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(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! A Fenntartható fejlődés bizottsága 2021. évi április 26-ai ülését ezennel 
megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Dr. Turi-Kovács Bélát Bencsik 
János alelnök úr helyettesíti, Simonka Györgyöt pedig Varga Gábor képviselő úr. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a bizottság ülését az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően közvetítik. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, aki egyetért 
a javaslattal, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság a napirendet elfogadta. 

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/15987. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk az 1. napirendi pontra, amely döntés részletes vita lefolytatásáról az 
egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/15987. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Mezőgazdasági bizottság. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Röviden szeretném megindokolni. Ez a beterjesztett 
salátatörvény 22 törvény egyidejű módosításáról szól. Igaz, hogy ezek nagy része EU-s 
jogszabályok átültetése a hazai jogrendbe, van néhány fogalom jogalkalmazási célú 
pontosítása, de azért van néhány elem, amelyik fenntarthatósági, környezetvédelmi 
szempontból is jelentős. Ezek közé tartozik például a napelemek termőföldre, 
biológiailag aktív felületekre történő telepítése nyolc napra rövidített ügyintézési 
határidővel, az ingatlanügyi hatóság általi helyszíni szemle és talajvédelmi vizsgálat 
nélkül. Hazánk egyik legnagyobb erőforrása a termőföld, ezért nem szabad elpazarolni. 
Úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel a bizottságnak foglalkoznia kell. 

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-131. §-
ra és az 1. mellékletre vonatkozóan tegyük meg.  

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Határozathozatal 

Ha nincs, akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a 
törvényjavaslat egészére? (Szavazás.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottságunk kapcsolódott a törvényjavaslat 
részletes vitájához.  

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosításáról 
szóló T/15989. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

A 2. napirendi pont: döntés részletes vita lefolytatásáról az atomenergiáról szóló 
1996. évi CXVI. törvény módosításáról szóló T/15989. számú törvényjavaslattal 
kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Gazdasági bizottság. 

Szeretném néhány gondolattal megindokolni. E módosítás fő célja a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alapba történő atomerőművi befizetés számítási szabályainak 
pontosítása, valamint az alap értékállóságának biztosítása, tekintettel az alapból 
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fedezendő szerteágazó feladatokra, mint például hogy az alapban felhalmozott vagyon 
a jövőben is elégséges legyen az olyan jelentős, hosszú és nagy távú költségek 
fedezésére, mint az atomerőművi blokkok leszerelése, a radioaktív hulladékok 
átmeneti és végleges tárolása. Ezzel a kérdéssel szerintem feltétlenül foglalkoznunk 
kell. 

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-5. §-
ra vonatkozóan tegyük meg. 

Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem látok ilyet.  

Határozathozatal 

Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat 
egészére? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  2 igen, a többi pedig 
tartózkodás. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottságunk nem kapcsolódott 
a törvényjavaslat részletes vitájához. 

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Az utolsó érdemi, a 3.  napirendi pontunk: döntés részletes vita lefolytatásáról 
az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15999. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A kijelölt bizottság a Gazdasági 
bizottság.  

Ez egy 14 törvényt módosító salátatörvény, amely rengeteg technikai jellegű 
vagy kisebb jelentőségű, támogatható módosítást tartalmaz, de ezek mellett fontosabb 
ügyeket is tartalmaz, többek között: a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokra 
vonatkozó kockázatelemzési és nyilvántartási kötelezettségeket, a meglévő 
mélyfúrások egyéb célú hasznosításainak körét és feltételeit, az ezen létesítményekre 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása esetén 
alkalmazandó szabályokat. A tervezet szerint tovább egyszerűsödnének és 
felgyorsulnának a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok fejlesztésére 
irányuló beruházások, többek között azáltal, hogy nem kellene az ingatlan 
tulajdonosának hozzájárulását kérni a meglévő fizikai infrastruktúra elhelyezését 
biztosító érintett ingatlan tekintetében. De szó van a távhőtermelő földgáz ellátásának 
megszűnése esetén alkalmazandó szabályokról éppúgy, mint például a 
villamosenergia-hálózat biztonsági övezete kijelöléséről és a kezelési feltételekről a 
védett és a Natura 2000-es területeken. Azt gondolom, ez éppen elég ahhoz, hogy 
javasoljam, hogy a bizottság megvitassa ezen tervezetet.  

Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-85. §-
ra vonatkozóan tegyük meg. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, 
észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Nincs, úgy látom. 

Határozathozatal 

Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást a törvényjavaslat 
egészére? (Szavazás.) 9 igen. Tehát megállapítom, hogy bizottságunk kapcsolódott a 
törvényjavaslat részletes vitájához.  

Egyebek 

Mai utolsó egyebek napirendi pontunkban tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő ülésünket jövő héten hétfőn, 2021. május 3-án 10 órától tartjuk. Napirenden 
lesz az előző ülésen elhalasztott tárgysorozatba-vételi döntés, illetve kijelölt 
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bizottságként az egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított energia 
használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő módosításáról szóló 
T/15998. számú törvényjavaslat részletes vitája, továbbá a mai kapcsolódási 
döntésekkel érintett törvényjavaslatok részletes vitájának lefolytatása. 

Tájékoztatom továbbá a bizottságot, hogy 2021. április 20-án Böröcz László és 
Hajdu László képviselőtársaimmal, továbbá Szabó Timea képviselő asszonnyal 
kiegészülve online megbeszélést folytattunk a marokkói partnerbizottságunk 
képviselőivel. Röviden bemutattuk bizottságunk munkáját, és mi is kaptunk egy 
áttekintést a marokkói kollégáktól.  

Hasonló beszélgetés vár ránk 2021. május 5-én 14 órától a finn Jövő 
bizottsággal. Köszönöm, hogy Koncz Zsófia képviselő asszony és Hajdu László 
képviselő úr már jelezte részvételi szándékát az eseményen.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ma Csernobilra emlékezünk. Engedjék meg, hogy 
néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan megosszak önökkel.  

35 éve történt, de mind a mai napig megrendítő visszaemlékezni 1986. április 
26-ára, amikor a csernobili atomerőmű 4-es blokkja hajnali 1 óra 23 perckor 
felrobbant. Legalább 200 ezer embert kellett evakuálni, a mentesítésben pedig több 
százezren vettek részt, többségében fiatal kiskatonák, bányászok, de sok civil, orvos, 
ápoló és mérnök.  

A rákkutatók nemzetközi szervezete már az első években több tízezer rákos 
megbetegedést hozott összefüggésbe a csernobili katasztrófával. A mentesítésben részt 
vevők közül az első évtizedben több mint 40 ezren haltak meg. Az elhalálozások és 
megbetegedések száma egyes kutatások szerint azóta elérheti a százezres 
nagyságrendet. Voltak magyar áldozatok is, elsősorban azok között, akik a 
legveszélyesebb időszakban a sugárzó zónába vittek szállítmányokat. 

A biztonságos atomenergia Csernobil után 35 évvel is csupán illúzió. Az 
atomerőművek kiszámíthatatlan és vállalhatatlan veszélyforrást jelentenek, 
Magyarország jövőjét ezért nem az atomenergia-termelésre, hanem a takarékos 
energiahasználatra és a megújuló energiaforrásokra épülő zöldgazdaság jelenti. 
Minden olyan lépéssel, amit nem ebbe az irányba teszünk, a környezeti értékeinket, az 
egészséget, a fenntartható fejlődést és az ország függetlenségét kockáztatjuk. 
Köszönöm szépen, hogy ezt meghallgatták. 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a bizottságunk 2021. április 26-ai ülését lezárom. 
További szép napot, jó munkát kívánok mindannyiunknak! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc) 

  Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Szűcs Dóra 


