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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

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

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Simonka Györgyöt Varga Gábor 
képviselő úr helyettesíti.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság ülését 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően a belső televíziós hálózaton közvetítik, így 
biztosítva a sajtó számára a nyilvánosságot.  

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, aki egyetért 
a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm.  

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvénynek a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése 
érdekében szükséges módosításáról szóló T/15364. számú 
törvényjavaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

1. napirendi pontunk az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvénynek a parlagfű elleni védekezés hatékonyságának növelése érdekében 
szükséges módosításáról szóló T/15364. számú törvényjavaslat vitája, majd döntés a 
tárgysorozatba vételről.  

Megadom a szót az előterjesztőnek, dr. Szél Bernadett képviselő asszonynak. 
Parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett szóbeli előterjesztése 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Tisztelettel köszöntöm a 
bizottságot. Köszönöm a szót, elnök asszony. Egy olyan problémával fordultam 
önökhöz, és szeretném a Ház figyelmét és együttműködését kérni, ami most már 
kétmillió honfitársunk életét keseríti meg, és ez a parlagfűprobléma. Évek óta 
semmilyen előrehaladás nincsen ezen a területen, és a törvényjavaslatomban, amelyet 
beadtam, egy olyan módosítást javaslok, amely azonnal képes lenne változtatni a 
mostani áldatlan helyzeten.  

Szeretném felhívni a figyelmüket arra is, hogy a koronavírus-járványban a 
parlagfű-allergiában szenvedő emberek kiemelten kitettek, tehát ezért is több mint 
aktuális ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy érvényt szerezzünk egyébként az 
Alaptörvényben is szereplő paragrafusnak, az egészséghez való jog érvényesülésének.  

Azt kell látniuk, hogy teljesen hatékonytalan a parlagfű-mentesítés 
Magyarországon; a hatóság folyamatosan arra hivatkozik, hogy a törvény értelmében a 
parlagfűmentesség biztosítása a föld használójának a feladata, és tudomásul is veszi, 
ha a földhasználó gyakorlatilag semmit nem csinál. Én azt látom, hogy a hatóság 
egyszerűen nem szerez érvényt a törvény betartásának.  

Megvizsgáltuk, hogy vajon mire hivatkozik a hatóság ezekben az esetekben. Civil 
szervezetekkel konzultáltam, érintettekkel konzultáltam, és azt látjuk, hogy a 
tétlenséget a hatályos törvény egyik gumiparagrafusa teszi lehetővé, amely szerint a 
gyomirtást csak akkor lehet elvégezni - idézem -, ha a kultúrnövény tőszáma nem éri el 
az agronómiailag indokolt tőszám 50 százalékát. Na most, itt van a kulcs ebben a 
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történetben, hogy mi az az agronómiailag indokolt tőszám, ugyanis ez nincs benne a 
törvényben. Beszéltem egy civillel, aki beszélt olyannal, aki a minisztériumban 
dolgozik, és nagyjából az volt a válasz, hogy az, ami az agronómus fejében van. 
Magyarul, ez szándékoltan egy gumiszabály. És hogy mi a célja ennek? Az is rögtön 
kiderül, ha megnézzük, hogy a pénzek hogy mozognak a földet használók körében, 
ugyanis a helyzet az, hogy azért nincs alapvetően elmozdulás, mert a földalapú 
támogatást ahhoz kötik, hogy parlagfűmentes legyen a terület, hogy ne legyen ott 
intézkedés. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy gyakorlatilag félrenéz a magyar 
állam és a hatóságok annak érdekében, hogy a földalapú támogatások kiosztásánál ne 
legyen olyan, hogy valakitől visszakérik ezeknek a támogatásoknak a kifizetését, és 
ezért inkább hagyják most már kétmillió honfitársunkat szenvedni, mintsem hogy 
odacsapjanak, és elvárják azt a földet használó, túlnyomórészt nagybirtokosoktól, hogy 
rendben tartsák a saját földjüket.  

A módosítómban az is szerepel, hogy egyrészt ezt a gumiparagrafust töröljük, 
mert nem tudunk ezzel mit kezdeni, hogy nem mondanak meg konkrét tőszámot, 
hanem egy ilyen teljesen eseti intézkedésként nevesítik, és azt mondjuk, hogy a 
közérdekű védekezés elrendelhetővé válik abban a pillanatban, ha a parlagfűborítás 
eléri vagy meghaladja a 30 százalékot. Tehát egy konkrét százalékot nevesítünk benne. 
Ráadásul a mezőgazdaságban észlelt parlagfűfoltokról egy napi frissítésű, interaktív 
térképet is készítünk, azt kérjük, hogy ezt közölje a hatóság. Én azt látom, hogy ez 
nagymértékben csökkentené a most már milliók életét megnehezítő 
parlagfűproblémát. Mondjuk, illúzióim nem nagyon vannak, de azt gondolom, hogy 
erről a Háznak mindenképpen beszélni kell, és nagyon szeretném, ha az én 
javaslatomat azért nem fogadják el a fideszesek, mert ellenzéki, a következő időszakban 
akkor is lépnének a parlagfű-allergiában szenvedő emberek érdekében.  

Mint említettem, a parlagfűpollen igen magas koncentrációja miatt sérül az 
egészséghez való alkotmányos jogunk évek óta, semmi elmozdulás nincsen; ha 
kiszabnák a büntetések tömegét, akkor ugrana a földalapú támogatások egy része, és 
ezért inkább szemet hunynak fölötte, és a politika masszívan asszisztál az emberek 
életét megnyomorító tétlenség mellett. Úgyhogy én ezen szeretnék változtatni, ezért 
van itt ez a javaslat. Várom a kormánypárti oldal álláspontját az elhangzottakkal 
kapcsolatban, és leginkább az együttműködést várom a bizottságtól, hogy tovább 
tudjon haladni ez a törvényjavaslat a maga útján. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni a javaslathoz. (Jelzésre:) Parancsoljon, Hajdu képviselő úr! 

Hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszony! Azért 
kértem szót, mert egyrészt egyetértek a szóbeli felvezetéssel, egy nagyon-nagyon 
aktuális, évtizedes problémáról van szó, és vannak ebben részeredmények, de azt 
gondolom, nem hangzott el az előterjesztésben, és szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy egy változás van, a parlament nem túl régen elfogadott egy olyan törvényt, amely 
a részaránytulajdon megszüntetéséről szól, ugyanis a földtulajdonnal szoros 
kapcsolatban van a parlagfűnek ez az iszonyatos állapota, amit most mi tapasztalunk. 
Ugye, a közterületen az önkormányzatok elég keményen próbálják behajtani a 
háztulajdonostól a ház előtti területen, illetve az ő kertjében lévő parlagfűirtást, 
ugyanakkor a külterületen, ahol földtulajdonosok vannak általában, Budapest esetében 
különösen, részaránytulajdonok voltak eddig, mondjuk, egy 5-6 hektáros, kétméteres 
parlagfűnek volt 1100-1200 részarány-tulajdonosa, tehát a kényszervágást nem tudta 
a közigazgatásilag illetékes kormányhivatal vagy önkormányzat kiszámlázni. Ez az 
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1100-1200 tulajdonos a világ minden részén él, szó szerint értve, de Magyarországon 
különösen, tehát nem tudtak belevágni. Ebben, azt gondolom, az segíteni fog, hogy meg 
fog szűnni a részaránytulajdon bizonyos határidőhöz kötve, tehát az egyik probléma 
valamennyit enyhülni fog talán. Tehát a tulajdonviszony kérdése az egyik gondja 
ennek.  

A másik gondja az, azt gondolom, hogy nincs meg az a hatóság, aki a szennyező 
tulajdonos ellen igazán érzékenyen fel tudna lépni. Általában évente kijön a média az 
ilyen külterületi kerületekbe, és akkor ott fotózgatják, mondjuk, az én 
választókerületemben, a XV. kerületben a kétméteres parlagfüveket, és nem a 
tulajdonosok nevét emlegetik, hanem a XV. kerületi önkormányzatot, hogy nem 
vágatta le ezeket. Na, de ebben a tekintetben talán a „szennyező fizet” elvében valami 
változás lehet azzal, hogy nevesítettek lesznek a helyrajzi számok. 

A másik, amit meg szeretnék említeni, egyetértve azzal, ami az előterjesztésben 
is van és a szóbeli kiegészítésben, hogy itt pénzkérdésről is szó van. (Böröcz László 
megérkezik az ülésre.) Tehát a parlagfűre vannak egyesületek, vannak jogszabályok, 
vannak forgatókönyvek, hogy mit kell csinálni. Egy nincsen hozzá: pénz, és pénz nélkül 
ebben az ügyben nem sokat lehet tenni. Valóban, a földalapú támogatás lehetne, meg 
kellene hogy legyen az alapja, hogy legalább annyit fordítson arra a földre, amennyit 
földalapú támogatásként felvett, hogy ne legyen parlagfüves szennyező. Azt már nem 
akarom részletezni, hogy az egészségre, allergiára, sok minden egyébre, asztmára 
annak milyen hatása van. A háziorvosoknál az ilyen külső kerületekben szinte 
divatbetegségnek számít az allergia, mindenki a háziorvosnál van a szezon idején, 
augusztusban, én magam is pollenallergiás vagyok. 

Tehát az előterjesztést aktuálisnak tartom, támogatom, hogy vegyük 
napirendre, és ezt szeretném javasolni a bizottság tagjainak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni még. (Senki 

sem jelentkezik.) Akkor én jelentkezem, és átadnám Bencsik alelnök úrnak az elnöklést, 
hogy amíg ismertetem az LMP frakciójának az álláspontját, vegye át a levezetést. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Öné a 

szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Szél 

Bernadett képviselőtársam törvénymódosító javaslatával egy újabb kísérletet tesz az 
intézményes parlagfű-mentesítés elősegítése érdekében. 

Mint ahogy képviselő asszony is említette a statisztikai adatokat, ezek valóban 
nagyon rosszak. Minden ötödik magyar emberről beszélünk, gyermekekről és 
felnőttekről egyaránt, akik minden évben szenvednek a parlagfű okozta 
allergiamegbetegedéstől, ráadásul azt is tudjuk, hogy ez évente több hétig tart, és 
nagyon komoly kellemetlenséget, komoly egészségügyi tüneteket okoz, munkaidő-
kieséssel, jelentős gyógyszerkiadással jár, tehát eléggé sokba kerül, így évente akár több 
tízmilliárd forint gyógyszerköltségről is beszélünk ennek kapcsán, és ezek a számok 
folyamatosan emelkednek. Sokan vannak, akiknek a legsúlyosabb pollenterhelés 
idején, egyúttal a járványidőszakban, folyik a könnye, az orra, tüsszögnek. Kérdezem, 
hogy maszkban hogyan tudnak közlekedni. Tehát nagyon sok kellemetlenséget és 
nagyon sok rossz érzést viselnek el.  

Tudjuk azt, hogy lett volna idő a kérdés megfelelő rendezésére. A parlagfű állami 
irányítással történő irtása 2008-ban bár elkezdődött, de az ehhez fűződő várakozások 
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azóta sem teljesültek. A védekezés rendszere még az ÁSZ 2013-2015. éveket vizsgáló 
jelentése szerint sem működött eredményesen, számos hiányosságot tártak fel. Tény, 
hogy a parlagfűpollen-koncentráció egyik vizsgált évben sem csökkent a 
köbméterenkénti 30 pollenszám alá, ami a célkitűzés volt.  

A Fenntartható fejlődés bizottsága ezért éveken keresztül kerekasztalt 
működtetett, hogy az érdekelt kormányzati és civil szervezetek együttműködése 
nyomán előre lehessen lépni, de azt tapasztaltuk, hogy a kormányoldal politikai 
akaratának hiányában ez rendre meghiúsult. 

Szél Bernadett képviselőtársam javaslata, ha nem is tudja teljes mértékben 
orvosolni a problémát, de jelentős előrelépést hozhat, ezért az LMP-frakció és a magam 
nevében is támogatom a módosító javaslatot, és a bizottság tisztelt tagjait is erre kérem.  

 
(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Kérdezem, hogy kíván-e még hozzászólni valaki a napirendhez. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem.  

Megadnám a szót a képviselő asszonynak. Parancsoljon!  

Dr. Szél Bernadett reflexiói 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Valahogy mostanában csupa olyan 
törvényjavaslatot terjesztek be, amely a kormányoldal részéről nem indukál 
hozzászólást. Nem igazán értem, hogy ha van egy olyan probléma, ami minden ötödik 
magyar embert érint - ahogy elnök asszony is mondta, ez egy borzalmasan magas szám 
-, akkor a kormányoldal miért néma az Országgyűlésben, amikor jön egy javaslat, 
amely ezen módosítana. Őszintén nem értem, hölgyeim és uraim, ezt a hozzáállást. 
Tehát minden ötödik magyar embert érint a parlagfűprobléma, önök pedig némán itt 
ülnek a bizottsági ülésen. Nincs kétségem, hogy le fogják szavazni ezek után, de hogy 
semmi, egy szavuk sincs ezekhez az emberekhez meg ahhoz a javaslathoz, amely 
próbálna ezen könnyíteni, azt nem tudom elfogadni. Akkor miért jönnek be a bizottsági 
ülésre, ha nem szólalnak meg? Nem is értem ezt az egész történetet. 

Igen, én kimondtam itt a helyzetet: a földalapú támogatásoknál kell körbenézni. 
Az, hogy a fideszes bárók megkapják ezt, és még azt se várják el tőlük cserébe, hogy 
legalább a parlagfüvet letermeljék a földjükről, teljes mértékben elfogadhatatlan, 
közben pedig pontosan tudjuk, hogy ahol én is lakom, mindenki aggódva nézi, hogy a 
kertjében nehogy egy tő is ott legyen, azt rögtön húzzuk ki, meg nagyon figyeljünk, hogy 
kellő gondossággal járjunk el. És akkor kimegyünk, ahogy a képviselőtársam is 
mondta, ott vannak a hatalmas külterületi földek, és ott pedig virágzik mindenhol a 
parlagfű. Én is álltam olyan parlagfűtáblában, ahol semmi terményt nem láttam, de 
parlagfüvet annál többet.  

Iszonyatosan szenvednek az emberek, és jól mondta azt képviselőtársam is, 
hogy nagyon sokszor az önkormányzathoz mennek. Az önkormányzatok meg próbálják 
tenni, amit lehet, de igazából az van, hogy az állam nem kényszeríti ki a cselekvést, a 
hatóság nem végzi el a feladatát, mert odamutat a földbirtokosra - ezt nem lehet. Ha 
felszállok a villamosra, akkor persze jegyet kell vennem, de jön a kalauz, ellenőrzi. 
Adófizető polgár vagyok, befizetem az adómat, de jönnek és ellenőrzik, a NAV-nak ez a 
dolga. Ha valaki földet művel, akkor menni kell, és ellenőrizni kell, hogy van-e ott 
parlagfű, és ha ott van, akkor azt onnan ki kell irtatni, és ez nem működik 
Magyarországon. És tudnám mondani, hogy hány ember megy el, amikor a 
legkeményebb az időszak, a környező országokba elmenekül, mert gyakorlatilag 
megfullad - aki megteheti. De ez nem megoldás, hogy Magyarországon itt vannak az 
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emberek, szenvednek, és aki megteheti, az odébb megy, aki meg nem, az meg itt 
fuldoklik, főleg itt a koronavírus-járványban. Cselekedni kell ezzel kapcsolatban, nem 
maradhat így ez a helyzet! 

Úgyhogy én nagyon szépen kérem a bizottságot, vessék latba minden létező 
eszközüket annak érdekében, hogy a helyzet módosuljon, én biztos meg fogom tenni. 
Ahol én élek, rengeteg ember szenved a parlagfűpollentől. Máshol is, de ahol én élek, 
ott nagyon sokan meg is kerestek ezzel kapcsolatban, és én képviselni fogom ezeket az 
embereket. Úgyhogy, ha most ilyen néma levente módjára megpróbálják megúszni a 
vitát, akkor biztosíthatom önöket, hogy ez a jövőben nem lesz lehetséges, mert erről a 
kérdésről beszélni fogunk, és egyre többet fogunk beszélni. Azt remélem, hogy a 
kormány pedig végre cselekedni fog, mert azt látom, hogy amíg önöknek nem elég 
kínos valami, addig nem lépnek semmit, hanem itt elalibiznek így a bizottsági ülésen, 
szó nélkül, lehajtott fejjel, amikor kétmillió magyar ember problémájáról beszélek. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 
vételről. Azt kérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Ki tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) 
Ellene volt? (Szavazás.) 7 nem. 

Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. 

Egyes törvényeknek a megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló irányelvvel összefüggő 
módosításáról szóló T/15998. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  

Most akkor rátérünk a 2. napirendi pontunkra, az egyes törvényeknek a 
megújulóenergia-forrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló 
irányelvvel összefüggő módosításáról szóló T/15998. számú törvényjavaslat részletes 
vitájának kijelölt bizottságként történő lefolytatására.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a 
jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból 
eredő kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe. 

Köszöntöm az előterjesztő Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 
Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszonyt, Hízó Ferenc helyettes államtitkár 
urat, és kérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalják össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, helyettes 
államtitkár asszony! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, és jó reggelt kívánok mindenkinek!  

Az előterjesztés alapvetően még a 2018. decemberi „Tiszta energia minden 
európainak” csomag részeként hatályba lépő uniós energia-irányelv átültetésének a 
következő fázisát tartalmazza. Ugye, itt gyakorlatilag 2021. június 30-áig kell elvégezni 
azokat a jogharmonizációs feladatokat, amelyek nyomán a szükséges intézkedések a 
jogszabálytervezetbe kerültek.  
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A törvényjavaslat célja lényegében - az energiastratégia szempontrendszerének 
megfelelő módon -, hogy teljesítsük az irányelv átültetését. Lényegében itt 
finomhangolást is elvégzünk néhány, korábban már megjelenő intézkedés esetében.  

Ami nagyon fontos vagy kiemelendő, hogy a törvényjavaslat a villamosenergia-
rendszerben új szereplőként megjelenő termelő-fogyasztók vagy prosumerek, illetve a 
megújulóenergia-közösségek meghatározását tartalmazza. Itt az a lényeg, hogy egy 
olyan energiaszektorért dolgozunk most, amely a megújulóenergia-források 
részarányának emelkedése mellett megfelelő szintű ellátásbiztonságot is garantál, 
méghozzá úgy, hogy fogyasztó- és klímabarát módon tegye meg ezt. És nagyon fontos 
lenne, hogy az innovációs megoldásokkal is előre tudjunk lépni.  

Ami még fontos lenne a javaslatban az energiaközösségek elterjesztése és az 
ahhoz szükséges szabályozási formák meghatározása mellett: a származási garanciákra 
vonatkozó hatályos szabályozásnak egy pontosítását is tartalmazza a javaslat, és a 
bioüzemanyagok terén a fenntarthatósági kritériumok ellenőrzésének és a 
bioüzemanyagok alapanyagai átláthatósága nyomon követésének biztosítása is cél.  

Energiahatékonysági területen a kormányzati épületeknek az éves energetikai 
felújítása 50 százaléka esetében nem a jelentős felújításokra vonatkozó energetikai 
minimumszint elérése, hanem az új épületek tekintetében előírt közel nulla 
energiaigény és a magas megújulóenergia-részarány elérése lesz a kötelező. Azt 
gondoljuk, hogy ez is előrelépést fog hozni a központi kormányzat épületeinek 
energiafelhasználásában.  

Röviden összefoglalva ezek a leglényegesebb pontok a javaslatban.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Jelzésre:) Nunkovics Tibor alelnök úr. Parancsoljon! 
 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Nem kívánom újra elmondani azt, amit az általános vitában. A Jobbik 
előreláthatólag támogatni fogja ezt a javaslatot, hiszen tényleg vannak előremutató 
pontjai, és EU-s rendeleteket kell ratifikálni kötelező jelleggel, ennek a határideje 
hamarosan lejár. Örültünk volna annak, ha ezt egy kicsit hamarabb tudjuk tárgyalni, 
de nyilván a minisztériumban is nagyon elfoglaltak, és sok üggyel kell foglalkozniuk, 
de végre sorra került ez is.  

A kormány és a megújuló energiák kapcsolatát illetően szintén nem kívánom 
most újra elmondani azt, amit az általános vitát már megtettem, azért vannak 
kritikáink ezzel a területtel kapcsolatban. De annak nagyon örülök, hogy az 
energiaközösségek végre nemcsak a köztudatban jelennek meg, hanem majd törvényi 
szinten is meg fognak jelenni, mert ez egy igen nagy előrelépés lehet a lakosság számára 
is.  

Úgyhogy előreláthatólag, mint mondtam, támogatni tudjuk ezt a javaslatot. 
Remélem, hogy a Törvényalkotási bizottság tárgyalásáig nem fog változni benne más. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Jelzésre:) Koncz Zsófia 

képviselő asszony. Parancsoljon! 
 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen. Én a többségi véleményt 

szeretném ismertetni. A bizottság megállapítja, hogy az egyes törvényeknek a 
megújulóenergia-forrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló 
irányelvvel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat megfelel a házszabályi 



11 

rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási 
követelményeknek.  

A törvényjavaslat elsődleges célja a megújulóenergia-forrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló 2018/2001. irányelv, vagyis a RED II. 
átültetése a hazai jogrendbe, amely az Európai Unió „Tiszta energia” csomagjának 
részét képezi. Úgy gondolom, hogy a javaslat kiemelt jelentőséggel bír a klímapolitikai 
célok megvalósításában.  

A törvényjavaslat legfontosabb eleme, hogy célként határozza meg a 2030-ra 
uniós szinten teljesítendő teljes energiafogyasztáson belül a megújulóenergia-
forrásokból előállított energia részarányát; továbbá lehetővé teszi, hogy 
megvalósulhassanak a nemzeti energiastratégia 2030-as céljai. 

Vitathatatlan feladatunk van, hiszen élhető bolygót, tiszta földet, vizet és levegőt 
kell hagynunk az utánunk jövő nemzedékekre. Ehhez azonban továbbra is lépésről 
lépésre tennünk kell egy biztonságosabb, tisztább és egészségesebb környezet 
megteremtéséért.  

Jelen javaslatban nem csupán kötelezettségvállalásról van szó, hanem 
határozott cselekvésről is. Cáfolhatatlan, hogy Magyarország már eddig is jelentős 
lépéseket tett, hiszen 1990-hez képest 33 százalékos kibocsátáscsökkentést ért el. De 
uniós viszonylatban is az élen járunk, hiszen az EU tagállamai közül hazánk az elsők 
között volt, ahol törvényi szinten is rögzítésre került egy reális, ambiciózus 
40 százalékos kibocsátáscsökkentési cél 2030-ra. Ezt Magyarországon kívül kevés 
tagállam tudja elmondani magáról. 

Az Európai Bizottság 2016. november 30-án ismertette a „Tiszta energia minden 
európainak” elnevezésű intézkedéscsomagját, amelynek célja az, hogy a tiszta 
energiákra való átállás következtében megváltozott a globális energiapiac, és ezen is 
biztosítani szükséges az Európai Unió versenyképességét. A Bizottság szerint az EU-
nak vezető szerepet kell vállalnia a tiszta energiaforrások használatára való átállásban, 
és ennek jegyében vállalta az EU, hogy 2030-ig 40 százalékkal csökkenti a szén-dioxid-
kibocsátást annak érdekében, hogy minden európai polgár élvezhesse a 
munkahelyteremtés és a versenyképesség előnyeit.  

A szándék egyértelmű, viszont mindenképp közös teherviselésre van szükség, 
tehát olyan konkrét elhatározásokra és tettekre, amelyek hazai és EU-s szinten is 
megvalósíthatók.  

Jelen javaslat által módosításra kerül többek között az energiahatékonyságról 
szóló 2015. évi LVII. törvény és a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény. 
Ennek kapcsán számos eredményünkre szeretném felhívni a figyelmet. Az első az, hogy 
a magyar energiastratégia fókuszában a magyar fogyasztó áll, szemben az EU más 
tagállamainak stratégiájával. Másodszor: a cél az olcsó és tiszta energiaellátás 
biztosítása a magyar családok számára. Mindez azonban kizárólag megfontolt és 
határozott döntések útján érhető el. Éppen ezért képezi az energiastratégia alapját, 
hogy a hazai villamosenergia-termelés 2030-ra 90 százalékban szén-dioxid-mentes 
legyen.  

Ezt igazolja az a számos kormányzati támogatás és intézkedés, amelyek az 
elmúlt időszakban megvalósultak. Kiváló példa erre a megújulóenergia-forrásból 
történő villamosenergia-termeléshez igényelhető támogatás. A beruházások a hazai 
megújulóenergia-szektor fejlődésének köszönhetően ugyanis egyre kisebb támogatási 
igénnyel, költséghatékonyan valósulhatnak meg, illetve tovább bővülhet a 
környezetbarát naperőmű-kapacitás, és évente összesen akár 343 gigawattóra 
villamosenergia-mennyiség előállítása valósulhat meg megújuló forrásból.  

Teremtett világunk természeti környezetének védelmét, épített örökségünk 
megóvását elsőrendű kötelezettségünknek tartom. Az elmúlt egy év számos 
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eredményről tanúskodik. A klíma- és természetvédelmi akcióterv keretében többek 
között megkezdődött az illegális hulladéklerakók felszámolása és a folyók 
megtisztítása, illetve az egyik legfontosabb program, a fásítás. Az a célunk, hogy a 
jelenlegi 24 százalékról 27 százalékra növekedjen az erdővel borított területek 
részaránya Magyarországon. Ehhez közös erőfeszítésekre van szükség, amit nem 
csupán globális szinten tehetünk meg, hanem helyi szinten is.  

Azt szeretnénk kérni, hogy támogassák a javaslatot.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni még? (Nem érkezik jelzés.) 

Úgy látom, nincs jelentkező. Akkor az LMP frakciójának szeretném az álláspontját 
ismertetni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat egyik fontos célja az Európai Unió 
„Tiszta energia” csomagjának részét képező, a megújulóenergia-forrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról szóló RED II. irányelv átültetése a hazai 
jogrendbe, ezért a jogalkotók ezen törekvését természetesen támogatjuk. Van azonban 
egy-két részletszabály, ami nem sikerült tökéletesen. Ezek esetében módosító 
javaslatot nyújtottunk be. A módosító javaslatban foglaltakra az ülés későbbi 
szakaszában szeretném a figyelmüket felhívni.  

Itt most a törvényjavaslat egy másik elemével szeretnék foglalkozni. A tervezet 
ugyanis hangsúlyosan foglalkozik a bioüzemanyagok kérdésével is. Itt is a RED II.-nek 
megfelelően módosul a fogalomhasználat, bevezetik a biomasszából előállított 
tüzelőanyag fogalmát.  

Néhány módosítás a fenntarthatósági követelményeket, illetve a jobb 
nyilvántartást igyekszik elősegíteni. Ezek közül kiemelkedik, hogy az agrárpolitikáért 
felelős miniszter a bioüzemanyagoknak, a folyékony bio-energiahordozóknak és a 
biomasszából előállított tüzelőanyagoknak már nemcsak a területi lehatárolását 
rendelheti el, hanem az ezen alapanyagok termelésére használt földterületek 
talajminőségére és széntartalmára gyakorolt hatások kezelését biztosító 
figyelemmelkísérési vagy gazdálkodási tervekkel kapcsolatos részletes szabályokat is. 

Ezek az új, a bioüzemanyagokkal kapcsolatos szabályok egyfelől előrelépést 
jelentenek, de sokkal jobban örültünk volna, ha a RED II. irányelv és így a tervezet is a 
bioüzemanyagok fokozatos kivezetését írná elő. Véleményünk szerint nem a 
bioüzemanyagok fogják megoldani a közlekedés okozta környezeti, éghajlatváltozási 
problémákat, sőt az alapanyagok nagyüzemi, iparszerű mezőgazdasági termesztése 
rengeteg környezeti kérdést vet fel, és az egész folyamat fenntarthatósága vitatható. 
Vétek a termőföldeket több százezer hektáron ilyen ipari alapanyag termelésére 
használni hazánkban. Az iparszerű mezőgazdaság tönkreteszi a talajt és csökkenti a 
biodiverzitást, például a kukorica ilyen jelentős mértékű termelése a kieső 
takarmánymennyiség miatt hozzájárul az élelmiszerárak emelkedéséhez is. 

A fenntartható közlekedést sokkal inkább a mobilitási igények újragondolásával, 
csökkentésével, a közösségi közlekedés fejlesztésével és még számos más intézkedéssel 
kellene segíteni, úgyhogy vannak gondjainak a törvénytervezettel. Köszönöm szépen.  

És akkor kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nem, akkor megadnám a szót az előterjesztőknek. 

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Nagyon szépen köszönöm. Két pontban szeretnék reflektálni.  
Az időzítése a jogszabályjavaslatoknak és a jogharmonizációnak: mi 

természetesen minden határidőt igyekszünk tartani, és az látható, hogy itt is az 
átültetési határidőkben vagyunk. Arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt 
a szabályozás megalkotásán túl műszaki, villamos energiai rendszerekkel, 
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kiegyensúlyozással, átviteli, rendszerirányítói működéssel és elosztói hálózati 
működéssel kapcsolatos kérdések is felmerülnek. Tehát nyilván a szabályozást úgy 
alakítjuk, hogy rendkívül szoros kontaktusban vagyunk az érintett cégekkel, kiemelten 
az átviteli rendszerirányítóval a villamosenergia-területen, hiszen fel kell használni 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a megújulóenergia-források rendszerbe 
kerülésének az eddiginél viszonylag gyorsabb emelkedése is hoz.  

Ezek a fizika törvényei, így gyakorlatilag mindenféleképpen igyekszünk úgy 
haladni a szabályozással is, hogy nemcsak az uniós határidőket vesszük figyelembe, 
hanem mindenképp határidőben legyünk, nem szeretnénk ebben semmilyen retorziót 
kapni. Mindenféleképpen szeretnénk megvalósítani gyakorlatilag a szabályozásnak a 
megalkotását, maximálisan együttműködve azokkal a cégekkel, akik napi szinten 
felelősek a rendszeregyensúly megtartásáért. Saját magam is mérnökként kezdtem 
valamikor, és azt gondolom, hogy az ellátásbiztonságnak és a jó hálózati egyensúlynak 
az alapja mindez, és nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk őrizni. 

A bioüzemanyagok kapcsán. Itt egy jogharmonizációs pontról van szó, és itt arra 
szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy gyakorlatilag nemcsak a RED-irányelv, 
hanem a RED II. is elismeri tulajdonképpen az első generációs üzemanyagok 
előállítását és felhasználását. Itt, ugye, a nemzeti megújulóenergia-célszám 
teljesítésében történő elszámolás kerül most korlátozásra. A RED II. alapján a 
közlekedési szektorban az éves bruttó energiafogyasztásnak a statisztikai 
megjelenítésében, elszámolhatóságában képviselt részarány már nem haladhatja meg 
2020-ban a 7 százalékot, illetve azt követően a 2020. évi arány plusz 1 százalékpontját. 
Tehát alapvetően ebbe az irányba megy a szabályozás és ez a cél. Én azt látom, hogy ez 
is szigorítás a korábbi fenntarthatósági kritériumokkal kapcsolatos uniós jogi kerethez 
képest is. 

Ami pedig a jogszabály-módosítás kapcsán képviselt célokat illeti, én azt 
gondolom, hogy abszolút közösek ezek a célok, és mindenféleképpen fontos, hogy egy 
fenntartható, tiszta és a fogyasztót is középpontba helyező villamosenergia-rendszer 
felé tudjunk menni. Éppen ezért én kiemelten a legfontosabb részének az új 
szabályozásnak az energiaközösségekre és a prosumerekre vonatkozó szabályozási 
részek bekerülését tartom. Azt gondolom, rengeteget dolgozunk ezeknek a 
részjavaslatain is a kollégáimmal, mert nem egyszerű, hiszen új fogalmakat kell 
bevezetni, de nagyon sokat várunk mind a megújulócélszámok teljesítésében, mind 
pedig egyfajta szemléletváltozásban is, hiszen a fogyasztók már egy új szemlélettel 
készülnek az új villamosenergia-rendszerben. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részletes vita ezen szakaszát lezárom, és áttérünk 

a második szakaszra, a benyújtott képviselői módosító javaslatok megvitatására, illetve 
ennek támogatása vagy bizottsági módosító javaslat benyújtására irányuló szándék 
elfogadása esetén bizottsági módosító javaslat benyújtására.  

Kérem az előterjesztőt, jelezze majd a kormány- vagy tárcaálláspontot. A 
törvényjavaslathoz két képviselői módosító javaslat érkezett, és ezt a háttéranyag is két 
pontban dolgozza fel.  

Az 1. pont dr. Keresztes László Lóránt képviselő úr indítványa, de nincs jelen. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító javaslattal 
kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs, akkor engedjék meg, 
hogy az LMP frakciója álláspontját elmondjam, és azt is engedjék meg, hogy a két 
módosítópontot egy indokolás keretében ismertessem, tehát a másodiknál nem fogok 
rátérni. 

Az új jogszabályi keret egyedülálló lehetőséget teremt a közösségi 
energiatermelés felkarolására, valamint az uniós fejlesztési források lehívására, 
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elsősorban helyi napelemközösségek és közösségi, falufűtőművek számára, amelyek 
egyébként prioritásként szerepelnek a kormány 2020-ban elfogadott és 2030-ig szóló 
energiastratégiájában is. A vonatkozó RED II.-kötelezettség kiterjed a 
megújulóeneriga-közösségek megfelelő jogi meghatározására, valamint egy támogató 
keretrendszer létrehozására, meghatározva a megújulóenergia-közösségek fogalmát és 
az azok tagjait megillető jogosultságokat, az adminisztratív és szabályozási 
könnyítéseket, az információhoz és a pénzügyi forrásokhoz való hozzájutást, valamint 
az arányos hálózathasználati terheket.  

A jelenlegi törvényjavaslat néhány pontja azonban nem csupán nehézséget 
jelent a közösségi energia teljes potenciáljának kiaknázására, hanem a RED II. 
kötelezettségeinek sem felel meg maradéktalanul, ezért civil szervezetek, így a Magyar 
Természetvédők Szövetségének kezdeményezésére nyújtottuk be a módosító 
javaslatot. 

Szükségesnek tartjuk a megújulóenergia-közösségek meghatározásának 
pontosítását, ennek egyik eleme, hogy lehessen megújulóenergia-közösségeket 
létrehozni az áramszektor mellett a távhő- és a biogázszektorban is. A kisebb, közösségi 
távfűtőművek és biogázüzemek segítenék az optimális energiamix kialakítását és 
erősítenék a helyi közösségeket. 

A másik javaslatunk, hogy a megújulóenergia-közösségben korlátozzuk vagy 
zárjuk ki a nagyvállalati részvételt, ezek a tőkeerős cégek nem szorulnak rá a 
megújulóenergia-közösségeknek remélhetőleg elérhetővé váló különféle 
támogatásokra. Arra kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák módosító 
indítványunkat.  

Megkérdezem, hogy van-e még kérdés, észrevétel. (Senki sem jelentkezik.) Ha 
nincs, akkor megadnám a lehetőséget az előterjesztőnek a reagálásra. 

 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. A módosító javaslattal kapcsolatban 
tárcaálláspontot tudok megfogalmazni. 

Alapvetően azt tudom mondani, hogy a felvetett problémáknak jelentős részét a 
jelenlegi villamosenergia-törvény keretei között tudjuk kezelni, illetve gyakorlatilag a 
biogáz és egyéb energiaforrások távhőszektorban való megjelenése az 
energiaközösségek mentén felveti azt a problémát, ott azt gondoljuk, hogy a 
méretgazdaságosság és a gázminőség technikai feltételként egyébként sok olyan 
kihívást állít, ami megkérdőjelezi gyakorlatilag azt, hogy ebbe az irányba el tudunk-e 
menni. Illetve, amit még látunk a nagyvállalatok részvételénél: azt gondoljuk, hogy a 
jelenlegi definíció az energiaközösségekre gyakorlatilag, mivel kizárja a haszonszerzés 
lehetőségét, és elég szigorúan korlátozza az energiaközösségekben résztvevők 
jogalanyiságát, elegendő. Tehát tárcaálláspontként ezt a Keresztes úr-féle módosítót 
nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérem, hogy szavazzunk erről a módosító 

indítványról. Azt kérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3. 
Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? (Szavazás.) 7.  

Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  
A 2. pont is dr. Keresztes László Lóránt képviselő úr indítványa. Kérdezem a 

bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. Én már 
az LMP álláspontját elmondtam az 1. módosító javaslatnál. (Nem érkezik jelzés.) Akkor 
megkérdezem a tárca álláspontját.  
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KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Tárcaálláspontként tudom mondani, hogy ezt a 
módosítót sem támogatjuk. Meg én is azt tudom mondani, hogy elmondtam végül is az 
elnök asszony kérdésére válaszolva a teljes két módosítót illető álláspontot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor szavazzunk! Kérdezem, hogy ki támogatja a 

módosító indítványt. (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Ellene volt? 
(Szavazás.) 7.  

Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot.  
A kormánypárti frakciótól érkezett megkeresés arra vonatkozóan, hogy a 

bizottság nyújtson be részletes vitát lezáró módosító javaslatot. A módosító javaslat 
tervezetét az ülés előtt szétküldtük, illetve itt is kiosztottuk. Megkérem Koncz Zsófia 
képviselő asszonyt, hogy röviden ismertesse a módosító javaslatot.  

 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A T/15998. 

számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslat a termelő-fogyasztó 
fogalmának pontosítására irányuló javaslat az energiaközösségek fogalmával 
összhangban. 

A normavilágosságot elősegítő pontosítás a KÁT pénzeszköz fogalma 
értelmezhetőségének elősegítésére.  

A megújulóenergia-közösségre vonatkozó szabályok módosítása a 
jogalkalmazás megkönnyítése érdekében. A módosítás egyértelművé teszi, hogy nem 
szükséges minden esetben tárolóval is rendelkezni a jogosultnak.  

Kodifikációs javaslatot tartalmaz, mert a Vet. 171. §-ának van hatályos 
(6) bekezdése.  

A T/15987. számú törvényjavaslattal való ütközés kiküszöbölése érdekében 
javasolt a módosítás.  

A törvényjavaslat egy átmeneti rendelkezést vezet be, amely a törvénytervezet 
hatálybalépésének időpontjára, 2021. július 1-jére tekintettel 2021. szeptember 1. 
napjáig megfelelő felkészülési időt biztosít a kötelezettek számára azért, hogy a 11. § 
(1a) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tegyenek.  

Továbbá kodifikációs pontosítást és nyelvhelyességi és szerkesztési 
módosításokat tartalmaz.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca képviselőjét, hogy ismeri-e a 

javaslatot, és támogatja-e.  
 
KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Tárcaálláspontot tudok mondani: támogatjuk a 
javaslatot. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságot, van-e véleményük, 

észrevételük az elhangzottakhoz a módosító javaslattal kapcsolatban. (Nem érkezik 
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk! Kérdezem a bizottságot, hogy 
támogatja-e a módosító javaslatot. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangúlag, igen.  

Kérdezem a bizottságot, felhatalmazza-e az elnököt arra, hogy gondoskodjon a 
bizottság részletes vita során meghozott döntéseinek megfelelően a részletes vitát 
lezáró bizottsági módosító javaslat aláírásáról és benyújtásáról. Kérem, szavazzanak! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  
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Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki egyetért 
vele, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag lezárja a részletes vitát.  
Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitáról szóló 

jelentést. Aki ezt támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 9 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 1 nem. Tartózkodott? (Senki sem jelentkezik.) Nulla.  

Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e előadót jelölni, aki a bizottság jelentését 
az Országgyűlés plenáris ülésén ismerteti. A többségi álláspontot? (Nem érkezik jelzés.) 
Nem. Kisebbségi álláspontot? (Nem érkezik jelzés.) Nem.  

Akkor gyakorlatilag befejeztük ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, a 
napirendi pontot lezárom.  

Egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Következik a 3. napirendi pont, az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat részletes vitájának 
kapcsolódó bizottságként történő lefolytatása.  

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Köszöntöm ismét az előterjesztő Innovációs és Technológia Minisztérium 
részéről Kádár Andrea Beatrix helyettes államtitkár asszonyt és Hizó Ferenc helyettes 
államtitkár urat, és kérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt 
követelmények vizsgálatát segítendő, pár szóban foglalják össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, helyettes 
államtitkár asszony! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

KÁDÁR ANDREA BEATRIX helyettes államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Az előterjesztés több, lényegében az energetika 
minden területét érintő törvény módosítását tartalmazza, illetve ezen túlmenően a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló törvény módosítását is 
tartalmazza, a víziközmű-törvény módosítását is, és hírközlési törvény módosítására is 
technikai kérdésekben javaslatot tesz.  

Ami az energetikai területet illeti, és ott elsődlegesen a bányászattal kezdenék: 
ott a legfontosabb a bányászati törvényről szóló módosítások közül annak a 
megalapozása, hogy azon bányászati mélyfúrások esetében, amelyek termelésre 
alkalmatlanok, viszont más célból esetleg perspektivikusan használatuk elképzelhető, 
a nemzetgazdasági értéküket megőrizzük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, ha megfelelő 
műszaki biztonsági állapotban van a bányászati mélyfúrás, akkor például figyelembe 
véve azt, hogy akár szén-dioxid-tárolás, vízkivétel, geotermikus célokból kifolyólag más 
területen is hasznosíthatók lennének ezek a bányászati mélyfúrások, itt egy olyan 
rendszert vezetnénk be, amely gyakorlatilag a Bányászati és Földtani Szolgálattal 
egyetértésben egyfajta olyan nyilvántartást építene ki, amely háromévenként frissülne. 
Itt a kockázat besorolását megadják majd a bányászati vállalkozók, illetve bányászati 
jogokkal rendelkezők az egyes fúrások ismeretében, és amennyiben nem magas vagy 
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kiemelten magas kockázatú területről van szó, akkor így nyilván felmerülhet majd egy 
olyan állapot, hogy a tájrendezést elhalasztva esetlegesen más célú felhasználásra 
megvizsgálni ezeknek a kutaknak az esetét.  

Gyakorlatilag, ami szerintem nagyon fontos, az az, hogy fenntarthatósági 
célokat tudunk ezzel is szolgálni. A „szennyező fizet” elv nem sérül, hiszen egyszer a 
tájrendezésnek meg kell történnie, ugyanakkor azon kutak esetében, amelyek 
alkalmasak a fenti célokra, még elképzelhetőnek tartjuk a további használatot, és ez egy 
tájrendezéssel, amit végrehajtunk, egy lebetonozással, ezt visszafordíthatatlanná 
tenné. Tehát ennek a megelőzését szolgálja a javaslat egy megfelelő rendszer, 
monitorozási és kötelezési rendszer kiépítésével.  

A másik fontos pontja a módosítójogszabály-csomagnak a távhőszolgáltatásról 
szóló törvénynek a módosítása: itt pedig a távhőtermelőnél a végső menedékes 
eljárásnak a használatára ő nem jogosult. Amennyiben a földgáz kereskedője 
ellehetetlenül, úgy egy olyan rendszert alakítunk ki, amely egy kétszer hétnapos 
rendben gyakorlatilag kezelni tudja az itt fellépő kötelezettségeket, és lényegében 
földgázhoz juttatja a távhőtermelőt abban az esetben is, tehát megőrzi az 
ellátásbiztonságot kijelölési módszerrel abban az esetben, ha nem tudja a távhőtermelő 
a kieső földgázkereskedőt pótolni. 

A jogszabálycsomagnak a további módosításai energetikai területen elsősorban 
a covidos helyzet tapasztalatait figyelembe véve alakultak ki, illetve az ügyféligényeket 
figyelembe véve történnek technikai módosítások. Gyakorlatilag több olyan 
törvénypontosítás is teret kapott, amely mind földgáz-, mind pedig villamosenergia-
területen az átviteli rendszerüzemeltetőknek az informatikai rendszerével, annak a 
rendszernek az irányításával kapcsolatos szabályokat pontosítja. 

Emellett említettem, hogy a MEKH-törvény is módosításra kerül. Itt lényegében 
a szankciós kötelezettségek kirovásánál biztosítunk a MEKH-nek egyfajta eljárási 
könnyebbséget.  

Úgyhogy többé-kevésbé ezek a legfontosabb elemei a törvénycsomagnak, a többi 
része alapvetően technikai pontosításra lett megnyitva. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a részletes vita e 

szakaszában ki kíván hozzászólni, illetve van-e többségi és kisebbségi vélemény. 
(Jelzésre:) Megadom a lehetőséget. Varga képviselő úr, parancsoljon! 

 
VARGA GÁBOR (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. A többségi 

véleményt szeretném ismertetni.  
A bizottság megállapítja, hogy az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú 

törvények módosításáról szóló T/15999. számú törvényjavaslat megfelel a házszabályi 
rendelkezések 44. § (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási 
követelményeknek. 

Az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 
T/15999. irományszámú törvényjavaslat az elmúlt időszak jogalkalmazói, hatósági 
tapasztalataira, az energiaszektorban végbement változásokra és a végrehajtott 
intézkedésekre tekintettel vált szükségessé.  

A bányászatról szóló törvény egyik módosításának célja a használaton kívüli 
bányászati célú szénhidrogén-mélyfúrások tájrendezése. A használaton kívüli 
bányászati célú mélyfúrások által nemzetgazdasági szinten kiemelkedő érték 
megőrzése tekintetében fontos, hogy a megfelelő műszaki, biztonsági állapottal 
rendelkező bányászati célú mélyfúrások tájrendezés nélkül, eredeti állapot szerint 
kerüljenek megőrzésre, a tájrendezés ugyanis visszafordíthatatlan módon 
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használhatatlanná teheti az érintett mélyfúrásokat, vagy ellehetetleníti azok későbbi 
azonos vagy más célú hasznosítását.  

A célszerűtlen és szükségtelen kútfelszámolások elkerülése lehetővé teszi, hogy 
egyrészt az aktuális gazdasági környezetben és technológiai fejlettségi szint mellett 
nem racionalizált szénhidrogén-kitermelés a jövőben - javítva az ország 
ellátásbiztonságát - bármikor újraindulhasson, másrészt a 2050-re megvalósítandó 
karbonsemleges gazdaság miatt - például a szén-dioxid-tárolás, vízkivétel, 
biotermikusenergia-kinyerés a célja - vagy egyéb, a jelenlegi technológiai szint mellett 
még nem ismert módon a bányászati mélyfúrások hasznosításra kerülhessenek.  

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény kisebb terjedelmű 
módosításai azt a célt szolgálják, hogy a villamosenergia-piac gyakorlati működése 
során szerzett hatósági tapasztalatok alapján korrigálják, kiegészítsék és pontosítsák a 
hatályos rendelkezéseket. A szabályozás célja az, hogy ITO-modell szerint működő 
átviteli, rendszerirányítói informatikai rendszerek tulajdonjogát, a szükséges 
informatikai szolgáltatásokat és azok beszerzését, a szétválasztási szabályok 
tiszteletben tartása mellett, költséghatékony módon tudja biztosítani, illetve 
megszervezni a vertikálisan integrált vállalatcsoporton belül.  

Az energiaellátásban jelenleg a gáznak van a legfontosabb szerepe, az ország 
gázellátása tehát kritikus fontosságú kérdés. Az elmúlt években a kormány elvégezte 
azokat a beruházásokat, illetve megkötötte azokat a szükséges megállapodásokat, 
amelyeknek nyomán ma el lehet mondani, hogy Magyarország gázellátása hosszú 
távon biztosított: megépültek az összeköttetések a szomszédokkal, a hét szomszédos 
országból ma már hattal van gázvezeték-összeköttetése Magyarországnak, a keleti és a 
nyugati vállalatokkal is korrekt, bizalomra épülő kapcsolat épült ki. Az 
együttműködéseket a jövőben is fenntartják, mivel az ország érdeke, hogy minél több 
forrásból, minél több útvonalon érkezzen gáz az országba.  

A közszolgáltatási tárgyú törvények módosításai közül kiemelendő a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása, amely szükséges annak 
érdekében, hogy a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségek tulajdonában álló 
ingatlanok a víziközműfejlesztési-hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól 
mentesüljenek, tekintettel arra, hogy az egyházi ingatlanokban szolgálatot teljesítő, az 
egyház alkalmazásában álló természetes személyek a lakossági felhasználókhoz 
hasonlóan veszik igénybe a víziközmű-szolgáltatást. (Dr. Koncz Zsófia távozik az 
ülésről.) 

A módosítás a fentieken túl a hivatal fogyasztóvédelmi feladataival kapcsolatban 
a hatáskörének keretei között folytatott panaszeljárás szabályainak pontosítását és 
kiegészítését célozza. A víziközmű-ágazatban bevezetésre kerül a földgázipari és a 
villamosenergia-ipari területeken már alkalmazott azon rendelkezés, amely szerint a 
felhasználók kizárólag akkor kezdeményezhetnek a hivatalnál panaszeljárást, ha azt 
megelőzően igazoltan a szolgáltatóhoz fordultak ügyük rendezése érdekében. Kérem, 
támogassák a javaslatot! Köszönöm szépen, elnök asszony. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Úgy 

látom, nincs jelentkező. Akkor engedjék meg, hogy az LMP-frakció álláspontját 
ismertessem. 

Az előttünk fekvő javaslat egy klasszikus salátatörvény, amely 14 törvényt 
módosít, a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásoktól kezdve a közműcégek 
ügyfélszolgálati szabályain keresztül Paks II.-ig van itt minden. A sok technikai vagy 
kisebb jelentőségű pozitív módosítás mellett van pár kritikus pont is. Egyet tudunk 
érteni a tervezet egyes pontjaival, de én most a kritikus pontokra szeretném felhívni a 
figyelmet, amelyeknél azt gondoljuk, hogy változtatni kell. 
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A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások lehetőség szerinti megőrzése 
kétélű eszköz. Alapvetően rendben van, hogy létre akarnak hozni egy nyilvántartást, és 
a még használható mélyfúrások fenntartását ösztönzik, azonban félő, ahogy az 
indokolásban is írják, hogy ez később a szénhidrogén-bányászat újrakezdéséhez is 
vezethet. Elég egyértelmű, hogy a XXI. században nem a kőolaj- és földgázbányászaté 
a jövő, hanem a megújulóenergia-forrásoké. 

Az új szabályozás a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások egyéb 
hasznosítását is ösztönzi azzal, hogy így nem kell az adatszolgáltatási és 
kockázatelemzési kötelezettségeknek eleget tenni, de nagyon nem mindegy, hogy mi 
lesz az egyéb célú hasznosítás. Ha a mélyfúrásokat és az alattuk lévő geológiai 
képződményeket geotermikus energia kinyerésére vagy energia tárolására használjuk, 
akkor nagyban segíthetik a megújulóalapú energiarendszerre való átállást. Azonban az 
indokolás szerint a kormány fontolgatja a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás 
technológiájának alkalmazását is, ami rendkívüli kockázatokat jelent: eleve csővégi, 
technokrata megoldás, mert a szén-dioxid csökkentése helyett annak eltüntetésére 
koncentrál, és nem tudjuk, hogy milyen hatásokat okoz a lesajtolt szén-dioxid, nem 
kellene meggyőződésünk szerint ezzel kísérletezni. Gyakori, hogy egy környezeti 
probléma megoldási kísérletével egy másik problémát idézünk elő, csak körbe kell 
nézni.  

Az sem fogadható el, ha egy mélyfúrás egy kiemelt kormányzati beruházás 
útjában van, akkor kötelező a tájrendezés, vagyis a mélyfúrás már nem lesz 
használható, és a tájrendezés költségeit a kiemelt beruházó viseli. Nem lenne jó, ha egy 
állami beruházás miatt az adófizetők vállalnák át ezeket a költségeket, vagy ha egy 
baráti beruházó kap kiemelt státuszt, akkor bezárásra ítélhetnek olyan mélyfúrásokat, 
amelyek fontos szerepet tölthetnének be például a megújulóenergia-termelésben vagy 
-tárolásban.  

Érthetetlen, hogy eltörölnék azt a szabályt, hogy az áramvezetékek nyomvonal-
kijelölésénél törekedni kell a közterületi vezetésen. Az új szabályozás szerint ez már 
csak a belterületekre vonatkozna, a külterületeken viszont a szolgáltatók szabad kezet 
kapnak.  

A termőföldeken lévő távvezeték különféle kockázatot jelent a 
mezőgazdaságban. Nem véletlen, hogy az ócsai és az inárcsi gazdák tiltakoznak a 
földjeikre helyezett vezeték ellen, ami Magyarország egyik legnagyobb 
napelemparkjához vezet. És itt jutunk el, mi azt gondoljuk, a módosítás valódi okához: 
a közeljövőben új vezetékek többnyire például zöldmezős naperőművekhez fognak 
épülni, amelyek jelentős részét Fidesz-közeli vállalatok telepítenek. A korlátozások 
nélküli nyomvonal segíteni fogja ezeket a vállalkozókat.  

A napelem az egyik legzöldebb és legolcsóbb energiaforrás, az LMP is támogatja, 
de nem termőföldre telepítve, és ezt nagyon szeretném kiemelni. Az ELTE „Erre van 
előre!” elnevezésű kutatása megmutatta, hogy bőven rendelkezésre áll elég háztető és 
más beépített terület a telepítésre, és a településeken a hálózati csatlakozás is jobban 
megoldott. A zöldmezős napelemparkok helyett tehát a lakóházak, ipari csarnokok 
tetejére telepített napelemeket kellene támogatni.  

És akkor térjünk át egy picit Paks II.-re. Itt egy technikai jellegű módosítással 
van dolgunk, de élünk a gyanúval, hogy ez sem véletlenül történik. A Paks II.-
beruházásban részt vevő cégeknek ezentúl nem a minősített adat védelméről szóló 
törvény szerinti telephelybiztonsági tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, hanem a 
védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény szerinti jegyzéken kell 
szerepelniük, vagyis az Alkotmányvédelmi Hivatal folytatja le a kérelmező cég 
ellenőrzését és személyellenőrzését. Mi indokolta ezt a változtatást, és a gyakorlatban 
milyen követelmények változnak majd meg? 
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Összességében, bár sok pozitív eleme is van a törvényjavaslatnak, a most 
ismertetett pontok miatt az LMP-frakció nem tudja támogatni. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, kíván-e még hozzászólni valaki. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, 
hogy nem.  

Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak be, így kérdezem, hogy a 
bizottság tagjainak van-e módosító javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Nem 
érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor lezárom a második szakaszt.  

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát… De előtte megkérdezem, hogy a 
minisztériumnak van-e… (Dr. Kádár Andrea Beatrix: Nincs, köszönjük.) Nincs. 
Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben 
bizottságunk dönt a részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés 
elfogadásáról és benyújtásáról.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Kérem, szavazzunk! Aki 
támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag lezártuk a részletes vitát.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes vitáról szóló 
jelentést. Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 7 Tartózkodott? (Senki 
sem jelentkezik.) Ellene volt? (Szavazás.) 3. Köszönöm szépen.  

Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését 
az Országgyűlés plenáris ülésén ismerteti. A többségit tervezik? (Nem érkezik jelzés.) 
Kisebbségi? (Nincs jelzés.)  

Köszönöm az előterjesztő részvételét. A napirendi pontot lezárom. (A 
meghívottak távoznak az ülésről.) 

Következik a 4. napirendi pont, az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 
szóló T/15987. számú törvényjavaslat részletes vitájának kapcsolódó bizottságként 
történő lefolytatása.  

Egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló T/15987. számú 
törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, a törvényjavaslatnak a határozati 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti 
vizsgálatát, azaz megfelel-e az Alaptörvényből eredő követelményeknek, a jogalkotás 
szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, és illeszkedik-e a jogrendszer egységébe.  

Köszöntöm az előterjesztő Agrárminisztérium részéről dr. Andréka Tamás 
főosztályvezető urat, és kérem, hogy a határozati házszabály 44. § (1) bekezdésében 
foglalt követelmények vizsgálatát segítendően pár szóban foglalja össze az előterjesztés 
benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon, főosztályvezető úr! 

Hozzászólások és határozathozatalok 

DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Köszönöm 
szépen. Jó napot kívánok! A törvényjavaslatban 22 törvény módosítása és egy hatályon 
kívül helyezése található. Az Agrárminisztérium összegyűjtötte azokat az apróbb 
technikai, leginkább technikai jellegű módosítási igényeket, amelyeket nem kívánt 
önállóan bevinni az Országgyűlés elé a munka terhének csökkentése érdekében, és ezek 
találhatók a törvényjavaslatban.  

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény 
módosítása kapcsolódik a földvédelmi törvény módosításához, adatkezelési 
felhatalmazást tartalmaz a földvédelmi ügyekre nézve az ingatlanügyi hatóságnak.  

A védett természeti területek védettségi szintjéről szóló törvény módosítása 
összefüggésben van a tavalyi évben elfogadott részaránykiadási folyamatot lezáró 
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törvénnyel, ez a 2020. évi XL. törvény. Tartalmát tekintve pedig arról rendelkezik, hogy 
azok a területek, amelyek így január 1-jével az állam tulajdonába kerültek, ott már 
értelemszerűen nem indokolt ezeknek a kisajátítása, tehát az erre vonatkozó szabály 
deregulálható.  

A légi közlekedésről szóló törvény módosítása az egységes meteorológiai 
tevékenység gyakorlásával összefüggésben a repülésmeteorológiai feladatoknak az 
Országos Meteorológiai Szolgálat általi ellátására vonatkozó módosítást tartalmaz: ez 
a feladat a HungaroControll Zrt.-től az Országos Meteorológiai Szolgálat feladatkörébe 
kerül.  

A fegyveres biztonsági őrségről szóló törvény módosítása alapvetően technikai 
jellegű: január 1-jétől a mezőőrök nyilvántartását az Agrárkamara végzi, így az erre 
vonatkozó rendelkezést indokolt módosítani. Valamint a mezőőri rendszer 
ellenőrzésével kapcsolatban került a kormányhivatalok számára egy hatáskör 
telepítésre.  

A géntörvény módosítása jogharmonizációs célokat szolgál, a 2019/1381. uniós 
rendelet vonatkozásában adatkezelési szabályokat állapít meg.  

A vetőmagtörvény módosítása az internetes értékesítés keretében történő 
ellenőrzésre biztosít hatáskört a növénytermesztési hatóság számára, valamint a 
vetőmag-előállítási zárt körzet hirdetményezését érintően tartalmaz pontosítást.  

Az agrártámogatási eljárásokra vonatkozó 2007. évi XVII. törvény módosítása a 
MePAR-rendszer működtetésével kapcsolatban, valamint a falugazdászok általi 
kérelem kezelése tekintetében tartalmaz technikai módosítást.  

Kicsit jelentősebb tartalmat találhatunk a földvédelmi törvény módosítását 
érintően. Itt egyrészről a föld mennyiségi védelmének érdekében a korábbi napirendi 
pontoknál már tárgyalt naperőművek telepítése kapcsán tartalmaz rendelkezéseket, 
egyfajta fokozatossági rendszert tartalmaz a törvény, hogy elsősorban barnamezőn 
kerüljenek létesítésre ezek a beruházások, és termőföldön csak abban az esetben, ha 
ezt maga a földhasználó földműves végzi el, akkor egy könnyített eljárásról van szó, 
illetve ha nem a földműves, hanem harmadik szereplő kívánna a termőföldön 
naperőmű-beruházást végezni, azt csak átlagosnál nem jobb, de legfeljebb 15 
aranykorona minőségű, tehát viszonylag rossz termőképességű területen tudják a más 
célú hasznosítási eljárás lefolytatása nélkül megcsinálni. Minden egyéb esetben pedig 
kötelező a más célú hasznosítási eljárás lefolytatása.  

Talajvédelmi szempontból tartalmaz még rendelkezéseket a módosítás, 
valamint a gyümölcsültetvények nyilvántartására vonatkozó úgynevezett kataszter 
tekintetében pontosítást.  

Az élelmiszerlánc-törvény módosítása nagyjából ugyanazt a célt szolgálja, mint 
a ma 1. napirendi pontnál tárgyalt javaslat, vagyis megszünteti a parlagfű elleni 
közérdekű védekezésnél azt az akadályt, amit korábban az jelentett, hogy ha az adott 
területen a parlagfű mellett kultúrnövény is jelen volt, és ennek a kultúrnövénynek a 
tőszáma az agronómiailag indokolt mérték 50 százalékát elérte, akkor nem lehetett 
elrendelni a közérdekű védekezést. Most ez a feltétel megszűnik, innentől fogva 
teljesen mindegy, hogy mekkora mértékben van jelen a kultúrnövény, ha nem 
védekezett a gazda a gyommentesítés ellen, akkor a hatóság el tudja rendelni a 
közérdekű védekezést, valamint öt napon belül, tehát a bejelentéstől számított öt 
napon belül a helyszíni szemlét meg kell tenni, és ezáltal a védekezés hatékonysága 
növelhető. 

A pálinkatörvény módosítását jogharmonizációs kötelezettség teljesítése 
indokolja. Ez a 2019/787. rendelet, amelyik újraszabályozta az Unió szeszesitalokra 
vonatkozó ágazati szakterületét, valamint a „törkölypálinka” elnevezés következetes 
végigvezetését tartalmazza a módosítás. 
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Az erdőtörvény módosítása két apróbb ponton található a törvényjavaslatban. 
Egyrészt arra vonatkozóan tartalmaz egy fokozatosságot, hogy, ugye, erdőfelújítási 
kötelezettsége van a tulajdonosnak, illetve az erdőgazdálkodónak, és ha ezt nem 
teljesíti, akkor először felszólítja az erdészeti hatóság, majd biztosíték adását írja elő, 
végül pedig nem teljesítés esetén bírság van; ennek fokozatosságát tartalmazza a 
törvénymódosítás. Valamint a tavalyi év végén elfogadott, a családi gazdaságokról 
szóló törvényben bevezetett, úgynevezett őstermelők családi gazdaságának a fogalma 
is bekerül a törvénybe. Ha az őstermelők családi gazdaságának a tagja egyébként 
erdészeti végzettséggel rendelkezik, akkor elláthatja az erdőgazdálkodás 
szakirányítását a családi gazdaság számára. 

Ennek a törvénynek a módosítása egy technikai kiegészítést tartalmaz. A tavalyi 
évben az erdők használatának vonatkozásában új szerződéstípusokat alkotott meg az 
Országgyűlés, és ezeknek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosítása 
során történő alkalmazhatóságára tartalmaz rendelkezést. 

A kárenyhítési törvény módosítása szintén jelentősebb tartalommal bír. A 
kárenyhítési rendszer bevezetése óta most először, tehát az elmúlt tíz évben most 
először kényszerülünk arra, hogy a gazdálkodók befizetési kötelezettségét és ezáltal az 
állam kiegészítő hozzájárulását is megemeljük. Ennek az indoka az, hogy sajnálatos 
módon az elmúlt időszakban bekövetkezett természeti jelenségek eredményeként 
megnőttek a kifizetési igények. Emellett az is növelte a kifizetési igények nagyságát, 
hogy folyamatosan emelkednek a terményárak, így ennek megfelelően a kifizetési igény 
is. Ezért 50 százalékos mértékű emelést tartalmaz a törvény, ami azt jelenti, hogy a 
szántóterületek esetében hektáronként a korábbi 3000 forint helyett 4500 forintot kell 
befizetni. Hangsúlyozni kell, hogy ez még mindig igen csekély, ha, mondjuk, ahhoz 
hasonlítom, hogy területalapú támogatásként több mint 70 ezer forint támogatást kap 
egy gazdálkodó, ha pedig a területen előállított termény értékéhez hasonlítjuk, az meg 
a 200 ezer forintot is akár elérheti.  

A földmérési törvény módosítása egy hivatkozás pontosítását tartalmazza, teljes 
mértékben technikai jellegű. 

Az állatorvosi kamarai törvény tekintetében egy kodifikációs hiba javítását 
olvashatjuk. 

A földforgalmi szabályozást érintően az elővásárlási, előhaszonbérleti jog 
gyakorlásával kapcsolatban a Kúria a közelmúltban kimunkált egy gyakorlati 
értelmezést, és ennek a törvényi szintre emelését olvashatjuk.  

A termékpiaci törvény módosítása a szaktanácsadói rendszer újraszabályozása 
érdekében szükséges. 

A részaránykiadás lezárásáról szóló törvény módosítása eredményeképpen 
pedig az önkormányzatok tulajdonába adhatóak azok az utak, amelyek január 1-jével 
az állam tulajdonába kerültek, de mivel a helyi közúthálózatok amúgy is az 
önkormányzatok tulajdonában vannak, így indokolt ezeknek az átadása. Ugyanakkor 
az állam tulajdonába került árkok és csatornák maradnak továbbra is az NFK 
tulajdonosi joggyakorlása alatt, ugyanis az NFK tölti be az öntözésigazgatási 
ügynökségi feladatokat is, ezért azt indokolt egy kézben tartani. 

Tartalmaz egy pontosítást a frissen végzett állatorvosok tekintetében. Az 
Országgyűlés még 2012-ben előírta felmenő rendszerben 2022-től, hogy aki 
állatorvosként önállóan szeretne praktizálni, annak ötéves szakmai gyakorlatot kell 
teljesíteni. Átmeneti rendelkezésként azok az egyetemet végzettek, akik 2020-ig 
diplomát kaptak, mentesültek ezen ötéves gyakorlati idő előírása alól, nekik a törvény 
hatálybalépésétől, tehát 2022-től számítva öt év múlva kell megszerezni ezt a 
gyakorlatot, kimaradtak azonban az idén végzettek, a 2021-ben végzettek, és nyilván 
az ő számukra is ezt a lehetőséget indokolt biztosítani. Azonban akik már jövőre 
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végeznek, ők abban a tudatban felvételiztek már az egyetemre, hogy nekik kell ez az 
ötéves gyakorlat ahhoz, hogy önállóan praktizálhassanak, ezért aztán náluk ez a 
módosítás nem szükséges. 

Az osztatlan közös tulajdoni viszonyok rendezéséről szóló 2020. évi 
LXXI. törvény módosítását az indokolja, hogy itt egy olyan szabályozásról van szó, 
amely a gyakorlatban potenciálisan milliós nagyságrendű földtulajdonost érint, ezért 
nagyon fontos, hogy a szabályozás közérthető és az eljárás a legkisebb bürokráciával 
lefolytatható legyen. Ennek érdekében az Agrárminisztérium azokat a jelzéseket, 
amelyek a törvény elfogadása óta beérkeztek hozzá, megvizsgálta, és további 
egyszerűsítéseket, illetve pontosító, kiegészítő rendelkezéseket építettünk be a 
javaslatba. 

Szintén pontosítást tartalmaz a családi gazdaságokról szóló törvény, valamint a 
szőlészetről és a borászatról szóló törvény. Ez utóbbiban amit talán érdemes 
megemlíteni, az a kockázatos besorolású borászatiüzem-engedélyezésre kötelezettek 
köre, tehát meghatározza a törvény ezt a kört, illetve az ehhez kapcsolódó 
jogkövetkezményeket. Nagyon röviden összefoglalva ennyit kívántam elmondani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

hozzászólni a részletes vita e szakaszában, és akkor most a többségi és a kisebbségi 
véleményekre is sor kerülhet. (Jelzésre:) Először Nunkovics Tibor alelnök úr 
jelentkezett. Parancsoljon!  

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Ez egy sok mindenre kiterjedő törvényjavaslat, amelynek nagyon sok 
előremutató pontja van, de azért vannak benne olyan tételek is, amelyekkel 
kapcsolatban vitába szállnánk. Magyar Zoltán képviselőtársunk, hiszen ez főleg 
mezőgazdasági vonatkozású, ezt majd a másik illetékes bizottság soron következő 
ülésén el is fogja mondani. 

Én viszont egy dolgot szeretnék mindenféleképpen kiemelni. Annak nagyon 
örülök, hogy a barnamezős napelemes beruházásokat kívánják majd a jövőben inkább 
előnyben részesíteni. Én is láttam, sajnos, rengeteg olyat a választókerületemben is, de 
az országot járva is, amikor nagyon jó minőségű mezőgazdasági földekre telepítettek 
napelemparkokat. Egyébként szerintem a bizottság tagjai a megmondhatói annak, 
hogy én aztán abszolút a napelemek pártján vagyok, de ugyanúgy a hazai mezőgazdaság 
is azért a szívügyem, és szeretném, ha minél több magyar termék lenne a boltok 
polcain.  

Viszont azt gondolom, hogy ezt a 15 aranykoronás meghatározást még tudtam 
volna lejjebb is elképzelni, hiszen ezen a mértéken még azért lehet, ha nem is a 
legminőségibb termékeket, de azért vannak olyan növénykultúrák, amelyeket itt is 
lehet termeszteni, azt gondolom, sőt a mai modern technikának köszönhetően vannak 
olyan napelemparkok, amelyek alatt is megoldható, tehát maga a napelempark alatt is 
megoldható bizonyos növények termesztése vagy akár egyébként az állattenyésztés, és 
legelőként is tudnak ezek a területek funkcionálni. Úgyhogy én egy kicsit ezt hiányolom 
ebből a törvényjavaslatból.  

Jelen állás szerint mi tartózkodni fogunk ezek miatt. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Bencsik alelnök úrnak adom meg a szót a 

többségi vélemény ismertetésére. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 

Bizottság! Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 
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T/15987. irományszámú törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § 
(1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek. 

A törvényjavaslat egy átfogó, több törvényt módosító tervezet, amely 
22 jogszabály módosítására tesz javaslatot. Erre azért van szükség, hogy az 
indítványban szereplő törvények eljárási szabályait pontosítsuk, az egyes európai uniós 
irányelveket átültessük a magyar jogrendbe, továbbá más törvényekkel a szabályozási 
összhangot megteremtsük. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításának 
elsődleges célja a termőföld engedély nélküli, más célú hasznosítására vonatkozó 
szabályozás szigorítása az Alaptörvényben rögzített termőföld védelmére vonatkozó 
kötelezettség megvalósíthatósága érdekében.  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény módosítása egy 
kiemelten fontos terület, hiszen Magyarországon hozzávetőlegesen kétmillió ember 
szenved parlagfű-allergiában. A parlagfű elleni védekezéssel összefüggő közérdekű 
bejelentések kivizsgálásának a felgyorsítása, valamint a kultúrnövény tőszámára 
vonatkozó rendelkezés hatályon kívül helyezése a hatékonyabb közérdekű védekezést 
segíti elő. Mint ahogyan arról már szót ejtettem, a parlagfű elleni védekezés 
kulcsfontosságú a pollenterhelés csökkentése érdekében, szakmai és civil oldalról is az 
az elvárás, hogy az ellenőrzésre kijelölt hatóság a lehető legrövidebb időn belül 
megszüntesse a parlagfű-fertőzöttséget. Ezek alapján a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettség betartásának ellenőrzése érdekében a hatóság a bejelentést követő öt 
napon belül köteles azt elbírálni. Ez azt jelenti, hogy a hatóság a bejelentést fogadja, 
helyszíni ellenőrzést végez, jegyzőkönyvet készít. Amennyiben indokoltnak látja, a 
közérdekű védekezést elrendeli. 

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 
módosításának fontos eleme az erdőfelújítási biztosíték mint szankció jellegű 
intézkedés bevezetése, amelynek célja, hogy a bírságolás helyett a magánerdő-
gazdálkodó a szükséges erdőfelújítási munkálatok elvégzésére biztosíték adása mellett 
haladékot kaphasson. Az elvégzett munka műszaki átvételét követően a biztosítékot 
visszakaphatja.  

2012 óta működő agrárkárenyhítési rendszer eddig megfelelően kompenzálta a 
termelők kedvezőtlen időjárási jelenségből származó veszteségeit. Miután az elmúlt 
években az időjárás egyre szélsőségesebbé vált, így az erre a célra szánt kárenyhítési 
alap forráshiányossága jelentkezhet a későbbiekben. Ezért szükséges a mezőgazdasági 
termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény 
módosítása, mely megnöveli a kárelhárítási alap pénzügyi fedezetét.  

Kérjük, hogy az előterjesztést, a törvényjavaslatot a bizottság tagjai támogassák.  
Egy rövid reakciót szeretnék Szél Bernadett képviselőtársam monológjához 

hozzáfűzni. Sajnálom, hogy nem várta meg a 4. napirendi pontot, ahol érdemben 
tárgyaljuk a benyújtott agrártörvény keretében a parlagfűvel szennyezett területek 
mentesítésére vonatkozó kormányzati javaslatot, amely egyértelműen azt mutatja, 
hogy a kormány és a kormánypárti képviselők nem beszélni szeretnének rendszeresen 
erről a kérdésről, ahogy azt Szél Bernadett képviselő asszony távozását megelőzően 
elmondta, hogy rendszeresen beszélni fog erről, mi szeretnénk ezt a problémát kezelni, 
éppen ezért a kormány által benyújtott javaslattervezetet a kormánypárti képviselők az 
agrártárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés keretében támogatni fogják. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Nem érkezik 

jelzés.) Akkor engedjék meg, hogy az LMP-frakció álláspontját ismertessem.  
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Tisztelt Bizottság! Meg kell állapítani azt a sajnálatos tényt, ami a kormány 
törvényalkotására oly jellemző, miszerint az alig fél éve elfogadott, a földeken fennálló 
osztatlan közös tulajdon felszámolásáról szóló törvényt már most legalább ötven 
ponton kell módosítani. Ráadásul több olyan módosítás is van a jelenlegi változtatások 
között, melyekkel kapcsolatban az ellenzék módosító indítványt nyújtott be, hiszen már 
akkor látszott, hogy a szabályozás pontosításra, javításra szorul.  

A sok fontos részleten túlemelkedve, azt hiszem, mindannyian egyetérthetünk 
abban, hogy Magyarország alapvető érdeke a termőföld védelme, így adódik a kérdés, 
hogy vajon milyen nemzetgazdasági érdek lehet, ami felülírja a termőföld védelmének 
a fontosságát. A jelen törvénymódosítás szerint a naperőművek építése ilyen. Fel kell 
tenni a kérdést, hogy vajon fontosabb érdek-e áramot termelni, mint élelmet, és 
egyébként sem érthető, hogy miért kell ennek a két dolognak versenyeznie.  

A napelemparkok, naperőművek telepítését termőföldre nem szabad segíteni. A 
törvényjavaslat mégis ezt teszi azzal, hogy az átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföldeken eltörli az ingatlanügyi hatósági engedélyezési kötelezettséget a fél 
megawatt alatti naperőművekre akkor is, ha nem a földműves tulajdonos, hanem 
például egy vállalkozó létesít napelemfarmot. Még maga a törvényjavaslat indoklása is 
kimondja, hogy a naperőművek telepítése során is elsődlegesen a barnamezős 
területeket kell előnyben részesíteni a termőföld igénybevétele helyett. Kár, hogy a 
módosítás ezzel ellentétes.  

És ha már a termőföldnél tartunk: ugyanez a salátatörvény, mely a napelemek 
földekre való telepítésének szélesre tárja a kaput, módosítja egyéb pontokon is a 
termőföld védelméről szóló törvényt. Üdvözlendő cél, hogy a földhasználók 
tudatosabban foglalkozzanak a termőföld védelmével, ezt azonban a gazdálkodók 
megfelelő tájékoztatásával, képzések szervezésével kell kezdeni, nem pedig egy újabb 
adminisztrációs tehernek a nyakukba akasztásával. A törvénytervezet ugyanis nem tesz 
különbséget egy 500 négyzetméteres kert tulajdonosa és egy 5 ezer hektáron 
gazdálkodó óriásbirtokos kötelezettségei között.  

Több olyan módosítást is találhatunk a tervezetben, mely a haszonbérlő érdekeit 
sérti. Egy olyan ágazatban, mint a mezőgazdaság, ahol mindig hónapokkal, de sokszor 
inkább csak évekkel később arathatók le a kitartó munka gyümölcsei, nem 
megengedhető, hogy a bérlő ne tudjon hosszú távra, kiszámíthatóan tervezni bérelt 
területei kapcsán.  

Az LMP várhatóan ezt a tervezet jelen formájában nem tudja támogatni.  
Kérdezem, hogy ki kíván még részt venni a vitában. (Nem érkezik jelzés.) Ilyet 

nem látok. Akkor az előterjesztőnek megadom a lehetőséget, hogy reagáljon az 
elhangzottakra.  

 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Ha lehet, akkor 

majd a módosító javaslatok megtárgyalása során.  
 
ELNÖK: Jó, köszönöm szépen. Akkor a részletes vita ezen szakaszát lezárom.  
Áttérünk a második szakaszra, a benyújtott képviselői módosító javaslatok 

megvitatására, illetve ennek támogatása vagy bizottsági módosító javaslat 
benyújtására irányuló szándék elfogadása esetén bizottsági módosító javaslat 
benyújtására. Kérem majd az előterjesztőt, jelezze a kormány- vagy a tárcaálláspontot, 
tehát nyilván, hogy támogatják vagy nem támogatják.  

A törvényjavaslathoz nyolc képviselői módosító javaslat érkezett, és mivel ezeket 
mind én nyújtottam be, ezért megkérem Bencsik János alelnök urat, vegye át az 
elnöklést a vita ezen szakaszára, hogy előterjesztőként röviden bemutathassam a 
javaslataimat.  
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(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.)  

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelt Bizottság! Kezdjük a háttéranyag 1. pontjával, amely összefügg a 2. és a 3. 
ponttal, azaz ezeket együtt tárgyaljuk, és egyben is szavazunk róla. Megadom a szót 
Schmuck Erzsébetnek.  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Nagyon 

röviden: módosítónk célja a hazai termőföld védelme. Napelemparkok, naperőművek 
telepítését termőföldre nem szabad segíteni, ezeket a beruházásokat barnamezős 
beruházások felé kell irányítani a termőföld védelme érdekében. A meglévő 
tetőfelületek, burkolt felületek használatával, illetve energiahatékonysági 
beruházásokkal fedezhető az ország megújulóenergia-igénye.  

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő véleményét a módosító javaslattal 

kapcsolatban.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Köszönöm 

szépen. Tárcaálláspontot képviselek. A tárca nem támogatja a módosító javaslatokat.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a 

módosító javaslattal kapcsolatosan. (Nem érkezik jelzés.) Nincs.  
Megkérdezem, hogy ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3 igen. 

Volt-e tartózkodás? (Senki sem jelentkezik.) Nem volt. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 6 nem szavazattal a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot.  

Következik a 4. pont. Ismételten megadom a szót Schmuck Erzsébetnek. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Módosítónk lényege, hogy a 

használatba adó tulajdonos értelemszerűen csak olyan jogosultságokat engedhet át - 
ha annak jogszabályi feltételei egyébként fennállnak -, amelyekkel maga is rendelkezik.  

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztőt, hogy a módosító javaslattal kapcsolatosan 

mi az álláspontja. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): Azt hiszem, itt egy értelmezési 

tévedés van. A földforgalmi törvény rendelkezései szerint amikor valaki földet vásárol, 
akkor ötéves időtartamra kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy azt más célra nem 
hasznosítja. Ez a tulajdonos által vállalt kötelezettség, tehát ezért a tulajdonos 
vonatkozásában kerültek ezek a szabályok kimondásra. A módosító javaslatot erre 
figyelemmel nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a módosító 

javaslattal kapcsolatosan. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.  
Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 

3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat, és ezek szerint 
tartózkodás nem volt. A bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Rátérünk az 5. pontra. Ismételten megadom a szót Schmuck Erzsébetnek. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Nagyon fontos cél, hogy a 

földhasználók tudatosabban foglalkozzanak a termőföld védelmével, de egy új 
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adminisztratív kötelezettség ilyen formában történő bevezetése nem megoldás erre a 
problémára, ezért ennek a résznek az elhagyását javasoljuk. 

 
ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): Szeretném jelezni, hogy az 

előírás nem merül ki pusztán ebben a törvényi rendelkezésben, ehhez végrehajtási 
szabályok is fognak kapcsolódni, és ezáltal alkot majd egy komplex rendszert pontosan 
a képviselő, elnök asszony által is megfogalmazott azon kérdések vonatkozásában is, 
hogy ez a program mely területnagyságot elérve milyen mélységig érinti majd a 
földhasználót. Ezért aztán nem támogatjuk ennek az elhagyására irányuló javaslatot. 

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) 

Hajdu képviselő úr! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Elfogadva azt, amit a főosztályvezető úr mondott, még 

szeretném alátámasztani ezt a javaslatot azzal, hogy ma termőföldterületen, a 
budapesti agglomerációban, elsősorban budapesti külterületen az zajlik, hogy a 
földtulajdonosok nem akarnak ott se kaszálni, se kapálni. Kiadják bérbe a 
termőföldjüket, és a budapesti építkezésekről a sittet, az építési hordalékot, az 
ellenőrizetlen hulladékot ide hordják ki, mondjuk, 8-10 méteres magasságban dózerok 
egyengetik, és a tulajdonossal van egy szerződése, földhasználati szerződése van. Ezt 
az én választókerületemben, azt hiszem, körülbelül 1 millió köbméterre becsülte a 
szakértő, amennyi ki van hordva, ellenőrizetlen építési hulladék több ingatlanra, tehát 
nem csak egyre, több ingatlanra. Ebből egyet sikerült nekik belterületen is szerezni, és 
semmilyen szankció nincs.  

Már a bíróságról is lepattantunk, tehát az önkormányzat próbálkozott, és a 
bíróság sem tud vele foglalkozni. Nekünk kellene bizonygatni sok minden egyebet, 
noha videofelvételek vannak az oda szállító autók rendszámáról, a gépkocsivezetőkről, 
arról, hogy a gépkocsivezetők mellé kirendeltek őröket, akik zavarásszák a 
fényképezőgépekkel ott ólálkodókat, és még olyat is kért a bíróság, hogy mi bizonyítsuk 
be, hogy ez az építési törmelék káros a termőföldre. 

Tehát itt valami nagy zavar van, ha a tulajdonos nem mezőgazdasági művelésre 
használja a földjét, hanem bérbe adja, és budapesti sitt-telepként hasznosítja. Ezért 
nagyon úgy érzem, hogy ez az 5. pont, ez a módosító, amelyről most beszélünk, nagyon 
ideillene, vagy ennek valamilyen végrehajtása, amire utalt a főosztályvezető úr, hogy 
lesz még részletező végrehajtás. Ebben a tekintetben semmiféle szankcióra nincs 
lehetősége azon földtulajdonosokkal szemben, akik termőföldet más idegen célra 
hasznosítanak úgy, hogy senkitől ehhez engedélyt nem kell kérjenek. Köszönöm. 

 
ELNÖK: További észrevétel, hozzászólási szándék? (Senki sem jelentkezik.) 

Nincs.  
Akkor szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja a módosító indítványt? 

(Szavazás.) 3 igen. Tartózkodott-e valaki? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. A bizottság nem támogatta az indítvány 
elfogadását. 

Következik a 6. pont, amely összefügg a 13. ponttal. Ismételten megadom a szót 
Schmuck Erzsébetnek. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Javaslatunk a földvédelmi 

járulék mértékére vonatkozik. A termőföld kiemelt jelentőségű nemzeti kincsünk, 
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amelynek mennyiségi védelmére sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk. A 
termőföldvédelmi törvénynek olyan hatékony eszközöket kell biztosítania, amelyek 
alkalmasak arra, hogy a termőföldre épülő zöldmezős beruházások helyett barnamezős 
beruházások felé irányítsa a befektetőket. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Az előterjesztői véleményre várunk. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): A tárca nem támogatja. 

Tízszeresére emelné a földvédelmi járulék mértékét, és ez olyan mértékű emelés, amit 
nem támogatunk. 

 
ELNÖK: Van-e kérdés, hozzászólás? (Senki sem jelentkezik.) Nincs.  
Szavazásra kerül sor. Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen 

szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodó szavazat mellett a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

A 7. pont következik. Megadom a szót Schmuck Erzsébetnek.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Véleményünk szerint itt 

elírás történhetett, valójában a kis kiterjedésű egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületek kivonása lehet a cél, míg az 1 hektárnál nagyobb és 
30 méternél szélesebb területeken pont az erdősítés a cél.  

 
ELNÖK: Az előterjesztői véleményre várunk. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Agrárminisztérium): Nem elírás. Az 1 hektárnál kisebb 

és 30 méternél nem szélesebbek eleve nem minősülnek erdőrészletnek, tehát az 
erdőrészlet minimális területi kritériuma az 1 hektár és a 30 méter szélesség 
meghaladása.  

Itt olyan tisztás, nyiladék, erdei rakodó merül fel, ahol indokolt, hogy ne 
vonatkozzanak rá az erdőtörvény szabályai. Mondjuk, ha egy tisztás esetében 
50 százalékot el nem érő mértékben érintkezik az erdővel, akkor minősül 
erdőrészletnek. Lehetősége lenne egy erdőgazdálkodónak vagy földhasználónak arra, 
hogy legelőként hasznosítsa. Ugye, ránézésre is azt mondanánk egy ilyen területre, 
hogy ez egy legelőterület, de ha erdőnek minősülne, az erdőben tilos fő szabály szerint 
a legeltetés, tehát nem tudja hasznosítani. Vagy például egy nyiladék esetében, ami a 
30 méter szélességet meghaladja, például lehetősége lenne a gazdálkodónak arra, hogy 
karácsonyfa-ültetvényt létesítsen ezen a területen, ami szintén nem minősül erdőnek; 
erdőben ilyen tevékenységet nem tudna végezni. Tehát ez pont ilyen egyéb, a terület 
optimálisabb kihasználását biztosító módosítás, ezért nem támogatjuk ennek a 
megváltoztatását. 

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e valakinek véleménye, 

hozzászólási szándéka. (Jelzésre:) Hajdu képviselő úr! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Bocsánatot kérek, nem időhúzás miatt, 11 órakor 

kezdődik a parlament, de meg kell említsem, hogy egy erdő van az én külterületi 
választókerületemben, egy 10 hektáros erdő, azt hiszem, tetszik ismerni ezt a 
történetet. Először is: van egy erdőgazdálkodó, a tulajdonosok közül az egyik ember - 
azt hiszem, három tulajdonostárssal megbeszélték - bejelentkezett 
erdőgazdálkodónak, és részaránytulajdonú a terület. A 307 tulajdonos közül ez a 



29 

három aláírta, hogy ő legyen ez a bizonyos erdőgazdálkodó. Ez egy kocsmáros, ő az 
erdőgazdálkodó, és ez az erdőgazdálkodó bement az érdi hatósághoz, a 
kormányhivatalhoz - mert oda tartozik az egész agglomeráció, ott van a fakivágási 
engedély kiadása is -, és erdőfelújítás címszó alatt a kilenc egész nem tudom, hány 
hektárból hat hektárra kapott engedélyt fakivágásra, és rendesen letakarították a fákat. 
Persze ő is tovább kiadta egy másik cégnek, aki ezt a fakivágást és a faértékesítést 
végrehajtotta. 

A közigazgatásilag ott lévő önkormányzatot meg sem kérdezték, se a 
kormányhivatal, senki, hogy ki lehet-e egy ilyen fakivágási engedélyt jogerősen adni, és 
nem támadható meg. Az ott élő lakosságot abszolút nem.  

Fővárosi jelentőségű védett területről van szó, mindenféle kis vízfolyások, 
őshonos állatok meg madarak, sok minden van itt. Vannak civil szervezetek, amelyek 
önkéntes munkában 20-25 éve ápolgatják ezt az erdőt, a gazdák semmit az égvilágon 
nem csinálnak ebben az erdőben. És persze azokat a civil szervezeteket senki nem 
kérdezte meg.  

Az erdőgazdálkodó most nyilván erdőfelújítás címen kapta az engedélyt, tehát 
hogy fel fogja újítani az erdőt, de ennek az embernek nincsen pénze arra, hogy felújítsa. 
Mi fog történni? 25-30 év alatt nőtt meg ez a gyönyörű, ez tényleg szép erdő volt, és 25-
30 év alatt talán kihajtanak a fák, és egy ilyen erdő marad a helyén. Ez erdőgazdálkodás 
vagy micsoda? De az a szomorú ebben, hogy nincsen benne semmilyen olyan szankció 
vagy kontroll, ami ezt az egészet ellenőrizni tudná.  

Tény, hogy az egyik törvényben, ugye, itt hallottuk, a részaránytulajdon meg fog 
szűnni, mert a polgármester asszony megtette azt, hogy összehívta a 
földtulajdonosokat. Nagyon sokan eljöttek, egy tömeg jött el, körülbelül a 30 százaléka 
nem is tudta, hogy abban a birtokban neki van részaránytulajdona, ezzel kezdődött. A 
másik, hogy nem is hallottak róla a tulajdonosok, hogy ezen a területen van erdő. Arról, 
hogy van erdőgazdálkodó, arról egyáltalán nem tudtak semmit. Úgy vélelmezem, hogy 
ezek a tulajdonosok, ha megszűnik az osztatlan közös tulajdon, és valamilyen, nem 
tudom, milyen számítás szerint, helyrajzi száma lesz ezeknek a részeknek, vagy 
fölvásárolja valaki, vagy nem tudom, mi történik a részletszabályokat illetően, akkor 
ezek megörökölnek majd egy kivágott erdőt, ahol egy olyan teher van, vissza kell 
telepíteni az erdőt, gondolom. Vagy lehet, hogy vissza se kell telepíteni a hat hektár 
tisztán kivágott erdőt.  

Szóval, ilyen erdőgazdálkodás folyik ma, és ez nem picike, amire tetszett utalni, 
hanem ez egy komoly, nagy, kilenc és fél hektáros komoly erdő. És ez egy véderdő is a 
kerületet illetően is, hiszen az M0 és M3-as szögben van éppen, és ott egy ilyen zöld 
szívként is működik. Most nem működik semmi, mert leborotválták onnan.  

Ezt a megjegyzést csak a módosító indítvány alátámasztásaként mondtam el, 
hogy nagyon is kellene ebben az ügyben valamit lépni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Szavazásra kerül sor. Ki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 3 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem.  
Megállapítom, hogy a bizottság az indítványt nem támogatta.  
Következik a 8. pont, amely összefügg a 9. ponttal. Ismételten megadom a szót 

Schmuck Erzsébetnek.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: A törvényjavaslatban 

szereplő szabályozás annak az érdekét védi a jogszerű földhasználóval szemben, aki 
korábban jellemzően valamilyen mulasztásból nem élt az őt megillető joggal. Ezzel 
szemben a módosító indítvány a jogszerű földhasználó érdekét tekinti előbbre valónak.  
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ELNÖK: Kérdezem az előterjesztő álláspontját.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): A törvényjavaslat 

szerinti módosítás pontosan az olyan helyzetek kezelésére vonatkozik, amit az előbb a 
képviselő úr is érintett, amikor úgy jött létre a földhasználati szerződés, hogy a 
tulajdonos nem is tudott róla. Erre 2009-ig volt lehetőség, 2009-ig a földhasználati 
szerződés a tulajdonosok többségének akaratával létre tudott úgy jönni, hogy a 
kisebbséget nem is kellett tájékoztatni arról, hogy bérbe adták a tulajdonukat. 
Pontosan az ilyen szituációk megakadályozását szolgálja ez a törvénymódosítás, ha 
mégis veszi a fáradságot a tulajdonos, kiméreti magának a saját részét, akkor legyen 
meg azt a lehetősége, hogy azt a bérlőt, akit ő nem akart, nem is tudott róla, azt 
letakaríthassa a területről, meg tudja akadályozni az ilyen visszaéléseket, amit a 
képviselő úr is elmondott. Tehát ha ennek a módosító javaslat szerinti elhagyása 
történne, akkor erre nem lenne lehetőség.  

 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás. (Nem érkezik 

jelzés.) Nincs.  
Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 igen szavazat. Ki az, aki nem 

támogatja az indítványt? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság nem támogatta az indítványt.  

Következik a 10. pont, amely összefügg a 11. ponttal. Schmuck Erzsébet 
következik.  

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: A bekebelezővel szemben a 

többi tulajdonostárs érdekének a védelmét szükséges a törvényben biztosítani. A 
bekebelező letehet a szándékáról, amennyiben az értékbecslési ajánlatban vagy az új 
értékbecslési szakvéleményben megállapított árat túl magasnak tartja, azonban a többi 
tulajdonostársat kizárólag a törvényben megszabott minimumár védi a bekebelezővel 
szemben. Amennyiben ennél alacsonyabb áron is megtörténhet a bekebelezés, akkor 
egyértelműen sérül a többi tulajdonostárs érdeke.  

 
ELNÖK: Előterjesztői véleményt várunk.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Az értékbecslési 

ajánlat egy járási átlagárat tartalmaz. Ezek az értékbecslési ajánlatban szereplő 
összegek úgy kerültek megállapításra, hogy a megelőző öt év adatai kerültek egyrészt 
nettó olyan értékre számolva, valamint művelési áganként átlagolásra, a torzító adatok 
sokaságból való figyelmen kívül hagyásával. De egy adott, konkrét földterület ára 
eltérhet a járási átlagtól, hiszen rengeteg olyan körülmény van, ami egyediesít egy 
konkrét földterületet. Ezért tartalmazza a lehetőséget a törvény arra, hogy bármelyik 
fél igazságügyi szakértővel felbecsültethesse ennek az ingatlannak az értékét.  

Természetesen lehet olyan, hogy magasabb lesz az átlagnál az ingatlannak az 
értéke, mert olyan előnyös tulajdonságai vannak, de előfordulhat az, hogy alacsonyabb 
lesz az értéke annál, mint ami a járási átlag, az egyedi paramétereiből eredően. Ha 
alacsonyabb értéket állapított meg az igazságügyi szakértő, akkor nem világos 
számunkra, hogy miért kellene továbbra is egy irreálisan átlag alapján kiszámolt 
összeget figyelembe venni. Egyébként az szíve joga a feleknek, ha nem értenek egyet az 
igazságügyi szakértő véleményével, akkor bírósággal állapíttassák meg az ingatlan 
értékét végső esetben. Tehát van további lehetőségük. De azt nem szeretnénk kizárni, 
ha a szakértői vélemény az egyedi körülmények miatt alacsonyabb értéket határozott 
meg, akkor a továbbiakban azt vegyék figyelembe.  
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ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e valakinek véleménye, kérdése. 

(Nem érkezik jelzés.) Nincs.  
Szavazunk! Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodó szavazattal a bizottság nem támogatta a módosító indítvány 
elfogadását.  

A 12. pontra térünk rá. Ismét Schmuck Erzsébet következik.  
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: A módosítópont elhagyás, 

mert az állami tulajdonú védett természeti területek magántulajdonba kerülését el kell 
kerülni.  

 
ELNÖK: Előterjesztői véleményt várunk.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető (Agrárminisztérium): Itt osztatlan 

közös tulajdonról van szó, amiben az államnak van valamekkora tulajdoni hányada. 
Tehát ez azt jelenti, hogy ez már jórészt magántulajdonban van. És arról az esetről van 
szó, amikor az államnak olyan pici ebben a földrészletben a tulajdoni hányada, hogy az 
állam tulajdoni hányadát fogja bekebelezni valamelyik másik tulajdonostárs. Itt 
igazából nem nagyon lenne értelme annak, hogy ki kelljen kérni a védett terület 
elidegenítése miatti miniszteri engedélyt, hiszen indokolatlanul pici volt eddig is az 
államnak benne a tulajdoni hányada, valószínűleg öröklés útján juthatott hozzá az 
állam. Ez mindenkinek az életét megkönnyíti, ha ennyivel gyorsabb az eljárás. Ezért 
nem támogatjuk a módosító javaslatot.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Képviselői kérdések, észrevételek? (Nem érkezik jelzés.) 

Nem látok ilyet.  
Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás mellett a 
bizottság nem támogatta az indítvány elfogadását.  

Az elnöki feladatokat visszaadom Schmuck Erzsébet elnök asszonynak.  
 

(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm, alelnök úr. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e bizottsági módosító 
javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. 
Akkor lezárom a második szakaszt. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja-e és benyújtja-e a részletes 
vitáról szóló jelentést. Aki támogatja, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ki nem? 
(Szavazás.) Akkor nulla tartózkodás van. 

Kérdezem a bizottságot, hogy kíván-e előadót kijelölni, aki a bizottság jelentését 
az Országgyűlés plenárisán ismerteti. (Senki sem jelentkezik.) Nem. 

Gyakorlatilag akkor lezárom ezt a napirendi pontot, és köszönöm az előterjesztő 
részvételét. 
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Egyebek 

A mai utolsó, az egyebek napirendi pontunkban tájékoztatom a bizottságot, 
hogy a következő ülésünk várhatóan május 27-én, csütörtökön, 9 órától lesz. A 
napirenden a jövő évi költségvetés részletes vitája mellett tárgysorozatba-vételi 
döntések is lesznek. Három indítvány már biztosan vár ránk, és ez még további 
részletes vitákkal kiegészülhet a benyújtásoktól függően. 

Csak említés szintjén jelzem, hogy a finn Jövő bizottsággal tartandó online 
megbeszélés szervezése kiválóan halad, május 5-én, szerdán, 14 órától fogjuk 
megtartani a találkozót. 

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

Az ülés berekesztése 

Akkor ennek megfelelően a mai ülést lezárom. További szép napot és jó munkát 
kívánok mindannyiunknak! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 
 
 


