
 

Ikt. sz.: FFB-41/10-5/2021. 

FFB-5/2021. sz. ülés 
(FFB-46/2018-2022. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2021. május 27-én, csütörtökön, 9 óra 09 perckor  

az Országház Széll Kálmán termében (főemelet 64.)  
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 6 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat (Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a 
alapján) 6 

Magyarország nagy tavai természeti és kulturális értékeinek 
védelméről szóló H/16054. számú határozati javaslat  (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 31 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 32 

Dr. Gurmai Zita előterjesztése 34 

Schmuck Erzsébet előterjesztése 35 

Hozzászólások 36 

Kocsis-Cake Olivio válaszai 43 

Határozathozatal 43 

A szakszerűbb környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről, a 
szakértők átláthatóbb kirendeléséről, környezetvédelmi biztosíték 
nyújtásáról szóló törvénymódosítás címmel benyújtott T/16157. 
számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 43 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 44 

Hozzászólások és határozathozatal 44 

A klímaváltozás megfékezését szolgáló intézkedésekről szóló 
H/16022. számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 45 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 45 

Hozzászólások és határozathozatal 46 

A természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandok 
védelméről szóló T/16196. számú törvényjavaslat  (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 47 

Molnár Gyula előterjesztése 47 

Hozzászólások és határozathozatal 47 

A Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges fejlesztések 
támogatásáról szóló H/16287. számú határozati javaslat  (Döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 48 

Dr. Szél Bernadett előterjesztése 48 

Hozzászólások és határozathozatal 49 

A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény módosításáról 
szóló T/16257. számú törvényjavaslat (Döntés képviselői önálló 
indítvány tárgysorozatba vételéről) 52 



3 

Schmuck Erzsébet előterjesztése 52 

Határozathozatal 52 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/16380. 
számú határozati javaslat (Döntés képviselői önálló indítvány 
tárgysorozatba vételéről) 52 

Határozathozatal 53 

Egyebek 53 

Az ülés berekesztése 53 

 



4 

Napirendi javaslat  

 

1. Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 
(T/16118. szám) 
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 
(Vitához kapcsolódó bizottság) 
Uniós napirendi pont! 

2. Magyarország nagy tavai természeti és kulturális értékeinek védelméről szóló 
határozati javaslat (H/16054. szám) 
(Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd), Dr. Molnár Zsolt (MSZP), Dr. Vadai Ágnes 
(DK), Kunhalmi Ágnes (MSZP), Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita 
(Jobbik), Schmuck Erzsébet (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP) képviselők önálló 
indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A szakszerűbb környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről, a szakértők 
átláthatóbb kirendeléséről, környezetvédelmi biztosíték nyújtásáról szóló 
törvénymódosítás címmel benyújtott törvényjavaslat (T/16157. szám) 
(Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. A klímaváltozás megfékezését szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslat 
(H/16022. szám) 
(Kocsis-Cake Olivio, Burány Sándor, Dr. Mellár Tamás, Szabó Timea, Tordai 
Bence (Párbeszéd) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

5. A természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandok védelméről szóló 
törvényjavaslat (T/16196. szám) 
(Dr. Molnár Zsolt, Bangóné Borbély Ildikó, Dr. Gurmai Zita, Dr. Harangozó 
Tamás, Dr. Szakács László, Dr. Tóth Bertalan, Dr. Varga László, Hiszékeny 
Dezső, Korózs Lajos, Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila, Molnár Gyula, Szabó 
Sándor, Tóth Csaba (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

6. A Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges fejlesztések támogatásáról szóló 
határozati javaslat (H/16287. szám) 
(Dr. Szél Bernadett (független) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

7. A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/16257. szám) 
(Schmuck Erzsébet (LMP) képviselő önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

8. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/16380. szám) 
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

9. Egyebek 



5 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke   
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke   
Nunkovics Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke   
Böröcz László (Fidesz)  
Dr. Koncz Zsófia (Fidesz)  
Hajdu László (DK) 
 
 

Helyettesítési megbízást adott 

Simonka György (Fidesz) dr. Koncz Zsófiának (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz) Böröcz Lászlónak (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP) dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs bizottsági munkatárs  
 
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Bécsi József főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)   
Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd)  
Dr. Gurmai Zita (MSZP)  
Kun Zoltán szakértő (Nagy Tavak Koalíció) 
Molnár Gyula (MSZP)  
Dr. Szél Bernadett (független)  
Tóth Endre önkormányzati képviselő (Budafok-Tétény XXII. kerületi 
Önkormányzat)  
 
 

Megjelentek 

Dr. Szabó Csilla főosztályvezető (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium)  
Németh Antal osztályvezető (Agrárminisztérium) 



6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 09 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Javaslom, hogy kezdjük el a bizottság ülését! Tisztelettel köszöntöm a 
bizottság megjelent tagjait, a vendégeinket, illetve az ülésre érkezett hallgatóságot. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Szászfalvi Lászlót dr. Turi-Kovács Béla 
helyettesíti, Varga Gábor képviselő urat Böröcz László helyettesíti. A bizottságunk 
határozatképes. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság ülését 
- az eddigi gyakorlatnak megfelelően - a belső televíziós hálózaton közvetítik, így 
biztosítva lesz a sajtó számára és a sajtón keresztül a nyilvánosság. 

A mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük, majd tegnap délután 
egy új változatot is eljuttatunk önökhöz, mivel a javaslat egyrészt kiegészült egy új 
napirendi ponttal, másrészt kérés érkezett sorrendcserére is. Most erről a tegnap 
kiküldött új változatról szavazunk. (Hajdu László megérkezik az ülésre.) 

Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet elfogadta. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló T/16118. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
T/16118. 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. (Dr. Koncz Zsófia 
megérkezik az ülésre.) 

Köszöntöm az előterjesztő Pénzügyminisztérium képviseletében Bécsi József 
főosztályvezető urat, köszöntöm az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
képviseletében dr. Szabó Csilla főosztályvezető asszonyt, illetve az 
Agrárminisztériumot képviselő Németh Antal osztályvezető urat és kollégáit is. Az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően a vitában az előterjesztő Pénzügyminisztérium viszi a 
szót, ezért kérem Bécsi József főosztályvezető urat, hogy a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglalt követelmények vizsgálatát segítendő pár szóban foglalja össze 
az előterjesztés benyújtásának indokait és szabályozási megoldásait. Parancsoljon! 
(Nunkovics Tibor megérkezik az ülésre.) 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök asszony. Ebben a sorrendben elmondva először a házszabály szerinti kérdésekre 
válaszolva tárcaálláspontot fogok mindig mondani, de ez ebből a szempontból nem 
érdekes most még.  

A törvényjavaslat megfelel az Alaptörvény 36. cikkéből eredő tartalmi és formai 
követelményeknek, ugyanis a kormány az előírt határidőben az Országgyűlés elé 
terjesztette és a törvényjavaslat átlátható módon észszerű részletezettséggel 
tartalmazza az állami bevételeket és kiadásokat, illeszkedik a jogrendszer egységébe, 
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ugyanis törvényi szinten került előkészítésre, ugyancsak az Alaptörvény előírásainak 
megfelelően. Megfelel a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségeknek, azokkal összhangban van, nem sért semmilyen ilyen 
kötelezettséget sem, megfelel a jogalkotás szakmai követelményeinek, a jogalkotásról 
és a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabályoknak, ezt az előkészítés során az 
Igazságügyi Minisztérium is figyelemmel kísérte. 

Az Állami Számvevőszék a törvénytervezetet megvizsgálta, és megállapította, 
hogy a 2022. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tervezete megfelel a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak, a törvényjavaslat és a konvergenciaprogram 
között az összhang biztosított, a költségvetési törvényjavaslat megalapozott, bevételi 
előirányzatai teljesíthetőek, kiadási előirányzatai elegendőek a közfeladatok ellátására. 
Az államadósság-mutató csökkentésének alkotmányos kötelezettsége szintén teljesül. 

Elnök Asszony! Úgy értettem, hogy talán néhány mondatban magáról a 
törvényjavaslatról is szeretne hallani. 

 
ELNÖK: Igen. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Tehát a kormány által 

benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának költségvetése, ami a 
források jelentős hányadát a gazdaság újraindításának szolgálatába állítja, a nemzeti 
és az uniós fejlesztési források tekintetében egyaránt. A koronavírus-járvány okozta 
gazdasági kihívásokra válaszul a jövő évi költségvetés leghangsúlyosabb eleme a 
gazdaság-újraindítási akcióterv, melynek keretében 2022-ben összesen 7308 milliárd 
forint fog rendelkezésre állni, amely a jövő évi tervezett GDP 13 százaléka. 

A gazdaság-újraindítási akcióterv lehetővé teszi, hogy mindenki, akit a járvány 
nehéz helyzetbe hozott, talpra tudjon állni. A kormány célja, hogy mindenki, aki 
elveszítette a munkahelyét, vissza tudja azt szerezni, vagy egy új munkahelyet 
kaphasson. Fontos célkitűzés, hogy minden vállalkozó, akinek be kellett zárnia az 
üzletét, újra tudja azt indítani, sőt lehetőség szerint tovább tudja fejleszteni. Az 
újraindítás intézkedései több területen strukturális változást irányoznak elő, az 
újraindítás nyomán gyorsan alkalmazkodó és fenntartható gazdaság létrehozása a cél. 
A program keretében olyan területek kerülnek előtérbe, amelyek hosszú távon is 
támogathatják a gazdaság fejlődését a válságból történő kilábalás során. Az 
intézkedések fókuszában a munkahelyteremtés, a gyermekes családok és a 
nyugdíjasok, valamint a magyar gazdaság szempontjából kiemelt ágazatok állnak.  

A költségvetés szerkezetét az ideihez hasonló, megújult és áttekinthető tagolás 
jellemzi, így a törvényjavaslat 1-es melléklete észszerű részletezettséggel, átlátható 
módon tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, miközben teljes körűen 
biztosítja a költségvetés végrehajthatóságát és ellenőrizhetőségét.  

Az állam működése tekintetében 2022-ben is nullszaldós a költségvetés, tehát a 
közszolgáltatások költségét az állam továbbra is a működési bevételekből 
finanszírozza, miközben a gazdaság újraindítására szolgáló fejlesztési forrásokat 
kiemelten biztosítja. 

Magyarország elkötelezett abban, hogy megvédje természeti örökségeit és annak 
az életformának a természeti feltételeit, amelyet a magyar emberek együtt 
kialakítottak. Ezért a kormány kiemelten kezeli a környezet védelmét és az éghajlat 
kedvezőtlen hatása elleni védelmét. A gazdaság-újraindítási akcióterv keretében az idei 
év második felétől indul meg Magyarország klímavédelmi céljaival összhangban a 
zöldenergia bővítése és a körforgásos gazdaság felépítése, valamint a magyar gazdaság 
teljes digitalizációja. A tiszta és megújuló energiákra való törekvés nagyobb szerepet 
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kap, és az energiahatékonyság is egyre inkább előtérbe kerül. Ez mind kedvező hatással 
bír az energiaszolgáltatásokra, a közlekedésre, az építőiparra és a feldolgozóiparra is, 
így ezeken a területeken is jelentős zöldberuházások, fejlesztések várhatók. 

Kiemelt gazdaságpolitikai cél a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre 
gyakorolt erősödő hatásának mérséklése. Az utóbbi években tapasztalható, hogy a 
szélsőséges időjárási események valószínűsége, gyakorisága növekszik, a 
mezőgazdaság kockázatainak növekedésével egyre nagyobb hangsúly helyeződik a 
kockázatok megelőzésére és kezelésére. Azért, hogy a gazdálkodók továbbra is 
megfelelő mértékű kompenzációt kapjanak, 2022-től az Agrár-kárenyhítési Alap 
kibővítésre kerül.  

Az Alaptörvény 36. § (5) és (6) bekezdése előírja, hogy az Országgyűlés csak 
olyan központi költségvetésről szóló törvényt fogadhat el, amely az államadósság teljes 
hazai össztermékhez viszonyított arányának csökkentését tartalmazza, ez alól 
felmentés csak különleges jogrend idején vagy a nemzetgazdaság tartós és jelentős 
visszaesése esetén várható. Mivel 2022-re pozitív növekedéssel, 5,2 százalékos GDP-
bővüléssel számol a tervezet, az adósság csökkentésére vonatkozó előírást be kell 
tartani. 

Az Alaptörvény szerinti adósságmutató számlálójában 2020. január 1-től az 
európai uniós módszertannal egyezően a kormányzati szektor bruttó konszolidált, 
tehát a kormányzati szektorba tartozó szervek kincstári betétje az állampapír-
állományával csökkentett, névleges adóssága szerepel. 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, amely az Alaptörvény 
erre vonatkozó követelmények részletes szabályait tartalmazza, előírja, hogy a 
költségvetési törvényben meg kell határozni az államháztartás adósságmutatójának a 
költségvetési év utolsó napjára tervezett értékét. Ez az érték 2022-ben 79,3 százalék, a 
tervezett nominális GDP-vel, azaz 56 360,6 milliárd forinttal számolva, és biztosítja a 
csökkenést a 2021. év végére várható 79,9 százalékhoz képest. 

A költségvetési törvényjavaslat az európai uniós országokban várható 
hiánycsökkentési trendhez illeszkedve a GDP 5,9 százalékában rögzíti a hiánycélt, míg 
biztonsági tartalékként a GDP 0,4 százalékát tartalmazza, azaz 233 milliárd forintot. 

Összességében 3001,2 milliárd forint uniós költségvetési támogatás eljuttatása 
a cél a kedvezményezettekhez, amit tovább emel a költségvetésben nem szereplő 
agrártámogatások 489 milliárd forintos összege, így együtt 3490,2 milliárd forint 
uniós támogatás nyújtására kerülhet sor. 

A központi költségvetés, tehát a további alrendszerek nélkül számított része 
összes tervezett bevétele pénzforgalmi szemléletben 17 025,6 milliárd forint, összes 
tervezett kiadása 20 156,9 milliárd forint. Az államháztartás további alrendszereket is 
tartalmazó szemléletben 2022. évi pénzforgalmi szemléletű összes tervezett bevétele 
28 573,4 milliárd forint, összes tervezett kiadása 31 882,4 milliárd forint, így a hiánya 
3309,1 milliárd forint.  

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2021-ben 4,3 százalékos GDP-
bővülés prognosztizálható, míg 2022-ben 5,2 százalékos növekedés várható. A 
gazdasági növekedés kapcsán az alábbi tényezők emelhetők ki. A koronavírus-
világjárvány okozta válság után a belső keresleti tételek, tehát a fogyasztás és a 
beruházás pozitívan járulnak hozzá a gazdaság növekedéséhez. A járványügyi korlátozó 
intézkedések enyhítésével, a megfelelő átoltottság elérésével, a szolgáltató szektorok 
újranyitásával a munkaerőpiac és a fogyasztás is gyors élénkülésnek indulhat. 2022-
ben 1,1 százalékkal tovább bővülhet a foglalkoztatás, a nettó jövedelmek várhatóan 
7,7 százalékkal emelkednek. A háztartások fogyasztása 4,8 százalékkal bővülhet 2022-
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ben. Az elmúlt években rekordmagasságra emelkedő beruházási ráta értéke a 
következő évben ismét növekedhet, 2022-ben 28,5 százalékra. 

Köszönöm szépen, elnök asszony. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a 

részletes vita e szakaszában. Többségi vélemény, kisebbségi vélemény. (Senki sem 
jelentkezik.) Akkor én jelentkezem kisebbségi véleményre, nem tudom, előtte Koncz 
Zsófia ismertetné-e előtte a többségi véleményt. (Jelzésre:) Igen, akkor megadom a 
szót Koncz Zsófia képviselő asszonynak. 

 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Magyarország elkötelezett abban, hogy megvédje természeti 
örökségeit és annak az életformának a természeti feltételeit, amelyet a magyar emberek 
együtt kialakítottak. Éppen ezért a kormány a 2022. évi költségvetés elkészítésekor is 
kiemelt figyelmet fordított a környezet védelmének ügyére és az éghajlatváltozás 
kedvezőtlen hatásai elleni cselekvésre. 

Ezt igazolja, hogy a gazdaság-újraindítási akcióterv keretében az idei év második 
felétől indul meg Magyarország klímavédelmi céljaival összhangban a zöldenergia és a 
körforgásos gazdaság felépítése, valamint a magyar gazdaság teljes digitalizációja. 
Egyértelmű, hogy a tiszta és megújuló energiákra való törekvés nagyobb szerepet kell 
hogy kapjon, az energiahatékonyság is egyre inkább előtérbe kerül. Ez mind kedvező 
hatással bír az energiaszolgáltatásra, a közlekedésre, az építőiparra és a 
feldolgozóiparra is, ennek köszönhetően pedig ezeken a területeken jelentős 
zöldberuházások, fejlesztések várhatóak az elkövetkezendő időszakban. 

Úgy gondolom, hogy kétségkívül fontos feladatunk van, hiszen tisztább levegőt, 
élhető bolygót kell hagynunk az utánunk jövő nemzedékekre, és továbbra is tennünk 
kell azért, hogy egy tisztább és egészségesebb környezetet tudjunk megteremteni. 
Eddig is ezen az úton jártunk, és ahogyan azt a 2022. évi költségvetés alapján is látjuk, 
a jövőben is így lesz. Ezt igazolja például, hogy a XII. AM és a XLVII. GVA fejezet 2022. 
évi előirányzata közel 210 milliárd forintot biztosít erre. A 2022. évi költségvetés 
tulajdonképpen egy újabb lépés annak érdekében, hogy Magyarország 2050-re 
elérhesse a teljes klímasemlegességet. 

A lakosság életminőségének javításához, az egészséges környezethez való 
alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez 
kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható 
használata, a környezet minőségének javítása, a természeti örökség megőrzése és a 
környezeti biztonság megerősítése, melyek a környezetvédelmi szakterület legfőbb 
cselekvési területeit képezik. Éppen ezért a 2022. évi költségvetésben a környezet- és 
természetvédelmi feladatokra 4278 millió forintot fordít a kormány. Azonban ezen 
túlmenően még az egyéb alfejezetek alatt több milliárd forint kerül biztosításra, amely 
a környezetvédelem ügyét szolgálja. 

A kormány a jövő évben egyrészt folytatja a korábbi években megkezdett 
programok megvalósítását, biztosítja a hazai, illetve EU-s és nemzetközi 
jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen tervez 
előrelépést a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak elősegítése és 
megvalósítása érdekében. 

A 2022-es év során a kormány célja továbbra is a tudásalapú, fenntartható és 
nemzetközi szinten versenyképes mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, a stabil 
és minőségi élelmiszer-előállítás, egyúttal az élhető vidék felvirágoztatásához 
szükséges intézkedések meghozatala, illetve azok támogatása. A rendelkezésre álló 
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támogatási lehetőségek kihasználásával megvalósulhat a változó igényekhez és külső 
feltételekhez igazodóan többek között a mezőgazdaságban is a környezeti, a 
klímapolitikai és a versenyképességi célok összehangolása, a generációváltás, a 
jövedelmezőség növekedése és az alkalmazkodás a hazai tájak eltérő természeti 
adottságaihoz. 

A fenntartható fejlődés céljának elérése érdekében úgy gondolom, hogy 
szemléletformálásra van szükség, ennek stabil alapját adják azok a törekvések, amelyek 
a környezeti tudatosság fejlesztését és a környezeti nevelést szolgálják. Az ilyen jellegű 
programok már több éve folynak, és 2022-ben is folytatásra kerülnek, úgymint az 
Országos Iskolakert-fejlesztési Program, a Zöld Óvoda program, a Biotikus Index a 
Középiskolai Oktatásban, a Ments meg egy kertet!, az Ökoiskola Program, az erdei 
óvoda és erdei iskola programok, valamint az ismeretterjesztő és szemléletformáló 
akciók és kampányok. 

Mindezeken túl a jövő év során is kiemelt feladatot jelent a levegőminőség 
javításával és a zajterhelés csökkentésével összefüggő intézkedések megvalósítása. Fő 
célkitűzés ugyanis a környezeti levegő minőségének javítása, az emberi egészséget és a 
természeti környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 

A kitűzött célok megvalósításához közös erőfeszítésekre van szükség, amelyet 
nem csupán globális szinten tehetünk meg, hanem helyi szinten is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Ha senki, akkor átadom a szót Bencsik János alelnök úrnak, 
hogy vegye át az ülés vezetését, és egyben szót kérek, hogy elmondhassam az LMP 
frakciójának az álláspontját.  

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

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

Megadom a szót! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! A 2022-re tervezett költségvetés nem az újraindítás, a rugalmasság, 
a Covid és a klímaváltozás okozta helyzethez való alkalmazkodás, hanem a lebetonozás 
és a bebetonozás költségvetése.  

A létalapunkat jelentő élő környezet védelme helyett megint csak a beton ömlik 
tovább mindenhol, az agyontámogatott multik gyáraiba, a stadionokba, a kínai 
egyetembe, a kínai vasútba, az orosz atomerőműbe, még a felsőoktatásra szánt 
fejlesztési források nagy részéből is úgynevezett infrastruktúrát akarnak fejleszteni, 
ami nem más, mint beton.  

Állami támogatásból betonozzák körbe a kisebb és nagyobb csókos vállalkozók 
a Balatont, a Fertő tavat, a tatai tavat és mindent, ahol vizet látnak. Még az alapvetően 
szükséges vízügyi fejlesztésekből is csak betonozás lesz ahelyett, hogy a víz tájban és 
talajban való megtartásán dolgoznának, ami körülbelül az egyetlen lehetőségünk az 
aszály és az elsivatagosodás elkerülésére. Pedig óriási szükség lenne az újraindításra 
egy zöld és szociális fordulat mentén.  

Az LMP azt szeretné, ha az ország költségvetése nem a betonról szólna, hanem 
az emberekről és az életről. A költségvetés indikátora annak, hogy egy felelős kormány 
a köz pénzének felhasználására tud-e olyan javaslatot kidolgozni, amely a társadalom 
egészének a jólétét szolgálja, méghozzá úgy, hogy eközben ennek környezeti és 
gazdasági feltételeit is a fenntarthatóság jegyében képes biztosítani. Mára 
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egyértelművé vált, hogy nem folytathatjuk ott, ahol a járvány előtt abbahagytuk, 2022-
ben zöld fordulat és újjáépítés kell. Nézzük a helyzetet a kormány 2022-re benyújtott 
költségvetési javaslata tükrében, a fenntarthatóság és a környezetügy szemszögéből! 

Az eleve elfogadhatatlan, hogy a kormány olyan költségvetési javaslatot terjeszt 
be, amely célzottan átláthatatlan. Évek óta a terv és a megvalósítás távolról sem 
egyezik.  

A fejezeti előirányzatok címsorait folyamatosan összevonják, a különböző tárcák 
között az értelmezhetetlen és főként eredménytelen hatásköri próbálkozások szerint 
utaztatják, a hazai és az EU-s támogatások tartalmilag összefüggő céljaihoz rendelt 
költségvetési tételeket sűrű homály borítja. 

Még véletlenül sem fordul elő, hogy a kormány és az Országgyűlés által egyaránt 
elfogadott tervek, stratégiák és programok célkitűzéseinek végrehajtásához illeszkedő 
sorok jelenjenek meg a költségvetésben. Vagyis a kormány ezeket a terveket és 
programokat is csak díszletként használja, például a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia, a 
Kvassay Jenő Terv. 

Alapvető hiányosság az Alaptörvényben foglalt, az egészséges környezethez és a 
természeti erőforrások védelméhez fűződő jogaink érvényesítése a költségvetésben.  

Jelen tervezet teljesen hiányos a tekintetben, hogy a választóknak, az 
érintetteknek választ adjon arra, hogy mi lesz a ketyegő vegyi bombaként működő 
környezetszennyezések kármentesítésével, az emberéleteket követelő épületek 
azbesztmentesítésével, a kidolgozott, de a kormány által kiherélt országos 
levegőterhelés-csökkentési program érdemi végrehajtásával, a környezet-egészségügy 
felkészítésével az éghajlatváltozás következtében fellépő újabb kockázatok kezelésére, 
a várható rendkívüli időjárási helyzetek kezelésével, amikor önhibáján kívül ezrek 
maradhatnak fedél nélkül.  

Mi van az alkalmazkodó mező- és erdőgazdálkodással, a talajvédelemmel, 
amikor pontosan tudni lehet, hogy a magyar mezőgazdaság jelen termelési szerkezete 
tarthatatlan, a meglévő erdeink pusztulnak, nemhogy újak telepítésére lenne esély a 
vízhiány miatt, és hogy termőterületeink a rossz irányba támogatott gazdálkodás miatt 
évről évre csak veszítenek termőképességükből? 

Mi van a domb- és síkvidéki vízvisszatartási projektekkel, amelyek helyett a 
kormány csak az oligarchák elavult és vízpocsékoló öntözési igényeit igyekszik 
közérdeket sértően kielégíteni? Hol késik a fenntartható tájgazdálkodás ösztönzése? 
Hogyan lesznek élhetők településeink, ha a kormány inkább elvesz, mint ad ahhoz, 
hogy megküzdjenek az éghajlatváltozás következményeivel? - és hogy emiatt ne 
veszítsük el a mostani járvány áldozatainál még sokkal több, bár a kormányzati 
statisztika által elhallgatott számú hozzátartozónkat, például a kezelhetetlen és tartós 
hőhullámok miatt. 

Város és vidék most végre sajátosan egyesülhet a sok évtizedes koholt és 
értelmetlen szembeállítás után: egyaránt sújtja őket a kormány költségvetési politikája. 
A kormány nem ismeri fel azt a tényt, hogy természeti erőforrásaink, értékeink, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások korlátosak, és hogy a kormány tudatos és vétkes 
mulasztásai, sőt környezetünk azonnali kizsákmányolását célzó intézkedései rövid és 
hosszabb távon is visszafordíthatatlan környezeti változásokhoz vezetnek.  

Az LMP álláspontja, hogy ez a költségvetési javaslat csak ködszurkálás: 
bizonytalanok a bevételei, átláthatatlanok és a nemzet valós érdekeit nem tükrözők a 
kiadási tételei. Mindezek alapján az LMP frakciója szerint ez a költségvetés 
elfogadhatatlan. Köszönöm szépen. 
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(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Megkérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nem. Az előterjesztőnek megadom a szót, hogyha kíván reagálni. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Azt 

hiszem, hogy a költségvetési törvényjavaslat kapcsán a főbb számokat és annak főbb 
vonalait elmondtam. Az elnök asszonynak két megjegyzésére szeretnék csak reagálni. 

Az egyik, hogy a benyújtott költségvetési törvényjavaslat vagy az elfogadott 
törvényjavaslat és azok végrehajtása közötti különbség. Valóban ilyen fellelhető, de 
megemlíteném, hogy egy koronavírus-pandémia okozta, egész világgazdaságra kiható 
következményről beszélünk. Tehát amikor azt nézzük majd, hogy a 2020-as és ’21-es 
év hogy néz ki egymás mellé téve, az elfogadott és a végrehajtott, akkor ne feledkezzünk 
meg arról, hogy az emberi történelem és az emberi gazdaság utóbbi több száz évének 
az egyik legnagyobb válságát kellett a kormánynak sikerrel kezelnie. 

Ami pedig a jövő évi költségvetési törvény szerkezetét illeti, átláthatatlanságot, 
összevonásokat, pontosan az ellenkező volt a cél, és azt gondolom, hogy pontosan az 
ellenkezőjét is szolgálja, amit az elmúlt, tehát a 2021-es és a jövő évi törvénytervezetnek 
a szerkezete is szolgál. A kormány kialakította a Gazdaság-újraindítási Alapot, ez áll a 
politikájának, a szakpolitikájának a fókuszában. Ezt teszi lehetővé ez a több mint 
kétezer milliárd forint nagyságrendű összeg, amelyről a felvezetőben is beszéltem. A 
további szerkezete az 1-es mellékletnek pedig megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, a 
tárcák szerkezetének, a kormány statútumának, és azt gondolom, hogy az Állami 
Számvevőszéknek az általam idézett véleménye is ezt támasztja alá. 

Tehát én azt gondolom, hogy átlátható, világos, logikus szerkezetű a 
költségvetési törvény. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt a részletes vita ezen szakaszát lezárnám, 

szeretném bejelenteni, hogy Simonka Györgyöt Koncz Zsófia helyettesíti majd a 
szavazások során, ezt vegyük majd figyelembe. 

Most a bizottsághoz benyújtott módosító javaslatoknak a megvitatására kerülne 
sor, vagyis ezáltal akkor áttérünk a vita második szakaszára. 

A háttéranyag pontjain olyan logika alapján mennénk végig, mely szerint az 
összefüggő ajánlási pontok közül, ahol lehet, ott mindig a megjelölt célt tartalmazó 
pontról döntünk, nem a forrásoldalt tartalmazó lábról. A döntés természetesen minden 
esetben vonatkozik az összefüggő pontra is. Kérdezem, hogy eszerint mehetünk-e 
végig. (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Igen, úgy látom, nincsen tiltakozás, 
akkor eszerint fogunk végigmenni a módosítókon, és elkezdjük a módosítóknak az 
áttekintést, illetve a szavazást róluk. 

Az LMP frakciója által benyújtott módosító indítványoknál az időnkkel való 
takarékoskodás érdekében azzal a javaslattal élnék, hogy a levezető elnöki szerep 
átadása és visszavétele nélkül tenném meg a javaslat indokolását, de mindig jelezni 
fogom, hogy melyik szerepkörben szólok hozzá. Kérdezem a bizottság tagjait, ez így 
elfogadható-e. (A bizottság tagjai jelzik egyetértésüket.) Igen, köszönöm szépen, akkor 
eszerint fogunk eljárni. 

A legelső, 64. pontot átugorjuk, így a háttéranyag első tárgyalandó pontja a 141-
es, ami összefügg az 1361. ponttal. A javaslat Szilágyi György jobbikos képviselő 
indítványa, és napelemes lámpák és napvitorla telepítését irányozza elő 
Rákoskeresztúr városközpontjában.  
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Látom, hogy a módosító javaslat benyújtója nincs jelen, ezért kérem, hogy az 
előterjesztő Pénzügyminisztérium képviselője jelezze, akár a részletes vita e 
szakaszának egészére, hogy a közölt álláspont a kormány vagy a tárca véleménye! 
Akkor rögtön megkérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök asszony. Tárcavéleményt fogok mondani most és a következő esetekben, és akkor 
kérés szerint ezt nem fogom mindig elismételni. Erre a konkrét módosítót pedig nem 
támogatjuk. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. Ha nincs, kérem, szavazzunk! Ki támogatja a 
módosító indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Kérdezem, hogy ki 
nem támogatja. (Szavazás.) 7. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő a 144. pont, ami összefügg az 1622. ponttal. A javaslat Dudás Róbert 
és dr. Gyüre Csaba jobbikos képviselők indítványa, és a nyíregyházi Fazekas János 
téren javasol zöldfelület-fejlesztést. Kérdezem az előterjesztő véleményét. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs, 
akkor szavazunk. Ki támogatja a módosító indítványt? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 7. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő a 400. pont, ami összefügg az 1711. ponttal, Dudás Róbert jobbikos 
képviselő javaslata, a gyöngyösi „zöld város” kialakításához rendel forrást.  

Kérdezem az előterjesztőt.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 
Akkor szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 7. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 466. pont, ezzel összefügg a 967. pont. A javaslat Balczó Zoltán 
jobbikos képviselő indítványa, a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ 
működési költségvetését fejeli meg 200 millió forinttal. 

Kérdezem az előterjesztő véleményét. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 
Akkor szavazzunk! Aki támogatja a módosító javaslatot, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? (Szavazás.) 7. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 



14 

A következő a 468. pont, az LMP indítványa, ami a nemzeti park 
igazgatóságokhoz rendel pótlólagos költségvetési forrást. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.)  
Én annyit szeretnék jelezni, hogy a nemzeti parkok rendkívül 

alulfinanszírozottak, és szükség lenne pótlólagos költségvetési forrásra. 
Kérem, ha nincs több, szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? 

Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 471. pont, ezzel összefügg a legelején átugrott 64. pont. A javaslat 
Nunkovics Tibor alelnök úr indítványa, ami az Agrárminisztérium költségvetését 
javasolja megemelni a környezet- és természetvédelmi feladatok jobb ellátása 
érdekében. 

Megkérdezem a módosító javaslatot benyújtó képviselő urat, kíván-e szólni. 
(Jelzésre:) Parancsoljon!  

 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm. Tényleg csak 

pár mondatban, itt az elmúlt évekhez képest nem nagyon láttunk előrelépést a 
költségvetést illetően, és azt gondolom, hogy ez pontosan egy olyan terület, amelyre 
rávilágított a koronavírus-járvány, nemcsak nálunk egyébként, hanem világszerte, 
hogy ezek a zöldprogramokba igenis rengeteg pénzt kell fektetni, és igazából ezzel 
tudunk akár olyan munkahelyeket létrehozni, amelyek válságállóak, és erősek tudnak 
maradni egy ilyen helyzetben is. Én azt gondolom, hogy ha a kormány valóban 
komolyan gondolja a zöldgondolkodást és a saját klímavédelmi akciótervét, akkor 
igenis ezekre a területekre és ezekre a fejezetekre sokkal több pénzt kell juttatni. Ez a 
módosító indítvány ezt korrigálja némileg. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja, köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

még kérdés, észrevétel, hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 
Akkor szavazunk! Ki támogatja a módosító indítványt? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 472. pont, ez összefügg az 1352. ponttal, Brenner Koloman 
jobbikos képviselő indítványa. A javaslat új jogcímek létrehozását kezdeményezi a 
Fertő tóhoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében. 

Kérdezem az előterjesztő véleményét.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Megkérdezem a bizottság tagjait, kíván-e ehhez valaki 

kérdést feltenni, hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Akkor szavazzunk! Ki 
támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Tartózkodott? (Szavazás.) Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 
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A következő a 475. pont, ez összefügg az 1697. ponttal, Dudás Róbert és dr. 
Gyüre Csaba jobbikos képviselők indítványa. A javaslat nyíregyházi fásítást támogatna 
költségvetési forrásból. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. 
Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 476. pont, ezzel összefügg az 1562. pont. Ez a javaslat Dudás Róbert 
jobbikos képviselő indítványa, és a Mohácsi-szigeten található Riha-tó ökoturisztikai 
fejlesztésének tervezését kívánja finanszírozni. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kinek van kérdése, 

észrevétele a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
nincs ilyen. Akkor szavazzunk! Aki támogatja a módosító javaslatot, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő tárgyalandó pont a 481-es, összefügg az 549. ponttal, Magyar Zoltán 
jobbikos képviselő indítványa. A javaslat az Országos Fecskevédelmi Programra 
szeretne forrást juttatni. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Kérem, 
szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő pont a 482-es, összefügg az 553. ponttal, szintén Magyar Zoltán 
jobbikos képviselő indítványa. A javaslat a fokozottan védett fajok védelmére 
biztosítana forrásokat. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslathoz. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor 
szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő pont a 483-as, összefügg az 556. ponttal, ez is Magyar Zoltán 
jobbikos képviselő indítványa. A javaslat a közutak alatti ökofolyosók létesítését 
célozza meg. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e észrevétel, kérdés 
a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk! 
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 486. pont, ez összefügg az 1597. ponttal, Szabó Timea frakcióvezető 
asszony indítványa, ami az Óbudai Gázgyár területének kármentesítésére javasolja új 
költségvetési jogcím felvételét.  

Kérdezem az előterjesztőt.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Az előterjesztő nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e 

kérdés, észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban. (Jelzésre:) Igen. Hajdu 
képviselő úr, parancsoljon! 

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Bizottság! Elnök Asszony! Végigszavazzuk, 

látom, az egyik oldalon nem, a másik oldalon igen, és aztán ezzel hazamentünk végül 
is, és megcsináltuk 2022-nek a zöld költségvetését. Most itt ennél a témánál csak azért 
álltam meg, nem tudom, hány éve minden évben itt van előttünk a költségvetéssel ez a 
gázgyári história. Nyilván aki a költségvetést készíti, a magyar kormány, kiemelten a 
pénzügyi apparátus, pontosan tudják, hogy ez a gázgyári hulladék, az egykori gázgyár 
után maradt, ma is szennyező anyag rekultiválása hosszú évek óta elkerülhetetlen, és 
csak annyival elintézzük, hogy igen és nem, és megyünk tovább, és jövőre jön újra, igen, 
nem, és megyünk tovább. Mire mondjuk azt, hogy ez a költségvetés zöld költségvetés 
is egyben? Azt gondolom, hogy az ország egyik legnagyobb szennyező forrása például 
ez a gázgyár esete.  

De tudnék még mondani: ezek szerint le fogjuk szavazni, a parlagfűügyet, le 
fogjuk szavazni a távfűtés korszerűsítését, az is szintén zöld, nem is akármilyen 
energiaforrás, le fogjuk szavazni a víziközművekre itt lévő módosító javaslatok 
mindegyikét, le fogjuk szavazni az illegális hulladékra vonatkozó módosító 
indítványokat mint szakbizottság, tehát még azt sem tudjuk megtenni, hogy legalább 
tartózkodik az egyik oldal, hogy fönnmaradjon legalább ez a módosító indítvány. Le 
fogjuk szavazni a szelektív hulladékra vonatkozó módosító indítványt, és nem egy van 
ilyen, hanem több ilyen módosító indítvány is van, abból egyetlenegy sem méltatunk 
arra, hogy továbbmenjen. A kerékpárúttal kapcsolatos javaslatokat is le fogjuk 
szavazni, leszavazzuk a másik nagy szennyező forrást, szintén Budapesten, a Cséry-
telepi rekultivációt is.  

Én nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán nekünk itt szavazni, mert ha azt 
vesszük, hogy végül is a közmű- és hulladékügyben központosítottak, egy 
holdingjellegű valami jött létre az országban, tehát a központosításnak egy gigaméretű 
szervezete, ez most van bent már a parlament előtt egy másik törvény keretében, amit 
a Törvényalkotási bizottság éppen ma tárgyal, a közművek ismételt centralizációját. Ez 
semmi mást nem jelent, mint egy centralizációt, és a regionális problémák kezelésére 
szakbizottságként úgy szavazgatunk itt, hogy megyünk haza, minél előbb zavarjuk le 
ezt az ügyet, és a lényegét tekintve az előterjesztő kormánynak nincs egy szava se, 
hiszen a bizottság megteszi azt a szívességet, hogy 7 igennel, 3 nemmel mindig minden 
módosítást leszavaz. Nem értek vele egyet, és fölösleges így végigszavazgatnunk, ha 
eleve tudjuk a végeredményt, bár még el sem kezdtük. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e reagálni.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

elnök asszony, és köszönöm szépen Hajdu úr hozzászólását. Tárcaálláspontként vagy 
előterjesztőként minden esetben a módosítóról alkotunk véleményt, nem annak 
szakpolitikai tartalmáról. Most például itt az Óbudai Gázgyár esetében ennek a 
kármentesítése jelentős részben európai uniós forrásból meg fog tudni történni. Ezzel 
a kormány idén tavasszal is foglalkozott, részben vannak olyanok, akik ezért felelősek, 
ők erre céltartalékot képeztek az éppen aktuális számviteli törvényeknek megfelelően, 
abból is rendelkezésre áll forrás, illetve európai uniós forrásokat is fogunk tudni erre 
módosítani. Tehát erre a módosítóra joggal mondunk nemet, hiszen nem így kívánjuk 
megoldani, ráadásul nem olyan módon kívánjuk megoldani, hogy a Paks II.-re egy 
nemzetközi szerződésben foglalt, folyamatban lévő beruházástól vegyünk el forrásokat, 
ellehetetlenítve vele egy olyan beruházást, amelyre a kormány, illetve az Országgyűlés, 
ugyanis ez egy nemzetközi szerződésben foglalt, már döntött, tehát ez formailag is 
lehetetlen. 

Tehát ezt szeretném mondani és hangsúlyozni, és kérve a tisztelt képviselő 
asszonyok és urak belátását, hogy a módosítókról szavazunk, nem annak a szakpolitikai 
tartalmáról. Pontosabban én arról nyilvánítok véleményt, önök arról szavaznak, amit 
helyesnek tartanak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazni fogunk róla, de azért megjegyzem, hogy a 

módosító az mindig a tartalmat jelenti, tehát nem azért adta be az ellenzék a 
javaslatokat, hogy csak egy összeg és egy cím, hanem ezek mögött nagyon kemény 
zöldtartalom húzódik, és amikor szavazunk, lehet, hogy a kormánytöbbség a módosítót 
érti alatta, én biztos, hogy a tartalmat. Köszönöm szépen. 

Akkor szavazzunk a módosítóról! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 487. pont, ezzel összefügg az 1599. pont. Ez a javaslat is Szabó 
Timea indítványa, ami Pünkösdfürdőn záportározó építésére adna forrást. Kérdezem 
az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kívánnak-e hozzászólni, 

van-e kérdés. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk! Ki 
támogatja a módosító indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen.  

Itt most ugrunk néhányat, következik a 745. pont, ezzel összefügg az 1940. pont. 
A javaslat Ander Balázs jobbikos képviselő indítványa, ami a nehéz tehergépjármű-
forgalom részbeni vasútra terelését finanszírozná. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk! Ki támogatja a 
módosító indítványt? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? 
(Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 
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Következik a 797. pont, ezzel összefügg az 1566. pont. A javaslat Dudás Róbert 
jobbikos képviselő indítványa, ami mohácsi lakótömbök energetikai korszerűsítésére 
biztosítana költségvetési forrást. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja.  
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Megint átugrunk néhány tételt, és következik négy hasonló LMP-s indítvány. 
Ezekből az első az 1517-es pont, ami a környezetterhelési díj jogcímcsoport tervezett 
bevételét növelné nagyjából háromszorosára. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Aki támogatja a javaslatot, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik az 1518. pont, az LMP indítványa, ami egy új, szén-dioxid-adó 
jogcímcsoportot tervez be a költségvetésbe. Annyit szeretnék megjegyezni, hogy ezek a 
tételek gyakorlatilag szeretnék forrásokkal növelni, hogy ezeket a feladatokat tényleg 
hatékonyabban és eredményesebben lehessen elvégezni. Nyilván itt a szén-dioxid-
csökkentés a cél. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik az 1520. pont, az LMP indítványa, ami a közműadók kérdését 
rendezi. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ellene 
volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta. 

Következik az említett négyből az utolsó, az 1529. pont, az LMP indítványa, ami 
a környezetvédelmi termékdíjak jogcímcsoport tervezett bevételét növelné a duplájára. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3. 
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Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik az 1535. pont, ezzel összefügg az 1131. pont. A javaslat Nunkovics 
Tibor alelnök úr indítványa, ami az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi kiadásokat növelné meg. Kérdezem a… 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: …módosító benyújtóját, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 
 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm, hogy a tárca 

részéről már megelőlegezték a nem támogatást. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Elnézést kérek! 
 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Ugyanazt tudnám 

elmondani, mint az előző módosító javaslatomnál, tehát én szükségét érzem annak, 
hogy ezeket a kereteket növelni tudjuk. Ahhoz, hogy az állam el tudja látni ezen a 
területen a legfontosabb feladatait és hogy, még egyszer mondom, a kormány és a 
miniszterelnök úr által jóváhagyott stratégiák érvényesülni tudjanak, ahhoz ezeket a 
kereteket növelni kell. Szeretnék egy indoklást is kérni majd a tárcától. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a tárca álláspontját. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Elnézést kérek, 

előreugrottam. Nem támogatjuk. Mi úgy látjuk, és ezt az Állami Számvevőszék is 
alátámasztotta és a kormány részéről továbbra is ezt tudom képviselni, hogy a 43-as 
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben az 1. cím 2. alcím 3. 
jogcímcsoport 1-es jogcíme az állami tulajdonos felelősségével kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatok finanszírozása előirányzatban rendelkezésre álló 
megfelelő összeg, amelyet a kormány erre a címre vagy erre a célra kíván fordítani, 
tehát többletforrás biztosítását itt nem látjuk indokoltnak. A módosítónak a másik lába 
pedig a kormányzati kommunikációs feladatoktól venne el forrást, ez pedig a kormány 
megfelelő szakpolitikájának kialakítását veszélyeztetné, ezért nem tudjuk támogatni 
ezt a felét sem a módosítónak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, kíván-e még valaki kérdezni, 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. Akkor szavazzunk! Ki 
támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Itt jó néhány, összefüggéseiben máshol megtárgyalt pont sorakozik, így 
lapozunk néhányat, és következik a 2026. pont, ez összefügg az 1055. ponttal, Brenner 
Koloman jobbikos képviselő indítványa, ami szélerőművek telepítését és fejlesztését 
finanszírozná. Kérdezem az előterjesztőt, hogy mi az álláspontja a tárcának.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel 

a módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. Akkor 
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szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. 
Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2068. pont, ez összefügg az 1686. ponttal, Dudás Róbert jobbikos 
képviselő indítványa. A javaslat a Mátrafüredhez közeli Kalló-völgy rekonstrukciójára 
javasol költségvetési forrást. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

A tavalyi évhez hasonlóan következik egy 17 pontból álló szakasz, melyek 
esetében az LMP egy zöld újjáépítési alap fejezetet hozna létre, és ennek a különféle 
szakmai tartalmait soroljuk fel ebben a csoportban. Először lépjünk a 2177. pontra, az 
LMP indítványára, ami a balatoni monitoringra és kutatásokra adna forrást. Ez egy 
jelentősebb tétel, kétmilliárd forint. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel, 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a javaslatot? 
(Szavazás.) 3 igen. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2178. pont, az LMP indítványa, ami erdővédelmi program, 
örökerdők területének növelése címmel juttatna pénzt a feladatra. Kérdezem a tárca 
álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Igen. Annyit szeretnék megjegyezni LMP-sként, hogy nagyon-nagyon 

fontos lenne az éghajlatváltozás megfékezése érdekében és a klímasemlegesség elérése 
érdekében minél több zöldfelület, mármint a nyelőknek a növelése, és ebben azért az 
erdők növelésének nagyon nagy szerepe van.  

Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, Hajdu 
képviselő úr.  

 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Nem tervezek sok hozzászólást. Bocsánat, nem az 

időhúzás miatt. Más tárcák is vannak jelen, és az érintett tárca, gondolom, az 
agrártárca. Nem is tudom, az erdő kihez tartozik, mert úgy föl van parcellázva, hogy 
lehetséges, hogy nem az agrártárcához fog tartozni. 

Tehát most, amikor zöldítünk és a klíma kényszerít bennünket, a szélsőséges 
időjárás, az erdő az egyetlen, ami véd, akkor olyan erdőgazdálkodási szempontokat 
lehet bevezetni, hogy egy közigazgatási terület, mondjuk, az én választókerületemben, 
a XV. kerületben egy tízhektáros erdőből hat hektárt úgy engedélyez jogerősen kivágni 
a kormányhivatal, a mi esetünkben Érd ez a kormányhivatal, hogy ahhoz a 
közigazgatásilag érintett önkormányzat véleményét se kell kikérni, tehát nem kell 
megkérdezni a helyi önkormányzatot, arra hivatkozva, hogy ez az erdő a közigazgatási 
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terület külterületén van, ezért semmi köze hozzá az önkormányzatnak. Ott vannak civil 
szervezetek, nem is beszélve arról, hogy budapesti jelentőségű védett területről van szó, 
utólag kiderült, hogy még Tarlós István időszakában, a választás előtt valamivel 
állítólag azt az apparátust megkérdezték, és azok nem támasztottak akadályt. Hat 
hektár erdőt tarvágással teljesen kitakarították, eltüntették. Állítólag újratelepítési terv 
az előírás ehhez, de az erdő ki van már vágva jó ideje, senki nem ismeri, mi ez az 
erdőtelepítési terv.  

Tehát gyakorlatilag, amikor itt mindenre nemet meg igent mondogatunk, akkor 
a valóságban, ha megnéznénk, hogy hogyan néz ki akár például, mondjuk, ebben az 
esetben az erdőgazdálkodás, akkor az úgy néz ki, hogy kivágjuk a fát, eladjuk szociális 
fának, mert ez abban az időszakban lett kivágva, hogy gyorsan még a téli fűtésre ezt a 
vizes, nedves fát el lehessen adni, szociális faként egy vállalkozó ezt elvitte jó messzire, 
pontosan tudta, hogy nálunk ezt az erdőt ki lehet vágni, az is, aki ezt kivágta, és akkor 
ismertük meg, hogy lényegében van egy erdőgazdálkodó. Részaránytulajdonú földről 
van szó, az egy probléma, azt tudom, több mint háromszáz tulajdonosa van ennek az 
erdőnek, szóval ilyen állapotokban például ezen erdő újratelepítésének nincs forrása, 
ez így fog maradni. Ez harminc év alatt nőtt föl, egyméteres fákat vágtak ki, 80 centisek, 
60 centisek a kisebbek. Ez ötven év múlva is így lesz, legfeljebb erdőként tud majd, 
bokorból erdővé válik harminc-ötven év alatt.  

Ez nem erdőgazdálkodás, és ezért egyetértek azzal, hogy kicsit az 
erdőgazdálkodásra szeretnének többet fordítani, tekintve a klímaveszélyre és arra, 
hogy az erdő lehet az egyik ilyen védekezési eszköz, és sajnos nem megy. Ezt a 
megjegyzést az illetékes ágazatnak címezem, konkrét címmel is tudom adni és konkrét 
tényként. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az előterjesztő kíván reagálni? 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, 

nem. Ez egyedi hatósági ügy. 
 
ELNÖK: Akkor szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt 
ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2179. pont, az LMP indítványa, ami a parlagfű és egyéb allergizáló 
és özönfajok elleni védekezés támogatására tesz javaslatot egymilliárd forint 
összegben. 

Kérdezem az előterjesztőt, támogatja-e. 
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Ki kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Nincs 

ilyen. Akkor szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2180. pont, az LMP indítványa, ami a szigetközi vízpótló rendszer 
működtetésére kíván 1 milliárd forint támogatást adni. Kérdezem az előterjesztőt, 
támogatja-e. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem. Megkérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) 3. 
Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2181. pont, az LMP indítványa, ami az országos környezeti 
kármentesítési program újbóli elindítását szorgalmazza. Nyilván ez egy nagyobb tétel. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Jelzésre:) Parancsoljon, Hajdu képviselő úr! (Hajdu László: Szavazok!) Ja, nem. 
Akkor szavazunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2182. pont, az LMP indítványa, ami a távhőrendszer fejlesztését 
irányozza elő 30 milliárd forinttal. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

Kérdés, észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a 
módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nem volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 2183. pont, az LMP indítványa, ami belterületi erdők és 
természetközeli területek közjóléti célokra történő köztulajdonba vételét finanszírozná. 
Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 3. Nunkovics Tibor? Bocsánat! Nem láttam egyértelműen, ezért 
kérdeztem. 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2184. pont, az LMP indítványa, ami a vizeink jó ökológiai 
állapotának elérését szolgáló fejlesztésekre biztosítana költségvetési forrást 20 milliárd 
forint összegben. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván kérdezni, 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Kérdezem, ki támogatja 
a módosító indítványt. (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 2187. pont, az LMP indítványa, ami lehetőséget adna a 
víziközművek állami rekonstrukciós alapjának létrehozására. Kérdezem az 
előterjesztőt.  
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem. Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt ilyen. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2189. pont, az LMP indítványa, ami az országos azbesztmentesítési 
program bevezetését kívánja megvalósítani. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 4. Ellene volt? (Szavazás.) 6. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2190. pont, az LMP indítványa, ami állatmenhelyekre és az 
állatszaporítás felderítésére biztosítana költségvetési forrást. Kérdezem az 
előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki kérdezni, 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta 
a módosító javaslatot. 

Következik a 2191. pont, Keresztes László Lóránt LMP-frakcióvezető indítványa, 
ami országos szinten adna lehetőséget az illegális hulladéklerakók felszámolását 
megcélzó önkormányzati pályázatok kiírására. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Én szeretnék annyit megjegyezni, hogy önmagában az nagyon-
nagyon kevés, hogy múlt év elején elfogadta a kormány a klímavédelmi és 
természetvédelmi akcióprogramot, amelyiknek egy pontja az illegális 
hulladéklerakóknak a felszámolása. Ehhez forrásokat, eszközöket is kellene biztosítani, 
önmagától ezek az illegális hulladéklerakók nem fognak eltűnni. Megkérdezem az 
előterjesztőt, kíván-e erre reagálni. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Igen, köszönöm, elnök 

asszony. Ahogy az elnök asszony említette, az idei év elején lett meghirdetve a 
Tisztítsuk meg az országot! program, de erről kormányhatározat szól, és ennek a 
többszöröse van biztosítva önkormányzati pályázati forrásokra. Tehát van az idei évben 
is illegális hulladéklerakók felszámolására pályázati forrás. Ez egy létező program, 
forrásokkal ellátva. 

 
ELNÖK: Igaz, hogy reagált, és most itt nem akarok vitát nyitni. Én nagyon 

sokfelé járom az országot, és a polgármesterektől is, tehát a települési vezetőktől rendre 
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azt hallom, hogy ott az illegális hulladék vagy a településen belül, vagy kívül, nincs rá 
forrás, és nagyon jó lenne, hogyha erre megfelelő nagyságú forrás lenne biztosítva. 
Tehát lehet, hogy valami aprópénz van valahol, de hogy abból nem lehet megoldani ezt 
a problémakört, az biztos. 

Szavazzunk a javaslatról! Kérdezem, ki támogatja a javaslatot. Kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs 
ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2193. pont, az LMP indítványa, ami egy komplex épületenergetikai 
mélyfelújítási és háztartási megújulóenergia-program bevezetésére tesz javaslatot 
300 milliárd forint összegben. Kérdezem az előterjesztőt.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki kérdezni, 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
volt ilyen. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2194. pont, az LMP indítványa, ami a villamosenergia-hálózat 
fejlesztésére nyújtana forrást. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni, kérdezni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a 
módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2196. pont, az LMP indítványa, ami energetikai innovációra 
biztosítana 10 milliárd forintot. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólás. (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
2. Nunkovics képviselő úr? (Jelzésre:) 3. Bocsánat, csak nem tudom, hogy tartózkodik 
vagy támogatja. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2197. pont, az LMP indítványa, ami klímaalkalmazkodási feladatok 
megvalósítását finanszírozná, 50 milliárd forint összeget rendelne ide. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel, 

hozzászólás. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

És akkor az említett 17 elemből álló csomagból az utolsó a 2198. pont, az LMP 
indítványa, ami a kerékpárral való munkába járás támogatását célozza. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 
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BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot. 

Következik a 2216. pont, ami összefügg az 1788. és a 2320. ponttal. A javaslat 
Dudás Róbert jobbikos képviselő indítványa, ami a Mohácsi-sziget komplex 
fejlesztésére biztosítana költségvetési forrást. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 2245. pont, ez Schmuck Erzsébet indítványa, az én indítványom, 
ami összefügg a 2363. ponttal, és a Liszt Ferenc Repülőtér monitorozására szolgáló 
rendszer kiépítésére biztosít pénzügyi megalapozást 50 millió forint összegben. 

Kérdezem a tárca álláspontját.  
 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. 
Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2246. pont, szintén az én indítványom, ez összefügg a 2364. 
ponttal, és a Szitakötő Ökopark létrehozására tesz javaslatot a XVI. kerületben 
100 millió forint összegben. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Van-e hozzászólás a bizottság tagjai részéről? (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs. Aki támogatja a módosító javaslatot, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2250. pont, szintén én nyújtottam be, összefügg a 2365. ponttal, és 
az Óbudai Gázgyár talajszennyezésének kármentesítésére kíván költségvetési forrást 
biztosítani 10 milliárd forint összegben. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Igen. Kérdezem a bizottság tagjaitól, kíván-e valaki hozzászólni, bár 

erről a tartalomról már korábban beszéltünk. (Senki sem jelentkezik.) Akkor 
szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Bocsánat, felcseréltem a sorrendet! Nem volt 
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szándékos. Ellene szavaz? (Szavazás.) 7. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2251. pont, szintén az én indítványom, ami összefügg a 2366. 
ponttal, és a Cséry-telep rekultivációját tervezi megvalósítani, 2 milliárd forintos 
összeget javasol erre a célra. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) Most már maradok 
ennél a sorrendnél. 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2252. pont, szintén az én indítványom, ami összefügg a 2367. 
ponttal, és egy 100 hektáros erdősítést javasol Törökbálinton. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdés, észrevétel a módosító 

javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Szavazzunk! 
Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 3. Ellene van? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2253. pont, még mindig nálam tartunk, az én indítványom, ami 
összefügg a 2368. ponttal, és a törökbálinti tó állami tulajdonba vételére és 
mederkotrására kíván költségvetési forrást biztosítani. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e észrevétel a 

módosító javaslattal kapcsolatban. (Senki sem jelentkezik.) Nincs. Akkor szavazzunk! 
Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene van? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2257. pont, még mindig az én indítványom, ami összefügg a 2370. 
ponttal, és egy Sajó-völgyi levegőminőség-javító programot finanszírozna egymilliárd 
forint összegben. Erre nagyon nagy szükség lenne. Kérdezem az előterjesztőt. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene van? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2258. pont, ez is az én indítványom, ami összefügg a 2371. ponttal, 
és a Hajdú-Bihar megyei CivAqua projekt megvalósítását javasolja forrással ellátni. 
Kérdezem a tárca véleményét, álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Javaslom, hogy szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2259. pont, még mindig az én indítványomnál tartunk, ami 
összefügg a 2372. ponttal, és a Ráckevei (Soroksári)-Duna mellékág 
mederkarbantartását javasolja finanszírozni. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs.  

Következik a 2260. pont, Keresztes László Lóránt LMP-s képviselőtársunk 
indítványa, ami összefügg a 2373. ponttal, és Tamásiban és Tolna megye nagyobb 
településein javasolja ivókutak felszerelését. A tárca álláspontját szeretném megtudni. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. A bizottság részéről van-e kérdés, észrevétel? (Senki sem 

jelentkezik.) Annyit szeretnék megjegyezni, hogy itt azért nagyon nagy gond van ezeken 
a településeken az ivóvízellátással, és valamit biztos, hogy tenni kell a helyiek 
érdekében.  

Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2264. pont, ez is Keresztes László Lóránt indítványa, ami összefügg 
a 2377. ponttal, és Kecskemét környéki tanyafejlesztésre biztosítana költségvetési 
forrást. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Aki támogatja a módosító indítványt, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 2266. pont, szintén Keresztes László Lóránt indítványa, ami 
összefügg a 2379. ponttal, és egy pécsi tájseb rekultivációjára kíván forrást biztosítani. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Akkor szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
indítványt? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 
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Következik a 2268. pont, továbbra is Keresztes László Lóránt indítványa, ami 
összefügg a 2381. ponttal, és a kozármislenyi víziközmű-rekonstrukcióra különítene el 
támogatást 200 millió forint összegben. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot. 

Következik a 2269. pont, még mindig Keresztes László Lóránt indítványa, ami 
összefügg a 2382. ponttal, és Komló víziközmű-rekonstrukciójára szeretne 
finanszírozást biztosítani. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
Nunkovics alelnök úr szavaz? (Jelzésre:) Igen. 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2270. pont, ebben a sorozatban az utolsó előtti Keresztes László 
Lóránt indítványaiból, ami összefügg a 2383. ponttal, és ezúttal Pécs a 
kedvezményezett a víziközmű-rekonstrukciót illetően. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2271. pont, az utolsó ebben a futamban Keresztes képviselő úr 
javaslataiból, ami összefügg a 2384. ponttal, és az egykori uránbánya rekultivációja a 
cél. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 
3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a 
bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2276. pont, ezt én nyújtottam be, összefügg a 2389. ponttal, és 
elfogadása esetén Jászszentlászló térségében a Homokhátság vízmegtartását 
finanszírozza. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? 
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(Szavazás.) 3. Ellene szavazott? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2292. pont, ezt is én nyújtottam be, összefügg a 2405. ponttal, és a 
debreceni szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére irányoz elő támogatást. Kérdezem a 
tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Aki támogatja, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2293. pont, Ungár Péter LMP-s képviselőtársunk indítványa, ami 
összefügg a 2406. ponttal, és a törökbálinti Hosszúréti-patak revitalizációjára javasol 
elkülöníteni költségvetési forrást. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító javaslatot? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? 
(Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító 
javaslatot. 

Következik a 2296. pont, ez is Ungár Péter indítványa, ami összefügg a 2409. 
ponttal, és az Érd-Sóskúti fennsík hadászati hulladékainak felszámolását és a terület 
rehabilitációját szeretné költségvetési forrással ellátni. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. Akkor szavazzunk! 

Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Következik a 2299. pont, szintén Ungár Péter indítványa, ami összefügg a 2412. 
ponttal, és Érd, Törökbálint és Sóskút illegális hulladéklerakóinak felszámolását 
kívánja finanszírozni. Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 
3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodott? (Szavazás.) Nincs ilyen. Megállapítom, 
hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2300. pont, még mindig Ungár Péter indítványa, ami összefügg a 
2413. ponttal, és elfogadás esetén Érden támogatná a légszennyezettség mérését. 
Kérdezem a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
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ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. (Senki sem 
jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja? (Szavazás.) 3. Ellene van? 
(Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság nem 
támogatja a módosító javaslatot. 

Következik a 2302. pont, Ungár Péter indítványaiból az utolsó, ami összefügg a 
2415. ponttal, és a szombathelyi csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése a cél. Kérdezem 
a tárca álláspontját.  

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene 
volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot. 

A következő a 2303. pont, ez összefügg az 1682. és a 2331. ponttal, Dudás Róbert 
jobbikos képviselő indítványa. A javaslat gyöngyösi térségi szelektív hulladékkezelő 
létrehozására állítana be költségvetési forrást. Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító 
javaslatot? (Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik a 2311. pont, ezt én nyújtottam be, összefügg a 2417. ponttal, és a 
tatabányai azbesztmentesítés forrásának biztosítása a cél 5 milliárd forint összegben. 
Kérdezem a tárca álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem kíván-e valaki hozzászólni a bizottság tagjai 

közül. (Senki sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Kérem, szavazzunk! Ki támogatja a 
javaslatot? (Szavazás.) 4. Ellene volt? (Szavazás.) 5. Megállapítom, hogy a bizottság 
nem támogatta a módosító javaslatot. 

Következik az utolsó, a 2316. pont, Keresztes László Lóránt indítványa, ami 
összefügg a 2421. ponttal, és Tamási város külterületi részein az ivóvízhálózat 
kiépítésére és bővítésére javasol finanszírozást biztosítani. Kérdezem a tárca 
álláspontját. 

 
BÉCSI JÓZSEF főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Nincs ilyen. Szavazzunk! Ki támogatja a módosító indítványt? 
(Szavazás.) 3. Ellene volt? (Szavazás.) 7. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. 
Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a módosító javaslatot. 

Most, hogy a bizottságunkhoz benyújtott képviselői módosító javaslatok 
megtárgyalását elvégeztük, kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e bizottsági 
módosító javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, 
hogy nincsen, így lezárom a részletes vita második szakaszát. 
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Annyit szeretnék megjegyezni, hogy összesen 67 módosító javaslatot néztünk 
meg, és a 67 módosító javaslatból egyetlenegyet sem támogatott a bizottság. Nyilván 
azért, mert a kormánypárti többség ezt nem látta fontosnak. 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a részletes vitát lezáró 
bizottsági jelentés elfogadása során a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőségéről is döntünk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki támogatja, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 10. Megállapítom, hogy a bizottság lezárta a 
részletes vitát. Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát 
lezáró jelentést. Aki támogatja? (Szavazás.) 7. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3. 
Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta és benyújtja 
a részletes vitát lezáró jelentést. 

A Házszabályban foglaltaknak megfelelően kérem, hogy azok a bizottsági tagok, 
akik a jelentés elfogadását és benyújtását nem támogatták, most jelezzék, ha kisebbségi 
véleményt fogalmaznak meg a törvényjavaslat tekintetében. (Senki sem jelentkezik.) 
Én ezt jelzem.  

A többségi és a kisebbségi véleményeket az ülés után írásban és elektronikus 
formában kell eljuttatniuk a frakcióknak a titkárságra ma, vagyis 2021. május 27-én, 
csütörtökön, 14 óráig. A bizottsági vélemény a jelentés részét képezi, míg a kisebbségi 
vélemény a jelentés függelékeként jelenik majd meg.  

A költségvetési törvény plenáris tárgyalásakor nincsen arra lehetőség, hogy a 
bizottság többségi és a kisebbségi véleményét szóban ismertessük, ezt összegezve a 
Költségvetési bizottság előadói teszik majd meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy az 
írásba foglalt vélemény csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a vitában 
elhangzottak. 

Köszönöm az előterjesztő részvételét, a napirendi pontot lezárom. 
Mielőtt nekikezdünk a tárgysorozatba-vételi döntéseknek, jelzem a tisztelt 

bizottságnak, hogy két napirendi pontnál is érkezett jelzés az előterjesztőtől, hogy 
szeretne hozzászólási lehetőséget kérni egy, az indítvány tárgyában érintett számára.  

Ennek megfelelően szavazásra teszem fel, hogy Kun Zoltán a 2. napirendi 
pontnál, Tóth Endre pedig a 6. napirendi pont keretében kapjon lehetőséget egy-egy 
rövid, legfeljebb négyperces hozzászólásra. Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja 
ezt a javaslatot. Kézfeltartással jelezzük! (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk, tehát 
szót fogunk nekik adni. Tehát megállapítom, hogy a bizottság megadta a hozzászólási 
lehetőséget Kun Zoltán és Tóth Endre számára a jelzett napirendi pontoknál. 
Köszönöm, meg fogom majd adni számukra a lehetőséget, a szót a megfelelő 
vitaszakaszban. 

Magyarország nagy tavai természeti és kulturális értékeinek 
védelméről szóló H/16054. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Ezek után rátérünk a 2. napirendi pontra, ami a Magyarország nagy 
tavai természeti és kulturális értékeinek védelméről szóló H/16054. számú határozati 
javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. 

Köszöntöm az előterjesztő képviseletében Kocsis-Cake Olivio képviselő urat. 
Megadom neki a szót, és őt követően - szintén előterjesztőként - Gurmai Zitának is. 
Parancsoljon!  
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Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Civilek! Megtisztelő, hogy egy olyan 
javaslatnak az egyik előterjesztője lehetek, amelyik mentes bármiféle gazdasági, 
politikai érdektől, az egyetlen valódi célja a tóvédelem, és szerintem itt az ideje, hogy 
azok szava kerüljön törvényerőre, akik valóban őszintén és hitelesen képviselik a saját 
ügyeiket.  

Az előttünk fekvő javaslatot a civilek dolgozták ki, mi nem tettünk mást, mint 
egyetlenegy betű, bekezdés, vessző változtatása nélkül benyújtottuk a magyar 
Országgyűlés elé. Ezek a civilek a következők: az Alba Natura Civil Alapítvány, a Fertő 
tó Barátai Egyesület, a Miénk a Grund Városvédő Egyesület, az Összefogás a Balatonért 
Egyesület, Rendszerszint - Országos Közösségszervező Műhely és a Stop Avalon! Tata 
civil mozgalom. Ehhez a javaslathoz csatlakoztak a pártok is, az összes ellenzéki párt: 
az MSZP részéről dr. Molnár Zsolt és Kunhalmi Ágnes, a Jobbik Magyarország részéről 
Nunkovics Tibor, Potocskáné Kőrösi Anita, az LMP részéről Schmuck Erzsébet, és, 
bocsánat, az MSZP részéről természetesen csatlakozott még Gurmai Zita. Elnézést, 
kihagytam a felsorolásból! 

A javaslatot természetesen elküldtük a Fidesz-KDNP-nek is. Többször kerestem 
mind a Fidesz, mind a KDNP frakcióvezetőjét e-mailben, kerestem őket a ParLex-
rendszerben, sőt végső elkeseredésemben már nyílt levélben is kértem őket, hogy 
csatlakozzanak a javaslathoz, sajnos semmilyen választ nem kaptam, semmilyen 
reakciót nem kaptam erre a javaslatra, de remélem, hogy a jelen lévő fideszes, illetve 
KDNP-s képviselők fogják tudni támogatni a javaslatot. 

A javaslat oka az, hogy a nagy tavainknál elég komoly környezetrombolás 
történik, a hírekben rendre nem pozitív kontextusban jelennek meg a nagy tavaink, és 
ez késztette arra a civileket, hogy összefogjanak. Itt hadd emeljem ki azt, hogy nagyra 
értékeljük és abszolúte csak az elismerés hangján tudunk beszélni arról, hogy a civilek 
összefognak országszerte, és ez az a civil kurázsi, amit csak támogatni lehet. Tehát mi 
történt itt? Nemcsak egy településen vagy egy tó kapcsán kezdtek el együtt dolgozni 
civilek, hanem több tó kapcsán, a Balaton kapcsán, a tatai Öreg-tó kapcsán, a Fertő tó 
kapcsán, a Velencei-tó kapcsán országszerte, hálózatot építve együtt dolgoztak, 
együttműködtek, összefogtak, és ráadásul nemcsak összefogtak, hanem nagyon komoly 
munkát tettek bele annak érdekében, hogy ide kerüljön elénk ez a javaslat, ami egy 
szakmailag is elfogadható javaslat. Azt gondolom, hogy ez példaértékű és egyedülálló, 
és abszolút támogatás illeti. 

Tehát a jelenlegi folyamatok, amelyek ezeknél a tavaknál folynak, nagyon 
károsak. Nagyon röviden: a Balatonnál láthatjuk, hogy milyen nádirtások vannak, 
milyen ligetirtások vannak, a helyükre általában luxusparkok, luxusapartmanok 
épülnek. A Velencei-tónál csak legutóbb láthattuk, hogy egy félméteres kőfallal 
választották el a korábban szabadon látogatható strandot, de egyébként olyan 
folyamatok zajlanak, hogy korábban szabadon látogatható szabadstrandokat zárnak el 
az átlagemberek elől. A tatai Öreg-tónál a Hell építene egy hatalmas szállodát, amely a 
zöldfelületet csökkentené. Bízunk benne, hogy Bencsik János, a tatai körzet 
országgyűlési képviselője is tudja majd támogatni azt, hogy ez a szálloda így, ebben a 
formában ne épüljön meg. Ez a javaslat a garancia erre. Végül, de nem utolsósorban 
láthatjuk, hogy mi folyik a Fertő tónál egy kiemelt állami beruházás keretében, amelyet 
már az UNESCO, de most, a napokban például az ombudsman is komoly kritikával 
illetett. 

A civilek javaslata két nagyon fontos ponttal támasztja alá az elképzeléseket és 
ezt a javaslatot. Az egyik maga Áder János, Áder János vállalása és szavai, ez talán 
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meggyőző lehet a Fidesz-KDNP-s képviselőknek. Áder János ENSZ előtt tett 
vállalásaira hivatkozik ez a javaslat, amely szerint Magyarország megduplázza a 
biodiverzitás védelme érdekében tett erőfeszítéseit, tekintettel az EU 2030-as 
biodiverziási stratégiájára.  

A másik hivatkozási pont, ami meggyőző lehet a kormánypárti képviselőknek, 
az az Alaptörvényre való hivatkozás. Az Alaptörvényben megfelelő garanciák vannak 
arra, hogy megőrizzük nagy tavainkat, és ne károsítsuk visszafordíthatatlanul a 
környezetünket. Az Alaptörvény P) cikkelyére hivatkozik ez a javaslat, amely így szól: 
A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet a biológiai 
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a 
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.  

A javaslat továbbá hat pontban foglalja össze azt, hogy mit hozna el, milyen 
változtatásokat eszközöl annak érdekében, hogy megvédje a nagy tavainkat.  

Az 1. pontban a korábban idézett Alaptörvény szellemének megfelelő 
biztosítását fejti ki.  

A 2. pontban a most aktuális helyreállítási és ellenálló-képességi eszköz kapcsán 
fejti ki azt, hogy az ebből a forrásból finanszírozott projekteknél nagyon figyeljenek 
oda, hogy semmilyen természetkárosító, környezetromboló projektet, beruházást ne 
támogassanak, illetve azt indítványozza, hogy a 2020 előtti évek átlagához képest 
legalább kétszeres forrás álljon rendelkezésre. 

A javaslat 3. pontja azt mondja, hogy biztosítsuk az átláthatóságot, különösen a 
folyamatban lévő tervezett beruházások kapcsán. Nyilvánvalóan akkor tudunk 
véleményt mondani egy beruházásról, egy folyó projektről, hogyha teljes átláthatóságot 
élvez, és pontosan látjuk, hogy mit eredményez ez a beruházás. Mindenkinek van 
rálátása arra, hogy mit terveznek ott és milyen következményei lesznek ennek a 
beruházásnak, például a civileknek is van lehetősége beletekinteni, a helyi 
közösségeknek is van lehetősége beletekinteni. Ez, sajnos, sok esetben sérül ma 
Magyarországon.  

A 4. pontja azt indítványozza, hogy vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi jogi, 
adminisztratív eszközök elegendőek-e arra, hogy ha olyan beruházást látunk, amely 
komoly környezetkárosítással jár, akkor van-e lehetőség arra, hogy ezt 
megakadályozzuk, felfüggesszük, módosítsuk. 

Az 5. pont a meglévő hatósági eszközökkel a kormányhivatalon keresztül 
biztosítaná azt, hogy ne történhessen a természeti, kulturális örökségünket károsító 
beruházás, tehát a már meglévő eszközöket használná hatékonyan annak érdekében, 
hogy megelőzzük a komolyabb károkozást. 

A 6. pont azt mondja ki, hogy az állam gondoskodjon arról, hogy az 
önkormányzatiság ne sérüljön, az önkormányzatisággal együtt természetesen a helyi 
lakók érdekei ne sérüljenek. Itt különösképpen a kiemelt állami beruházásokra 
gondolunk, gondolnak az előterjesztők.  

Azt látnunk kell, hogy jelenleg az én véleményem szerint nem a klímaváltozás, 
még csak nem is az emberi felelőtlenség okozza a legnagyobb károkat a magyar 
természetben, hanem bizony a kiemelt állami beruházás. A kiemelt állami beruházások 
során gyakorlatilag semmilyen szabályt, semmilyen előírást, semmilyen egyeztetést 
nem kell lefolytatni, ezek a beruházások úgy mennek át mindenhol, mint kés a vajon. 
Egy autópálya építése nyilvánvalóan lehet kiemelt állami beruházás, egy vízvezeték 
lefektetése is lehet kiemelt beruházás, bár azt gondoljuk, hogy ilyenkor is minden 
esetben egyeztetni kell a helyi önkormányzatokkal, a helyi lakókkal, de ezt elismerjük, 
hogy ez lehet állami kiemelt beruházás. De egy százszobás szálloda egy Natura 2000-
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es területen, közvetlenül a Fertő tó partján az mitől kiemelt állami beruházás? Ezeket 
az anomáliákat szüntetné meg ez a javaslat. 

Összegezve tehát: egy teljesen hiteles, őszinte javaslatot hoztak ide a civilek, arra 
kérnek minket, hogy támogassuk. Az összes ellenzéki párt egységesen tudja ezt 
támogatni, nagyra értékelve azt, hogy a civilek összeálltak, összedolgoztak 
országszerte, és emögött a hat civil szervezet mögött további nagyon sok civil szervezet 
áll, amelyek szintén támogatják az elképzeléseinket. Tehát ez a javaslat a civilek 
javaslata, amely azt indítványozza, hogy védjük meg nagy tavainkat, és őrizzük meg 
unokáinknak, utódainknak abban a formában, ahogy most mi tudjuk még élvezni. 
Kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a javaslatot, ne okozzunk ismét vagy ne 
okozzunk nagy csalódást a civileknek! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és akkor Gurmai Zita képviselő asszonynak szintén 

mint előterjesztőnek adom meg a szót. Köszönöm. 

Dr. Gurmai Zita előterjesztése 

DR. GURMAI ZITA (MSZP): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Tisztelt Elnök 
Asszony! Kedves küzdő Barátaink, akik a természeti értékeinket szeretnék megvédeni! 
Nagyon fontos, hogy itt vannak, és személyesen is meggyőződnek arról, hogy vajon 
támogatja-e a kormánypárt ezt a rendkívül fontos javaslatot. Én valóban később 
csatlakoztam hozzá, de meggyőződésem, hogy a természetes vizek védelme nem jobb- 
vagy baloldaliság kérdése, itt nem csak az ellenzék áll szemben a kormánnyal, hanem 
a Fidesz-oligarchák állnak szemben gyakorlatilag az egész országgal. 

No, szerintem a nagy tavaink természeti értékeinek a megőrzése az egy közös 
feladat, civileké és természetesen a miénk, politikusoké, sőt én úgy gondolom, hogy ez 
egyenesen kötelességünk. Hogyha szeretnénk gondoskodni az utánunk következő 
generációk egészséges élelmezéséről, ivóvizéről, akkor megálljt kell parancsolni a 
környezeti rombolásnak. Felháborító, hogy ezekre az élővilágot pusztító beruházásokra 
gyakran kormányzati segítséggel kerül sor.  

Európa egyre több országa ismeri föl, hogy a természet védelme már nemcsak 
baloldali és zöldpárti hóbort, legfőbb ideje, hogy Magyarország is konkrét lépéseket 
tegyen az ügyben. Egyelőre nincs alternatívája az építési tilalom elrendelésének, csak 
az lehet a garanciája annak, hogy megőrizzünk még valamit az élhető környezetünkből 
az unokáink számára.  

A javaslat indoklása, amelyet természetesen Kocsis-Cake Olivio képviselőtársam 
nagyon pontosan és nagyon világosan elmondott - és köszönöm még egyszer azt, hogy 
a civilek megkeresték, és szeretnék általunk hallatni a hangjukat -, gyakorlatilag 
konkrétan felsorolja, hogy mekkora károkozás zajlik a Balaton, a Fertő tó, a Velencei-
tó vagy éppen a tatai Öreg-tó partjánál.  

De szeretnék még egyet hozzátenni: egy dél-koreai akkumulátorgyártó vállalat 
komáromi üzemének vízellátásához be akarják kapcsolni a tatai forrásvidéket. 
Személyesen győződtem meg róla, hogy egyszerűen apad az ottani patak, tehát igenis 
erre is figyelni kellene. Tehát a tervezett vízkiemelés a tatai források jelentős 
hozamcsökkenését eredményezné. Ez a becslések szerint csak a Katonai-tó forrásainak 
esetében akár 40 százalékos is lehet, mindez rendkívül káros hatást gyakorol a 
forrásvidék élővilágára, és veszélyezteti a környező természetvédelmi területeket. 
Pontosan bemutattuk, hogy milyen egyezményeket, vállalásokat sértenek a 
természetes tavainkat pusztító beruházások, erre most nem térnék ki bővebben. De 
muszáj utalnom az Alaptörvénynek a P) cikkelyére, eszerint természeti erőforrásaink, 
köztük a vízkészlet és a honos növények és állatfajok a nemzet közös öröksége, melynek 
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megőrzése elsősorban az állam kötelessége. Legalább a saját alkotmányunkat tartsuk 
be, ha már más semmi nem szent! 

Ennyi kiegészítést szerettem volna tenni, és még egyszer köszönöm az összes 
képviselőtársamnak, akik ebben közreműködtek, hogy ezeket a rendkívül fontos és a 
jövő nemzedéke számára hasznos értékeinket megpróbáljuk megvédeni. Én bizakodó 
vagyok, hogy a Fidesz támogatni fogja.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadnám egy kicsit a levezetést az alelnök úrnak, 

hogy előterjesztőként én is egypár szót hadd szóljak a beterjesztéshez. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Az 

elnök asszonyé a szó! 

Schmuck Erzsébet előterjesztése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. Én először is gratulálni szeretnék a Nagy Tavak Koalíciónak, hogy megszületett 
ez a határozati javaslat. Nyilván az, hogy ez a határozati javaslat megszületett, egy 
akciónak, illetve együttműködéssorozatnak a következménye. Én magam ott voltam a 
tatai Öreg-tónál, amikor demonstráció volt, tényleg sok ezren gyűltek össze, az 
emberek tiltakoztak, és a helyi lakosok is tiltakoztak, hogy a tatai tavat, ami, tudjuk, a 
ramsari egyezmény hatálya alá is esik, egy luxusberuházással tönkre akarják tenni.  

De ugyancsak tavaly nyáron jártam a Balatont is, és ott is sorozatosan, én 
személyesen is megtapasztaltam, hogy milyen beruházások zajlanak, vagy számos 
esetben, nem feltétlenül legálisan, például a Tihanyi-félsziget tetején, amikor ott 
ledózeroltak majdnem egy hektárnyi területet a tájvédelmi körzet, hazánk első 
tájvédelmi körzetének, a nemzeti parknak a területén. De a közelmúltban egy olyan 
Zoom-beszélgetésnek is részese voltam, ahol osztrákokkal közösen a Fertő tónak a 
megóvása érdekében konzultáltunk, ami tudjuk, hogy szintén egy nemzeti parknak a 
része. 

Gondolom, hogy a Nagy Tavak Koalíció tagjai is tisztában vannak azzal, hogy itt 
nagyon komoly természetvédelmi érdekek és gazdasági érdekek - a gazdasági 
érdekeknél a rövid távú gazdasági érdeket és keveseknek a gazdasági érdekét említem 
- csapnak össze. Nem egyszerű a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben, én azt 
gondolom, a természeti értékeknek a megóvása és a hosszú távú érdekeknek a 
képviselete. 

Ez az anyag, ez az előterjesztés szakmailag rendkívül megalapozott, nagyon 
hiteles. Én azt gondolom, hogy nagyon átfogóan sorolja fel az okokat is, hogy miért kell 
egy ilyen határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni, és itt nemcsak a hazai 
lépésekről van szó, hanem az ENSZ-nek az elvárásairól, a klímaváltozás ügyeiről és sok 
minden másról.  

Én javaslom vagy nagyon remélem, hogy legalább a bizottság megszavazza azt, 
hogy erről a témáról az Országgyűlésben lehessen érdemi vitát folytatni. Én remélem, 
így lesz mindannyiunknak a közös érdekében, mert az, hogy a nagy tavainkat 
megőrizzük, azt gondolom, nemcsak a jövő nemzedéknek az érdeke, hanem már a most 
élőknek is, mert az éghajlatváltozásnak és a természeti környezetnek, a biológiai 
sokféleségnek a drasztikus csökkenése rettentően gyorsan fog lezajlani. Itt nem lineáris 
változásokról lesz szó, hanem már láncreakciószerű változások vannak. 



36 

Úgyhogy én gratulálok és kitartást kívánok a Nagy Tavak Koalíció tagjainak. Így 
tovább! Az én támogatásomra biztos, hogy számíthatnak. Köszönöm szépen. És akkor 
visszaveszem talán a szót.  

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

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

Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni a napirendi ponthoz. (Jelzésre:) 
Hajdu képviselő úr! 

Hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Ennek a képviselői önálló indítványnak a tárgysorozatba 
vételét én támogatom, ez az első megjegyzésem.  

A másik az az elnök asszony utolsó gondolataihoz csatlakozik. Itt a 
környezetvédelem, természetvédelem érdekét, sokan úgy gondolják, hogy beelőzheti a 
profitérdek, a gazdasági érdek, és a természetes vizeknek a védelme nem érdekes, ha 
ott jó profitot lehet realizálni, mondjuk, a Fertő tóra gondolok, de gondolhatok a 
Balatonra is. Én látom, és hozzá kell tegyem, hogy vizes a szakmám, tehát harminc évet 
a vízellátásban dolgoztam, bajai vízépítő, vízgazdálkodó vagyok, és a vízműveknél is 
voltam, tehát szakmabeliként is szólnék hozzá, és egy környezetvédelmi civil szervezet 
alelnöke is vagyok huszonvalahány éve. 

Azt gondolom, hogy aki a Balatont mostanában látta, és még nincs meleg, csak 
már lehet látni, hogy erőteljes az algásodás, különösen a déli oldalon, azt jártam, 
legalábbis majdnem, végig. Megjelenik az algásodás. Ez mind összefügg azzal, hogy túl 
van használva a víz, és az a luxuskikötő-rendszer, amit ott lehet látni, és az az 
igénybevétel, amivel ilyen módon a part igénybe van véve, talán ez a Balaton, nem azt 
mondom, hogy a halálához vezet, de olyan veszélyben van, mint amikor a vízszint 
csökkent majd egy méterrel a Balatonon is. Azt gondoltuk, hogy vége a Balatonnak, 
azzal a különbséggel, hogy most van vízszint, de ha a víz minősége oly mértékben 
romlik, akkor a vízminőséget ott bizony a gazdaság előnyére nem, csak a gazdaság 
hátrányára lehet visszaállítani, és akkor kár volt befektetni, ha komolyan gondoljuk, 
hogy nem tesszük tönkre az élővízvagyonunkat, például a Balatont. 

A Fertő tónál ezt a tapasztalatot lehetett volna hasznosítani, nem is értem azt a 
nekirohanást, ami itt a Fertő tó esetében történik. Én a Fertő tó túlsó oldalán, ahol 
Mörbisch van, ahol a szabadtéri színpad van, oda évek óta, nem tudom, legalább tizenöt 
éve járok, kivéve a tavalyi évet, mert tavaly nem tudtunk elmenni. Ott van a Fertő tó 
partján egy olyan szabadtéri színház rendszeresítve, ami nyáron turistavonzó, és 
Magyarországról is sokan járunk oda, legalábbis körülbelül egyharmad arányban 
biztosan magyarul beszélnek. Operettgálákat csinálnak Mörbischben, és látom azt, 
szoktam ott szállást is foglalni, hogy milyen szép, csupa virág, csupa gondozottság, 
csupa gazdaszerep látszik azon az oldalon, és szinte szálanként védik, ahol egy nád 
kinő. Ehhez képest nálunk tarvágásban vágjuk a nádat, a régi nádtetős, a környezetbe 
illő épületeket bontják, bontják azt is, ami talán nem illett oda, de már odanőtt szinte 
30-40 éve a víz fölé, és gigaépítmények lesznek. A víz is veszélyben van, az élő 
növényzet is veszélyben van, és a madár- és állatvilág is veszélyben van.  

Mi pedig itt egy szakmai bizottság vagyunk, még ha politikai megközelítésben is, 
de a Fenntartható fejlődés bizottsága vagyunk. Azt gondolom, hogy a tárgysorozatba 
vétel a hitelességünket is jelenti. Szavazzuk meg a tárgysorozatba vételt! Javaslom, 
hogy tegyük ezt! Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjaitól… (Jelzésre:) 
Nunkovics alelnök úr! 

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

asszony. Jómagam is az előterjesztők között vagyok. Igazából nem szerettem volna 
hozzászólni, mert Kocsis képviselőtársunk és Gurmai Zita is elmondott mindent, az 
elnök asszony is sok mindent, Hajdu Lászlótól is nagyon sok érvet hallhattunk amellett, 
hogy miért kellene és miért fontos támogatni ezt a javaslatot. Tehát így azt gondoltam, 
hogy akkor én sem maradnék ki a sorból, csak pár rövid gondolat erejéig. 

A Fertő tónál, amiről a képviselőtársam most az imént beszélt, itt, ugyebár, évek 
óta láthatjuk azt, hogy a nádaratókat hogyan lehetetlenítették el, most pedig azt, hogy 
a partot hogyan fogják beszántani, átalakítani, tényleg természetellenessé tenni az 
egész térséget.  

A Balatonnál zajló eseményeket, azt gondolom, senkinek nem kell bemutatni, 
látjuk azt is, hogy a helyi természetvédők szerint tulajdonképpen már egy talpalatnyi 
beépítendő terület sincs a Balatonon, annyira ellepték az új ingatlanok, amelyek 
tudjuk, hogy kikhez köthetők.  

Talán a szívemhez a legközelebb álló és távolságra is a legközelebb álló, hiszen 
én is Komárom-Esztergom megyei képviselő vagyok, csak pont a megye másik feléről 
érkeztem, a tatai Öreg-tó, amit tulajdonképpen el akarnak rondítani egy oda abszolút 
nem illő szállodával, azt is tudjuk, hogy a Hell energiaitalt gyártó cégnek a 
közreműködésével vagy az ő alá tartozó cégnek köszönhetően, amivel én abszolút nem 
értek egyet. Az én párom, ha megengednek egy ilyen családi kitérőt, Tatán tanult, ott 
volt kollégista, és nekem mindig nagyon őszintén és nagyon nagy büszkeséggel mesélt 
arról, hogy ők hogyan élvezték ott a tatai környezetet, a tó adta környezetet, és 
megmondom őszintén, én azt szeretném, hogy ezt további generációk is ugyanígy 
megtehessék.  

Ez a javaslat abszolúte érdemes arra, láthatjuk azt, amit Kocsis-Cake Olivio 
képviselőtársunk is elmondott, hogy ez nem egy politikai indíttatású meg nem politikai 
tartalmú indítvány, hanem egész egyszerűen a civilek állították össze, azok, akik a 
legjobban ismerik a problémákat, és a legjobban tudják, én azt gondolom, ebben az 
esetben orvosolni ezt a problémát. Úgyhogy hallgassunk rájuk, és arra kérem 
kormánypárti képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimtól, ki kíván szólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs jelentkező. Akkor Kun Zoltánnak szeretném 
megadni a szót a Nagy Tavak Koalíció képviseletében. Parancsoljon! 

 
KUN ZOLTÁN (Nagy Tavak Koalíció): Köszönöm szépen. Ha nem baj, leveszem 

a maszkot. Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők! Írtam itt egy szöveget, ez, 
remélem, bele fog férni a két percbe. Üdvözlöm azokat is, akik megjelentek és nem 
bizottsági tagok. Előre is elnézést kérek, hogy a hozzászólásomban érzelmi húrokat is 
fogok pengetni, mert valóban nem egy politikai nyilatkozat ez az országgyűlési 
határozat. 

A Nagy Tavak Koalíció nevében szeretném először is megköszönni a lehetőséget, 
hogy megszólalhatok a bizottság előtt, és mondhatok néhány mondatot itt a 
beterjesztett határozati javaslat érdekében. Remélem, hogy sikerül mindenkit 
meggyőzni arról, hogy támogassák ezt a javaslatot. Nem vagyok jogász, úgyhogy amit 
mondok, az nincs kodifikálva - a határozat kofidikált, úgyhogy, gondolom, ezt 
mindenki ellenőrizte. 
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Talán elsőként azt mondanám, hogy sokan valószínűleg úgy gondolják, hogy mi 
szükség van erre a határozatra, a meglévő jogszabályok biztosítják ezeknek a nagy 
tavaknak a védelmét. Sajnos azt kell hogy mondjam, hogy nem, legalábbis a gyakorlat 
azt mutatja, hogy nem, hiszen például a Fertő tónál - a Fertő tó Barátait képviselem én 
itt a Nagy Tavak Koalíción belül - például a 83/2014-es kormányrendelet ellenében a 
parti sávot fogják beépíteni. Ezzel kinyitják Pandora szelencéjét: ha ez így átmegy egy 
állami beruházás keretében, akkor senki nem fogja megmenteni a többi tavunkat sem, 
sőt a folyóinkat sem. Ugyanis ez a kormányrendelet a parti sávot nemcsak a tavaknál, 
a folyóknál is védi. 

Említették már itt az alkotmányunk P) cikkelyét, úgyhogy én ezt nem fogom még 
egyszer idézni. Azt szeretném csak mondani, hogy ennek a cikkelynek a szellemében 
dolgoztuk ki és juttattuk el az Országgyűlésnek ezt a határozati javaslatot mint egy civil 
kezdeményezést, de ez nemcsak a mi hat mozgalmunknak a kezdeményezése vagy 
ennek a civil koalíciónak a kezdeményezése, az egész országgyűlési határozat egy 2020-
as októberi civil javaslaton alapszik, amit 75 szervezet írt alá, ami egy hatalmas tömeget 
képvisel, szervezetek Vásárosnaménytől Sopronig, Balassagyarmattól Pécsig mindenki 
támogatta ezt a javaslatot.  

Szeretném azt mondani, hogy miért is van erre szükség, hiszen nyilván tudják 
szakpolitikai szempontból, hogy a Kárpát-medence, ezen belül is a pannon 
biogeográfiai régió legjellemzőbb, legfontosabb élőhelyei a vizes élőhelyek, ezek között 
kiemelkedő értéket képviselnek a nagy tavaink. Mindegyik a Natura 2000-es hálózat 
része, arról a négy tóról, amiről itt szó van, a Velencei-tó, a tatai tó, a Balaton és a Fertő 
tó, közösségi jelentőségű területek, és mindegyik a nemzetközi jelentőségű dombsági 
területek hálózatához is hozzátartozik. A vízpartokat kísérő nádasok, a vizek fölé hajló 
füzek, nyárok, és a növények között fészkelő vagy éppen zsákmányt kereső madarak, a 
békák, a siklók, ezeket szeretnénk megmenteni. 

Már elhangzott itt, hogy ez alkotmányos kötelezettségünk is. Áder János 2021 
márciusában is küldött egy videóüzenetet az ENSZ közgyűlésének, amiben ő is 
említette, hogy a vizes élőhelyeink az elmúlt 150 évben folyamatosan csökkentek 
Magyarországon. Ő ekkor tett egy vállalást is, hogy növelni fogjuk a vizes 
élőhelyeinknek a kiterjedését. Ezt a vállalást is segítené ez az országgyűlési határozat. 
Még egyszer mondom, ezt nem mi tettük, nem a civilek, hanem a köztársasági elnök 
úr. Sajnos azonban megfigyelhetők olyan folyamatok, amik azt mutatják, hogy nem 
fognak növekedni ezek az élőhelyek, nem tudjuk teljesíteni a vállalásunkat, hiszen 
hotelek, apartmanházak, kikötők épülnek folyamatosan a tavak mellett. Ezzel 
fogyatkozik az a lehetőségünk, hogy a biodiverzitás csökkenését megállítsuk, és hogy 
egy hathatós választ adjunk a klímaváltozásra is. 

Tisztelt Hölgyek, Urak! Bizonyára mindenki ismeri Fekete István Tüskevár című 
regényét. Ebből szeretnék idézni egy szakaszt:  
„Most lett a hajnalból reggel, a harmatból pára, a világosságból ragyogás s a szürke 
magasság felett kék az ég.  
– Olyan jó itt, Matula bácsi!  
Az öreg nem szólt. Rágyújtott, és nézte a pipa ellibbenő, lenge füstjét.  
– Jó – mondta később –, aki szereti. Én többnyire itt vagyok, aztán ha télen 
hazamegyek a lányomhoz a házba, fulladok is néha, pipa se ízlik, a tavasz felé már csak 
ténfergek, mint a beteg kutya. Aztán kigyüvök, megigazgatom a gunyhót, ha nagyon 
megnyomta a hó, és már nem is megyek haza.” 

Kérdem önöket: ki az, aki hasonlóan megható sorokat tudni írni egy 
négycsillagos szállodáról? Ki az, aki hasonlóan megható sorokat olvasott valaha 
apartmanházakról vagy kikötőkről? Szerintem ezt nem lehet megtenni! 
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Említette már a képviselő úr, Kocsis-Cake Olivio, hogy az országgyűlési 
határozat hat javaslatot tesz, ebből én hármat szeretnék kiemelni még egyszer.  

Az egyik az, hogy a vírushelyzetet követő gazdasági helyreállítás során 
garantáljuk, hogy a természetvédelmi szempontból értékes területeinket megőrizzük. 
Ez, én úgy gondolom, ahogy itt hallottam, beleillik a 2022-es költségvetésbe is, hiszen 
ez a zöld költségvetésnek lesz a része, és abszolút beleillik ebbe, én úgy gondolom. 
Tehát ezzel, úgymond, én úgy gondolom, hogy nyitott kapukat döngetünk. Bízzunk 
benne, hogy ezek nem esnek áldozatul sem állami, sem magán-idegenforgalmi 
beruházásoknak! 

Azt is szeretnénk, hogy biztosítsuk az átláthatóságot, különös tekintettel a 
folyamatban lévő, de a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan is az aarhusi 
egyezmény szellemében. Itt az aarhusi egyezmény megint egy olyan nemzetközi 
kötelezettségvállalás, amit Magyarország vállalt. Illetve azt gondoljuk, hogy az 
Alaptörvény szellemének megfelelően biztosítani kell azt, hogy a jövő nemzedékek 
tudjanak dönteni olyan területhasználatokról, amikről nekünk nem kellene. Ezt 
támogatja az Alkotmánybíróságnak is az erdőtörvényhez kapcsolódó egyik döntése, 
ami kijelentette, hogy mi csak vagyonkezelői vagyunk a jelenlegi természeti és 
kulturális értékeknek. 

Örömmel hallottam a korábbi hozzászólóktól, hogy ma Magyarország 
elkötelezett a természet védelme érdekében. Ez, azt hiszem, hogy egy pártoktól 
független, politikától független elkötelezettség. Bízom benne, hogy pártállástól 
függetlenül támogatni fogják ezt a határozati javaslatot, hogy az Országgyűlés elé 
kerüljön, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan pozitív üzenetet küldene a helyi 
lakosoknak, illetve azoknak, akik a tavakat szeretnék megőrizni a jövő generációinak, 
amire most, ebben a pandémia utáni helyzetben az egész országnak szüksége van. 
Hiszen én úgy gondolom, még egyszer itt a Tüskevárra utalva, mindegyikünkben lakik 
egy Tutajos, egy Bütyök, és ehhez szólok, ehhez a Tutajoshoz, Bütyökhöz, Matula 
bácsihoz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e még valaki hozzászólni 

ehhez a napirendi ponthoz. (Senki sem jelentkezik.) Nem. (Jelzésre:) Igen. 
Parancsoljon, alelnök úr! 

 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 

asszony. Tisztelt Bizottság! Előterjesztők! Meghívott Vendégek! Sok mindenben 
egyetértünk Schmuck Erzsébet elnök asszonnyal. Viszont a 2022-es költségvetési 
törvény részletes vitája során volt egy olyan kijelentése, miszerint azért nem támogatja 
meg azért sem támogatja a 2022. évi költségvetési törvényt, mert az lehetőséget biztosít 
arra, hogy csókosok betonozzák körbe a tatai Öreg-tó partját. Azt gondolom, hogy ez 
nem egy tényszerű kijelentés volt. A 2022. évi költségvetésben sehol nem találunk arra 
utaló jelet vagy tételes rovatot, amely erre lehetőséget biztosítana, és pénzügyi forrást 
is társítana mellé.  

Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyekben egyet tudunk érteni, például 
az azbesztmentesítési kérdés, hogy a lakóépületek azbesztmentesítése legyen országos 
program, ezért támogattam a módosító indítványok közül azt a kettőt, amely éppen 
ezzel foglalkozott. Tettem ezt azért is, mert utoljára, hogyha jól emlékszem, akkor 
éppen polgármesterségem idején volt azbesztmentesítési program Magyarországon, az 
éppen Tatabányán, ahol egy komplett lakótelepet azbesztmentesítettünk. 

Több mint harminc esztendővel ezelőtt kezdtük meg az Által-ér Vízgyűjtő 
Helyreállítási és Fejlesztési Szövetségének a létrehozását civil szervezetekkel, 
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önkormányzatokkal és gazdasági társaságokkal. A 90-es évek közepén az én 
elnökletem alatt igazi ernyőszervezetté alakítottuk, és ebben a Helyreállítási és 
Fejlesztési Szövetségben arra tettünk kísérletet, hogy egy nehézipar által végletekig 
kizsigerelt és környezetrombolást elszenvedett térséget, vízgyűjtő területet hogyan 
tudunk úgy rehabilitálni, hogy az a természeti erőforrások hosszú távú, fenntartható 
használatával gazdasági megélhetést is tudjon biztosítani az ott élők számára, és 
egyben lehetőséget nyissunk arra, hogy az a páratlan természeti környezet, amely a 
rendelkezésünkre áll, hozzáférhetővé váljon azon érdeklődőknek, mondjuk úgy, hogy 
turistáknak, akár programturizmus iránt érdeklődőknek, akik vonzónak, szépnek, 
kedvesnek tartják azt a térséget, amelyben mi élünk, a Tatai-medencét. 

Az Által-ér Vízgyűjtő kidolgozott egy helyreállítási programot, amelynek 
végrehajtásához szövetségeseket kerestünk, pénzügyi forrásokat tártunk föl, melynek 
köszönhetően az elmúlt években jelentős, több milliárdos beruházásnak köszönhetően 
az Által-ér mint a Tatai-medence fő vízfolyása és egyben az Öreg-tó legnagyobb 
vízutánpótlását biztosító élővize jelentős mértékű javuláson, minőségjavuláson ment 
keresztül. Olyan szanitációs beruházásokat végeztünk el a térségben összehangolt 
módon, amelyek ugyancsak hozzájárultak ahhoz, hogy javuljon a tatai Öreg-tó 
vízminősége. Ennek is köszönhetően Tata be tudott kapcsolódni olyan nemzetközi 
természetvédelmi és környezetvédelmi programokba, amelyeket többek között a 
ramsari egyezmény fémjelez, és Tata azon kevesek közé tartozik, már maga az 
önkormányzat, amely éppen a tatai Öreg-tóra látogató vadludak védelmében még a 
tűzijátéktartást is megtiltotta, és Tata polgárai ezt nagyon pedánsan, mondhatni a 
közösségükért és a környezetükért felelősséget vállalva betartanak.  

Én nem találkoztam az elmúlt években olyan beruházásokkal a tatai Öreg-tó 
környezetében, amelyek akár állami, akár pedig magánbefektető részéről 
környezetrombolást hajtottak volna végre. Viszont láttam azt, ahogy kormányzati és 
európai uniós forrásból a tóparton lévő Esterházy-kastély megújulhatott, amit éppen a 
héten adhattunk át Gulyás miniszter úrral, és további lehetőséget is kaptunk arra, hogy 
a kastély korszerűsítésének, felújításának és hasznosításának másik üteme is 
elindulhasson. Ugyanígy a tatai vár, az ország egyetlen vízi vára bekerült a nemzeti 
várprogramba, és a várárok rendbetételére is sor fog kerülni.  

A kormány segítséget ajánlott fel Tata város önkormányzatának annak 
érdekében, hogy egy nyílt országos építészeti pályázatot hirdethessünk meg a 
Várkanyar teljes rehabilitációjára, amely magában foglal részben használaton kívüli, 
részben pedig kulturális célra használt épületeket is, amelyek nagyon leromlott 
állapotban vannak. Erre a pályázatra 23 érvényes pályázat érkezett, ilyen nagy 
érdeklődés még nem nagyon kísért egyetlenegy országos nyílt tervpályázatot sem, mint 
ez. Köszönet mindazoknak, akik érdeklődnek Tata iránt, és részt kívánnak venni Tata 
történelmi belvárosának megújításában, amely egyet jelent tulajdonképpen az Öreg-tó 
partján lévő épületekkel, épületegyüttessel és a természeti környezettel. 

Ezen túlmenően a nemzeti örökségvédelemért dolgozó szervezet, a NÖF a 
Pötörke-malom felújítását is elvégezte, jelentős támogatásokkal valósult meg a közeli 
Szentkereszt plébániatemplom külső homlokzatának felújítása, amely műemléképület, 
Fellner Jakab tervei alapján és az ő irányításával épült. Jelenleg folyik az ugyancsak 
műemlék kapucinus templom tetőszerkezetének felújítása, de a közeli tóparti Kálvária-
dombon lévő szakrális létesítmények is megújításra kerültek, és a szomszédságban 
pedig az egykori kőfaragóház, ahová Olaszországból telepítették, hozták az Esterházyak 
azokat a kőfaragókat, akik felépítették tulajdonképpen a belvárost. Ez a kőfaragóház 
ökoturisztikai centrumként megújulva fogja szolgálni a tataiak és az oda érkezők 
érdekeit. 
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Az angolkertben két ütemben, ugyancsak hazai és európai uniós forrásokkal, 
pénzügyi forrásokkal megvalósult a népszerű kert rehabilitációja. Van egy harmadik 
ütem is, amely kisebb politikai vita tárgyát képezi, miszerint az angolkertben van még 
egy régi műemlék malomépület, amely lisztezőmalomként állítható helyre. Ez a 
malomépület bemutatná az egykori molnárok tevékenységét is, illetve bemutatná azt 
is, hogy hogyan működnek a különböző meghajtású malmok, és ennek a bemutatónak 
a szomszédos egykori Kristály fürdő területén lenne lehetőség. Ez egyébként jelenleg, 
merthogy strandmedence volt, egy lebetonozott épületrész vagy építmény, amely 
elbontásra kerülne. Mondom, egy lebetonozott építmény, legalább már 25 éve bezárt a 
strand, nem működik, azóta fölverte a gaz. Azt ott megszüntetnék, és azon a területen 
a Malomárok-pataknak a medrét vezetnék keresztül annak érdekében, hogy be 
lehessen mutatni a különböző meghajtási módokat, hogy a gyerekek természetközeli 
körülmények között tanulhassák meg a történelmünknek ezt a fontos elemét, és adjon 
kikapcsolódási lehetőséget is a családok számára. 

Ugyancsak ebben az időszakban jött létre, hoztuk létre azt a Fényes tanösvényt 
a Fényes-források területén, amely páratlan Magyarországon. Most, a pandémia idején 
éppen ezért elképesztő látogatottságot tudott produkálni, hiszen szabadtéri 
tanösvényről van szó, szabadtéri, látogatható természetvédelmi területről és 
kiállításról van szó, amely mellé egy digitális élményparkot is tervezünk annak 
érdekében, hogy ez a modernitás és a természet össze tudjon kapcsolódni. 

Kerékpárutak. Itt a költségvetési vita során az is elhangzott, hogy a kormány 
betonba önti az országot, de mégis, Hajdu képviselő úr hiányolja a kerékpárutakat, 
amelyek persze betonalappal és többségében aszfaltburkolattal rendelkeznek. Itt az 
Öreg-tó környékén, a Tatai-medencében, az Által-ér vízgyűjtőterület területén 
megépült az Által-ér menti, Által-ér völgyi kerékpárút. Ez a legnépszerűbb kerékpárút 
az országban, tavaly is és az idei esztendőben is nagyon jól szerepelt ezeken a 
felméréseken. Éppen ezért olyan turisztikai fejlesztések valósultak meg és valósulnak 
meg, a kerékpárkölcsönző vagy éppen a következő esztendőben elindulhat a 
vértesszőlősi előembertelep új látogatóközpontjának fejlesztése, a hozzá kapcsolódó 
kerékpárutakkal. Ebből is látható, hogy alapvetően a meglévő értékek felújítása, 
hasznosítása, az élményturizmus és a természetközeli, aktív turizmus feltételeinek 
biztosítása a célja mind a helyi, mind pedig a központi kormányzatnak. 

Szó volt itt egy befektetőről, amelyik az Öreg-tó partján rendelkezik egy egykori 
műemléképülettel, egy területtel, amely a helyi építési szabályzat szerint korlátozottan 
beépíthető. Ez a befektető, miután meglehetősen sok pénze van, úgy gondolta, hogy 
majd egy ötcsillagos, 130 szobás szállodát is épít. Nagyon helyesen a város lakói, 
polgárai véleményt nyilvánítottak erről, és a többségi vélemény az volt, hogy ilyen 
léptékű, a tópartot aránytalan módon igénybe vevő beruházásra ne kerüljön sor. 

Ez a befektető lépéseket tett annak érdekében, hogy kiemelt gazdasági 
besorolást kapjon a beruházás, hiszen egy 20 milliárd forint körüli beruházásról, 
turisztikai beruházásról van szó. Jelezném, hogy még a kormány elé sem került be ez a 
kérelem, már a Miniszterelnökségen elbukott, és nem támogatták, így a hatályos 
jogszabályok, természetvédelmi szabályok és a hatályos helyi építési szabályzat alapján 
gondolkodhat a terület hasznosításában. Erre vonatkozóan nyújtott be előzetes 
terveket, amelyeket a szakhatóságok nem támogattak. Nagyjából november óta, az 
utolsó ilyen jellegű elutasítás és újabb feltételek meghatározását követően nem is 
nagyon hallottunk a befektetőről, és nem is járt Tatán. 

Ez volt az az időszak, amikor ez a befektető, talán októberben, novemberben egy 
nagyon értékes tóparti, Öreg-tó parti ingatlanra is szemet vetett, és adásvételi 
szerződést kötött rá, ez a szigorú védettségű Cifra-malom épülete, amely malmot a 
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magyar állam elővásárlási jogával élve állami tulajdonba vette. A műemlékvédelem 
jelenleg végzi ennek az épületnek a felmérését, az első javaslatokat megfogalmazta, 
mintegy 200 millió forint szükséges ahhoz, hogy a tetőszerkezet rekonstrukciójára sor 
kerüljön, hogy az állagvédelmet lehessen biztosítani, és ezzel egyidőben a jövőbeni 
közösségi célú hasznosítását is lehessen tervezni. 

Tehát mutatja a kormányzati elköteleződést a Tata szíve program, a Lechner 
Tudásközpont közreműködésével mutatja azt az elköteleződést, hogy Tatát a meglévő 
természeti és épített örökség figyelembevételével hozza olyan helyzetbe, amely 
elsősorban a tataiak, másodsorban pedig a Tatára látogatók és nem az intenzív 
turizmusban, hanem inkább az élmény-, a programturizmusban érintettek számára 
teszi vonzóvá. 

Végezetül engedjék meg, hogy egy kérést is megfogalmazzak a tatai Öreg-tó 
érdekében. Említettem az Által-ér vízgyűjtő szerepét. Az Által-ér vízgyűjtő területen 
több mesterséges tó is felfűzésre került, ezek között ipari célú, hasznosítású tavak is 
voltak, többek között Tatabányán az Erőmű-tó, amely egyben a medre is az Által-ér 
vízfolyásnak. Ezt a medret most az önkormányzat szeretné megvásárolni a Magyar 
Villamos Művektől, állami tulajdonban van, a Villamos Művek kezelésében, szeretné 
megvásárolni és szeretné továbbadni, eladni magán-, mondhatjuk azt, hogy közösségi 
célra, horgászegyesület számára.  

Na most, egyrészt jogszabályi akadályai is vannak ennek, de hogyha be tudják 
bizonyítani azt, hogy a vízhozam másodpercenként nem éri el a 20 köbmétert, akkor 
elvileg megtörténhet ez a tulajdonosváltás, ami viszont érdemben befolyásolná 
magának az Öreg-tónak a vízminőségét is. Tehát hogyha az Öreg-tó előtt megjelenik 
egy olyan nagy víztér, egy tó, ahol nem a köztulajdon, hanem a magántulajdon fogja 
meghatározni annak a hasznosítását, akkor azok az eredmények, amelyeket az elmúlt 
évtizedek alatt elértünk, jelentős mértékben változhatnak, akár romolhatnak is. Tehát 
tisztelettel gyűjtöm én is a szövetségeseket arra, hogy ezt közös erővel meg tudjuk 
akadályozni. 

Ami pedig a tárgysorozatba vételt illeti, én a magam részéről tudom ezt 
támogatni. Az értelmes vitáknak, beszélgetésnek, diskurzusnak mindig is a támogatója 
voltam, már csak azért is, mert nekünk nemcsak az értékeket, a természeti értékeket és 
a kulturális, épített örökséget kell megvédeni, hanem azoknak a folyamatos 
használatáról, hasznosításáról is közösen kell gondolkodnunk, mert megélhetést is kell 
biztosítani az ott élők számára. Éppen ezért mindig körültekintően, de segíteni kell 
azokat az elsősorban helyi befektetőket, azokat a családokat, családi gazdaságokat, 
amelyek saját ingatlanjaikon olyan fejlesztéseket szeretnének létrehozni, amelyek 
erősítik és gyarapítják magát a várost, a helyi közösséget, a családok számára is 
megélhetést biztosítanak, ugyanakkor alázattal, mértéktartással viseltetnek és 
fordulnak a kulturális és természeti adottságok, örökségünk iránt.  

Történtek ilyen fejlesztések, ezek többségében kiváltották a város polgárainak 
elismerését is. Néhány megoldás tekintetében vannak persze viták vagy akár 
ellenérzések is, de összességében elmondható, hogy ezek a beruházások és ezek a 
beavatkozások arányosak voltak, körültekintőek voltak, tisztelettudóak voltak a 
környezettel és a város szellemiségével meglévő kapcsolatrendszer viszonylatában. 
Erre kell törekedni a továbbiakban is. 

Pénzügyi források nem állnak rendelkezésre, éppen ezért én szívesen veszek 
részt egy olyan diskurzusban meg egy olyan vitában, amely nagyobb lehetőséget 
biztosítana ebben a szektorban az európai helyreállítási alap felhasználására, akár a 
környezetvédelem, a klímavédelem, a vízgazdálkodás területén. Éppen ezért a magam 
részéről a tárgysorozatba vételt támogatom, ugyanakkor megkérem 
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képviselőtársaimat, hogy olyan állításokat ne tegyenek, amelyek nem megalapozottak 
és nem a valóságnak megfelelőek, mert ezzel azt a képet, hogy mondjam, árnyalják, 
hogy a nagy tavaink védelmében fontos szerepet játszó civil szervezetek politikai 
befolyástól mentesen végzik a munkájukat.  

Én hiszem, hogy ez így van, de tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy csak 
oly mértékben karolják föl, hogy még véletlenül se nyomják agyon és lehetetlenítsék el 
ezeket a kezdeményezéseket a saját politikai karrierjük, előremenetelük alakítása 
során. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, kíván-e még valaki hozzászólni? (Senki 

sem jelentkezik.) Megadom a válaszadási, reagálási lehetőséget az előterjesztők 
képviseletében Kocsis-Cake Oliviónak.  

Kocsis-Cake Olivio válaszai 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Én 
szeretném megköszönni a támogató hozzászólásokat, minden egyes pártnak a 
támogató hozzászólását és a civileknek is, hogy itt vannak, hozzászóltak, és talán sokkal 
hatékonyabban képviselték ezt az előterjesztést, mint mi.  

Külön szeretném megköszönni Bencsik János alelnök úr támogatását, és 
remélem, hogy azok a képviselők, akik nem szóltak hozzá, ők is tudják akkor támogatni 
a tárgysorozatba vételt, hogy érdemi vitát tudjunk folytatni a plenárison erről a 
kérdésről, erről a nagyon fontos kérdésről, és a civilek végre úgy érezzék, hogy valóban 
a helyükön vannak értékelve, tehát a parlament elé kerülhet a javaslatunk. Én bízom 
ebben. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. 
Megkérdezem a bizottság tagjaitól, ki az, aki támogatja, hogy tárgysorozatba kerüljön 
a határozati javaslat. Kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) 4. Ellene volt? (Szavazás.) 
6. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a határozati javaslat tárgysorozatba 
vételét. 

Én javaslok most egy ötperces szünetet, igen hosszú ideje ülünk itt. Öt perc 
szünetet javaslok. Köszönöm szépen.  

 
(Szünet: 11.32 - 11.40) 

 

A szakszerűbb környezeti hatásvizsgálatok elkészítéséről, a 
szakértők átláthatóbb kirendeléséről, környezetvédelmi biztosíték 
nyújtásáról szóló törvénymódosítás címmel benyújtott T/16157. 
számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

ELNÖK: Határozatképesek vagyunk, javaslom, hogy folytassuk! 
Következik a 3. napirendi pont, a szakszerűbb környezeti hatásvizsgálatok 

elkészítéséről, a szakértők átláthatóbb kirendeléséről, környezetvédelmi biztosíték 
nyújtásáról szóló törvénymódosítás címmel benyújtott T/16157. számú törvényjavaslat 
vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztőnek, 
Kocsis-Cake Olivio képviselő úrnak. Parancsoljon! 
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Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő javaslat szorosan kapcsolódik az 
előző javaslathoz, és mivel az előző javaslat tárgysorozatba vétele le lett szavazva, így 
még aktuálisabb és még fontosabb.  

Annak következtében nyújtottam be ezt a javaslatot, mert azt látjuk, hogy a nagy 
beruházások előkészítése, megkezdése úgy történik, hogy az ezekhez készített 
hatástanulmányok gyakran köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. Ez történik 
egyébként a Fertő tónál is, ahol azt írták a szakértők a hatástanulmány kapcsán, hogy 
semleges hatással lesz majd ez a beruházás a környezetre, miközben el tudunk képzelni 
egy százszobás szállodát ott, azon a parton. Aki járt már a Fertő tó ezen szakaszán, az 
tudja, hogy ez egy barátságos, családias, kis léptékű, kis befogadóképességű hely, amit 
nem tömegturizmusra találtak ki. Érdekes módon egyébként, csak úgy érdekességként 
jegyzem meg, hogy ugyanaz a szakértő készítette ezt, aki egyébként a győri Audi-
beruházás kapcsán készítette el anno a szakértői véleményt. 

A javaslat célja az, hogy ezen a szakértői mechanizmuson, eljáráson, protokollon 
változtassunk. Régóta problémának tartjuk azt, hogy a beruházó által készül el ez a 
szakértői vélemény, ő hozza a szakértőt. A törvényjavaslat célja, hogy egy névjegyzék 
alapján kirendelt szakértőt alkalmazzanak az ilyen környezeti hatásvizsgálati 
eljárásban. A szakértő kijelölése a hatóság feladata lenne, egy névjegyzékben 
nyilvántartott jegyzék alapján, és így biztosítanánk az átláthatóságot és a szakmaiságot 
annak érdekében, hogy kevesebb ilyen eset történjen, amikor nyilvánvalóan egy 
elfogult, a beruházó érdekeit képviselő szakértő állapítja meg a különböző környezeti 
hatásokat.  

Kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a javaslatot! Köszönöm szépen. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 
hozzászólni a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Akkor megkérem Bencsik János alelnök 
urat, hogy vegye át az ülés vezetését, és egyben szót kérek, hogy elmondhassam az LMP 
frakciójának az álláspontját. 

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

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

elnök asszonyé a szó! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt 

Képviselőtársaim! A hazai környezetvédelem egyik fontos állomása volt a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás bevezetése, az ezzel kapcsolatos EU-s szabályozás 
harmonizációja, melyet hamarosan az SKV intézményének a bevezetése követett, 
nagyon helyesen.  

Több mint kár, hogy az Orbán-kormány a működése idején mindent megtett, 
hogy kiürítse, felpuhítsa ezen jogintézményeket, például a hatóságok átszervezésével, 
elégtelen kapacitással, a kiemelt beruházások és egyéb jogcímek alapján történő 
legyengítésével és újabban a veszélyhelyzetre hivatkozva a közmeghallgatás szinte 
ellehetetlenítésével. Ezért üdvözlendő, hogy ezt a kérdést rendezni kell, de a jelen 
előterjesztést az LMP szakmai álláspontja szerint még közösen át kell gondolnunk, 
ezért az LMP képviseletében én tartózkodni fogok most. Köszönöm szépen. 
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(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Ki 

kíván hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Kíván-e reagálni az előterjesztő nevében? 
 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Igen, köszönöm. Röviden: 

természetesen teljesen nyitottak vagyunk az előterjesztés módosítására akár az 
ellenzéki pártok, legfőképpen természetesen a kormánypártok részéről. Tehát hogyha 
erre lehetőség nyílik, akkor befogadjuk a módosító javaslatokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 

vételről. Ki az, aki támogatja? Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Úgy látom, 3. 
Bocsánat! Én tartózkodtam. Támogatja a tárgysorozatba vételt? (Nunkovics Tibor: Ez 
hányas számú?) Ez a hatásvizsgálatos, a 16157-es. Ki támogatja? (Szavazás.) Ki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2. Ellene volt? (Szavazás.) 6. Megállapítom, hogy a bizottság 
a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. Köszönöm szépen. 

A klímaváltozás megfékezését szolgáló intézkedésekről szóló 
H/16022. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 4. napirendi pont következik, a klímaváltozás megfékezését szolgáló 
intézkedésekről szóló H/16022. számú határozati javaslat vitája, majd döntés a 
tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő képviseletében Kocsis Cake 
Olivio képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő javaslat ugyancsak nagyon 
aktuális, és szorosan kapcsolódik az előző kettőhöz, a leszavazás után még aktuálisabb. 
A Párbeszéd nem látja biztosítottnak a klímacéloknak az elérését, legfőképpen, 
elsőként azért, mert nincs, aki felel a kormányban ezekért a klímacélokért. Az Orbán-
kormány azzal kezdte a kormányzást 2010-ben, hogy a környezetvédelemért felelős 
minisztériumot megszüntette, éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy rögzítsük, 
aktualizáljuk ezeket a klímacélokat.  

Ezt a javaslatunkat április 22-én, a Föld napján nyújtottuk be. Nagyon röviden: 
a javaslat azt indítványozza, hogy 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkentsük az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az országban a ’90. évi szinthez képest. Ez egyébként 
teljesen megegyezik az EU-s direktívával. Emellett 30 százalékkal mérsékeljük az 
energiafelhasználást, 35 százalékkal növeljük a megújuló energia részarányát, és a 
helyreállítási alap 37 százalékát valóban klímabarát célokra fordítsuk, például 
egyébként a lakások energiahatékonyságának a korszerűsítésére, vissza nem térítendő 
formában. Ez egyébként egy régi Fidesz-ígéret, 2010-ben ígérte meg ezt a Fidesz-
kormány. Akkor még írtak kormányprogramot, és abban azt ígérték, hogy 10 év alatt 
az összes magyarországi lakást energiahatékonysági korszerűsítés alá fogják vonni. Ez 
elmaradt.  

Különösképpen felhívnám a figyelmet a gangos házaknak a korszerűsítésére. 
Erre a Párbeszéd kidolgozott egy elég részletes javaslatot, a gangprogramot, amely 
hasonlít a panelprogramra, de nem a szigetelésről, hanem az ajtók, nyílászárók és a 
fűtés korszerűsítéséről szól. Erre egyébként jelenleg van európai uniós keret, tehát van 
rá pénzügyi keret, hogy ezt fedezve megújítsuk a gangos házakat. Éppen ezért 
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szeretném kérni a bizottság támogatását ezekhez a határozati javaslatokhoz. Köszönöm 
szépen.  

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a bizottság tagjait, ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Én röviden hozzászólnék. Alelnök úr, kérem 
szépen! 

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

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

Az elnök asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Nagyon fontos és nagyon aktuális, amit a Párbeszéd benyújtott. 
Fontos, nagyon fontos a klímacélkitűzéseknek a szigorítása, nagyon-nagyon nem 
elegendő a 40 százalékos csökkentés kitűzése, illetve a 40 százalékos csökkentés 2030-
ra. Nagyon fontos az energiatakarékosság és az energiahatékonyság fokozása. Nem 
lehet elégszer elmondani, hogy az éghajlatváltozás gyorsul, komolyan kell vennünk, 
lépnünk kell. 

Az LMP támogatni fogja a tárgysorozatba vételt, viszont megjegyzem, hogy mi 
az 55 százalékos csökkentési célt is kevésnek tartjuk 2030-ra. Ebben most már a 
tudományos körökben egyre inkább konszenzus van, hogy az 55 százalékos csökkentés 
sem elég, ezt fokozni kell. Egyébként ha megnézzük az Európai Unió néhány 
tagországát, akkor látjuk azt, hogy ennél magasabb csökkentési célt vállalnak.  
Én azt gondolom, hogy ez egyébként nagyon rövid időn belül ki fog derülni, hogy az 
55 százalékos csökkentési cél sem lesz elegendő, bár nyilván komoly erőfeszítést 
igényel a nemzetektől, az egyes országoktól és a kormányoktól. Sok területen kell lépni, 
sok területen van feladatunk. Én azt gondolom, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor a 
probléma úgyis ki fogja kényszeríteni ezeket a lépéseket, viszont azzal kell 
szembesülnünk, hogy ha megvárjuk azt, hogy a probléma és az éghajlatváltozás 
gyorsulása kényszerítse ki ezeket a keményebb és szigorúbb lépéseket, sokkal de sokkal 
többe fog kerülni.  

Kérem én is a tisztelt bizottságot, hogy fontolja meg és támogassa a 
tárgysorozatba vételt, hogy a plenáris ülésen erről érdemben tudjunk beszélni, és ki 
tudjuk nyitni újra azt, hogy mi az, amit meg kellene tennünk. Köszönöm szépen. 

Akkor, gondolom, visszavehetem a szót. 
 

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

Megkérdezem a képviselő hölgyektől, uraktól, hogy kíván-e még valaki hozzászólni 
ehhez a napirendi ponthoz. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. 
Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre:) Parancsoljon! 

 
KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm, csak röviden 

reagálnék az elnök asszonyra. Igen, valóban, ennél most már ambiciózusabb célokat 
kellene kitűzni, de mi úgy gondoltuk, hogy talán azzal a céllal, ami az EU hivatalos 
irányvonala, meg tudjuk szerezni a kormánypárti képviselők támogatását is ehhez a 
javaslathoz. Bízva ebben, kérem, támogassák a javaslatunkat! Köszönöm szépen. 



47 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 

vételről. Kérdezem, ki az, aki támogatja. Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ki volt 
ellene? (Szavazás.) 5. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Megállapítom, hogy a 
bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

A természetes tavak melletti köztulajdonban álló strandok 
védelméről szóló T/16196. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik az 5. napirendi pont, a természetes tavak melletti köztulajdonban 
álló strandok védelméről szóló T/16196. számú törvényjavaslat vitája, majd döntés a 
tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztők képviseletében Molnár Gyula 
képviselő úrnak, parancsoljon! 

Molnár Gyula előterjesztése 

MOLNÁR GYULA (MSZP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök asszony. 
Tisztelt Bizottság! Én beugró előterjesztő vagyok, mert én valójában a Hosszúréti-
patakot szerettem volna meghallgatni. Közben Gurmai Zita képviselőtársam éppen 
hozzászól a szakképzés ügyében, de nyilván felelősen és alaposan tudom őt 
helyettesíteni. 

Szóval, tisztelt hölgyek és urak, aggasztó jelenségeket tapasztaltunk az elmúlt 
években a természetes tavaink környékén - Velencei-tó, Balaton, Fertő-tó, most a tatai 
tóról külön nem beszélek, erről hosszú vita volt a bizottság előtt. Itt azt láttuk, hogy 
megjelentek ingatlanfejlesztők, olyan szabályozásokat kaptak, ami alapján a 
természetes strandolási lehetőségeket szűkítették és csökkentették. Olyan megoldások 
vannak, amelyek, egyértelműen úgy látjuk, hogy egy szűk réteg számára jelentenek 
többletlehetőséget, és a többség számára pedig semmilyenfajta hozzáférést nem 
biztosítanak.  

Úgyhogy azt javasoljuk, hogy adjunk egy jogi szabályozást ennek a helyzetnek, 
mondjuk ki azt, hogy a ma már meglévő szabadstrandok tovább nem privatizálhatók, 
ezeknek az infrastruktúra-fejlesztését is próbáljuk megoldani. Erről szól az 
előterjesztés, az ehhez szükséges védelmet biztosítsuk, azért, hogy ne csak az 1 százalék 
számára legyen hozzáférhető a Balaton, a Fertő tó és a Velencei-tó, erről szól a 
törvényjavaslat. Kérem, hogy támogassák a tárgysorozatba vételt! Köszönöm. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki kíván hozzászólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Én néhány mondatot szeretnék mondani. Megkérem az 
alelnök urat. 

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

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

Tessék! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, meg is 

kaptam a szót. Az LMP támogatja a tárgysorozatba vételt. Azt látjuk, azt tapasztaljuk 
mi is, hogy az emberektől szinte mindenhol elveszik a szabadstrandnak az élvezetét, 
hogy a szabadstrandra menjenek, és így odaférjenek a nagy tavaknak a partjához. 
Nyilván ezzel kapcsolatban nagyon fontos azt is biztosítani, hogy ezeken a 
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szabadstrandokon valóban legyen egy olyan infrastruktúra, amelyik kulturált pihenést 
és kulturált időtöltést tesz lehetővé ezeken a tópartokon.  

Azt is megjegyzem, azért is, mert talán az elmúlt évben, amikor a Velencei-tónál 
volt ilyen lakossági tiltakozás, akkor az önkormányzat pont azzal érvelt, hogy a 
szabadstrandot el kell venni vagy azzal valamit kezdeni kell, merthogy szemetes és nem 
volt elegendő kuka. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő infrastruktúra is legyen. Az 
LMP támogatja a tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 

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

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

Megkérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz. (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, jelentkező nincs. Akkor ez azt jelenti, hogy döntünk a 
tárgysorozatba vételről. Megkérdezem, ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3. Ki volt ellene? (Szavazás.) 5. Megállapítom, hogy 
a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. 

A Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges fejlesztések 
támogatásáról szóló H/16287. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 6. napirendi pont, a Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges 
fejlesztések támogatásáról szóló H/16287. számú határozati javaslat vitája, majd 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő dr. Szél Bernadett 
képviselő asszonynak, parancsoljon! 

Dr. Szél Bernadett előterjesztése 

DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: (Hangosítás nélkül.) 
Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Egy olyan kérésem lenne, hogy itt 
van… (Jelzésre:) Igen, már itt öncenzúrázom magam, és elveszem a hangot magamtól. 
(Derültség.) 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Asszony! Nagyon köszönöm a lehetőséget. Egy 
olyan kérésem lenne, hogy itt ül mellettem az egyik érintett önkormányzatnak az 
önkormányzati képviselője, szeretném kérdezni, hogy van-e mód arra, hogy esetleg ő 
is hozzászóljon ehhez a napirendi ponthoz a bizottságban. 

 
ELNÖK: A legelején megszavaztuk. Amikor a bizottság tagjai hozzászóltak, 

akkor maximum négy percben lehetőséget kap. 
 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm, és 

akkor én röviden felvezetem ezt a javaslatot.  
Azért is örülök, hogy a Fenntartható fejlődés bizottsága elé került ez a javaslat, 

mert egy, a klímaváltozással nagyon szorosan összefüggő jelenséget fogunk itt 
tárgyalni. Ha most nem kapja meg azt a szükséges forrást a terület, amit mi kérünk és 
amit egyébként az érintett önkormányzatok is kérnek, akkor a jövőben várhatóan egyre 
rosszabb lesz a helyzet, és egyre több embernek fog ellehetetlenülni az élete az adott 
körzetben. 

A Hosszúréti-patak mentén élők már megtapasztalták, és egyébként akik a 41-
es villamoson utaznak, hogy villámárvíz borította el az adott területet, illetve a villamos 
sínjeit is, és ahogy jön a csapadékvíz, az folyamatosan ássa alá egyébként a síneket is. 
Össze is fogott hét önkormányzat annak érdekében, hogy változzon a helyzet. Így 
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kerülök én is a képbe, merthogy Budakeszi, Budaörs, Biatorbágy és egyébként 
Törökbálint, a XI., a XXII. kerület és maga Budapest főváros is partner volt abban, hogy 
megoldják ezt a problémát, és kész tervekkel várják igazából azt a kormányzati 
támogatást, ami ahhoz kellene, hogy a Hosszúréti-pataknak a vonalát árvízvédelmi 
módon megfelelően szabályozzák. A javaslatomban egyébként szerepel, konzultáltunk 
ökológus szakemberrel is, hogy hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy a zöldérdekek 
viszont ne csorbuljanak azokon a részeken, ahol főleg kiemelt a bioszférának a 
védelme. 

Még egy szempontot szeretnék elmondani, hogy azért is kérem a kormányzat 
segítségét, merthogy az önkormányzatokat érintő elvonások miatt ezek az 
önkormányzatok nincsenek jobb, sőt rosszabb helyzetben vannak, mint korábban, 
tehát még kevesebb esélyük van arra, hogy hozzájussanak ehhez a forráshoz, hogy a 
kész terveiket meg tudják valósítani. Ahogy látjuk, a változékonnyá váló időjárással a 
szárazságot vagy aszályt követő hirtelen esőzések pedig rohamosan jönnek és jönni 
fognak a következő időszakban, ezt ebben a bizottságban nem kell magyaráznom, tehát 
egyre sürgetőbb ez a feladat.  

Úgyhogy tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassák ezt a javaslatot. A 
hosszú távú árvízvédelem, a szükséges fejlesztéseknek az előkészítése és megvalósítása 
az véleményem szerint nem várhat - és akkor átadnám a szót Tóth Endrének, a XXII. 
kerületi önkormányzat képviselőjének. 

Hozzászólások és határozathozatal 

ELNÖK: Ő a végén fog szólni. Most megkérdezem, hogy a képviselőtársak, a 
bizottság tagjai… 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: Bocsánat! Nem veszem át az 

elnöklést. Így van! Akkor lezárom a magam mondanivalóját, és akkor az elnök asszonyé 
a szó. 

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

hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Én talán két mondatot szeretnék szólni. 
 

(Az ülés vezetését Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tessék! 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen, alelnök 

úr. Az LMP frakciója is nagyon fontosnak tartja ennek a tárgysorozatba vételét, és az 
ilyen ügyeknek a megoldására egyrészt figyelmet, szakmai tudást, másrészt forrásokat 
kell biztosítani. Szeretném elmondani azt, hogy az LMP frakciója, pontosabban Ungár 
Péter képviselő úr a költségvetéshez módosítót nyújtott be, és erre a célra 500 millió 
forintot javasoltunk. De nem nyerte el a bizottság többségének a támogatását, tehát ez 
a módosító javaslat gyakorlatilag a délelőtt folyamán elvérzett.  

Igen, érezzük, tudjuk azt, hogy az éghajlatváltozással összefüggésben nagyon 
komoly ilyen problémák lesznek, hol kevés, hol sok lesz a víz, nem fogjuk tudni 
szabályozni, és meg kell tenni azokat a lépéseket, amelyek környezetbarát módon 
gyakorlatilag kezelni tudják ezeket a kihívásokat. Tehát az LMP támogatni fogja a 
tárgysorozatba vételt.  
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(Az ülés vezetését Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Akkor megkérdezem a bizottság tagjaitól, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki 
sem jelentkezik.) Ha nem, akkor megadom a lehetőséget Tóth Endre önkormányzati 
képviselő úrnak, hogy hozzászóljon négy percben. Köszönöm. 

 
TÓTH ENDRE önkormányzati képviselő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! A javaslatunknak az az egyszerű célja, hogy a 
Hosszúréti-patak mellett élők biztonságát megteremtsük és az árvízi kockázatot 
lecsökkentsük, és mindezt úgy tegyük meg, hogy a patak természeti értékeit 
megőrizzük. A Hosszúréti-patak Pest megye és Budapest délnyugati területének egyik 
legjelentősebb kis vízfolyása, jelentős részben közvetlenül a lakóházak között folyik, és 
hosszasan halad fontos közlekedési útvonalak és egy villamospálya mellett is.  

Az elmúlt időszakban a vízgyűjtő terület gyorsan növekvő beépítettsége és a 
klímaváltozás hatásai miatt egyre többször alakulnak ki a vízfolyáson magas vízszintek 
és elöntések. A legsúlyosabb árhullám tizenegy éve, 2010. május 30-án alakult ki a 
Hosszúréti-patakon, ekkor a patak kilépett a medréből és elöntött több utcát Budafok-
Tétényben, Budaörsön és Törökbálinton is, ezzel súlyos károkat okozva az ott élőknek 
autókban, lakóingatlanokban, és a károkat tovább növelte az is, hogy Budafokon az 
egyik ingatlan, egy autószerviz területéről nagy mennyiségű olaj jutott a vízbe, amely 
így környezeti károkat is eredményezett. Illetve víz alá került a már említett 41-es 
villamos pályája is, így a villamosközlekedés hosszú ideig nem tudott megvalósulni az 
érintett szakaszon. 

Az érintett hét települési önkormányzat már az említett nagy árvíz, 2010 óta 
igyekszik közös megoldást találni a problémára, nem szeretnék, hogy újra 
bekövetkezzen egy ilyen komolyabb elöntés, de eddig, az elmúlt tizenegy évben csak 
kisebb fejlesztéseket sikerült megvalósítani. A patak árvízvédelmének valódi és teljes 
körű biztosításához kormányzati segítségre van szükség, nem lehet az 
önkormányzatokra bízni, hiszen az anyagi források és a koordináció miatt is fontos a 
kormányzati szerepvállalás. 

2018-ban megszületett egy olyan közös koncepció, amelyet a 
Belügyminisztérium feltételül szabott a támogatás megadásának. Ez készen áll, így az 
érintett önkormányzatok már be is adtak egy pályázatot a beruházás-előkészítő alaphoz 
az előkészítési munka teljes körű elvégzésére, azonban a mai napig nem született 
döntés a pályázatról. 

Az elmúlt hetekben egy petíció kapcsán, amit az ügyben indítottunk, rengeteg 
lakóval beszélgettünk Budafokon, elképesztő arányban támogatják ezt a 
kezdeményezést. Az egyik lakó például azt mondta nekem, hogy „ha jön egy nagyobb 
eső, mindig görcsbe szorul a gyomrom”. Attól félnek a lakók, hogy bármikor újra 
elöntheti az ingatlanjukat az árvíz. Itt például a budafoki Kártya utcában elképesztő 
károkat okozott tíz-tizenegy éve, volt, aki szükséglakásban kényszerült élni hónapokon 
keresztül az árvíz után, a helyreállítási munkák alatt.  

Úgyhogy azt gondolom, minden indok megvan arra, hogy a kormány biztosítsa 
ezeket a forrásokat. Ha csak arra gondolunk, hogy az elmúlt hetekben is a csapadékos 
időjárás milyen magas vízszintet eredményezett a patakon és mennyire aggasztotta a 
helyieket, akkor azt gondolom, hogy látjuk ennek az indokoltságát, és bármikor jöhet 
egy olyan, az elmúlt heteknél is extrémebb csapadékos periódus, amikor újra ki fog 
lépni a patak a medréből, ez balesetveszélyes, akár emberéleteket is veszélybe sodorhat, 
illetve az anyagi kár újra jelentős lehet. 
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Ezért kérem a bizottság tagjait, hogy támogassák a határozati javaslat 
tárgysorozatba vételét, hogy a Hosszúréti-patak árvízvédelméhez szükséges 
fejlesztések megvalósulhassanak, és arra kérem a bizottsági tagokat, hogy nyújtsanak 
védelmet a patak mellett élőknek, hogy felkészülten várhassuk a következő áradást. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor megkérdezem: még valaki? (Senki sem 

jelentkezik.) Nem. Megadom a lehetőséget az előterjesztő képviselő asszonynak, ha 
kíván reagálni. 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független) előterjesztő: A Fidesz némasága, remélem, 

azt jelzi, hogy akkor meg fogják szavazni a javaslatunkat, ellenkező esetben nagyon 
érthetetlen számomra, hogy miért nem tesznek fel kérdéseket. Remélem, nem arról 
van szó, hogy zsigerből szavaznak le mindent, ami ellenzéki. Ugyanis szeretném 
fölhívni arra a figyelmüket, főleg ebben a bizottságban, hogy ha természeti károkról 
meg klímaválságról beszélünk, az nem válogat jobboldali és baloldali, kormánypárti, 
ellenzéki, konzervatív, liberális szavazók között, semmilyen módon nem válogat 
emberek között, mindenkit ugyanígy érint.  

Tehát Tóth Endre itt nemcsak az ellenzéki szavazókért szólalt meg, hanem 
mindegy egyes lakosért, aki ott van, és én magam is az önkormányzatokért, azért a 
felelős munkáért, amit beletettek ebbe a tervbe, pályázatba, hogy elkészüljön, azokért 
egytől egyig megszólaltam, függetlenül attól, hogy kormánypárti vagy ellenzéki 
vezetésű, vagy éppen független az adott önkormányzat. Úgyhogy ha valamikor és 
valahol túl kell lépnünk a megszokott törésvonalakon, akkor az ilyen esetek azok, 
amikor vis maiorról beszélünk, amikor katasztrófáról beszélünk, amikor emberek 
vagyonáról, egzisztenciájáról vagy arról az olajról beszélünk, ami egy autóüzemből bele 
tud ömleni a talajba, és onnan nagyon költséggel lehet csak például kivenni. 

Én magam is ott álltam azon a területen Tóth Endrével, ami károsult volt több 
mint tíz évvel ezelőtt, és most is ott vagyok azokon a budakeszi utcákon, ahol zúdul le 
a rengeteg csapadékvíz, és folyamatosan azon fő a fejünk, hogy hogy fogjuk a 
klímaalkalmazkodás jegyében úgy átalakítani településeinket, hogy az embereknek a 
mindennapi életét biztosítani tudjuk. Nem nagy dolgokról beszélünk, nem 
luxusutazásokról beszélünk meg luxusesküvőkről, meg luxusberuházásokról 
beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy ezek az emberek hogy fogják biztonságosan 
élni a napjaikat. 

Úgyhogy én kérem az önök támogatását ehhez a projekthez, és arra is kérek 
mindenkit, hogy akinek lehetősége van, járjon közben azért, hogy mindenhol 
megvalósulhassanak azok a beruházások, amik ahhoz szükségesek, hogy a magyar 
emberek a klímaválság idején biztonságban tudják élni az életüket, és hogy a lehető 
legkevesebbet kelljen fizetnünk azért a tétlenségért, ami az elmúlt tíz évben a kormányt 
övezte, hogyha klímaválságról volt szó. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 

vételről. Azt kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. Kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) 3. Ki volt ellene? (Szavazás.) 5. Nincs tartózkodás. Megállapítom, 
hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta.  

Köszönöm az előterjesztőknek. 
Mielőtt rátérünk a 7. napirendi pontra, tekintettel arra, hogy annak én leszek az 

előterjesztője, az előző üléseinkhez hasonlóan megkérem Bencsik János alelnök urat, 
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hogy vegye át az elnöklést annak érdekében, hogy ne kelljen többször oda-vissza adni 
a levezető elnöki szerepet. Köszönöm. 

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

A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény módosításáról 
szóló T/16257. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Bizottság! A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény módosításáról 
szóló T/16257. számú törvényjavaslat vitája következik, majd döntés a tárgysorozatba 
vételről. Megadom a szót az előterjesztő Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 

Schmuck Erzsébet előterjesztése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm 
szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A nemzetközi klímapolitikához nyilván igazodnia 
kell a nemzeti klímapolitikánknak, igazodnia kell az európai uniós vállalásainkhoz, az 
egész Kárpát-medencét érintően érvényes válaszokat kell adnunk, a hazai környezetet, 
a társadalmat és a gazdaságot tekintve is meg kell felelni minden előttünk álló 
kihívásnak, és kiemelten kell törekedni az energiafogyasztás csökkentésére, a megújuló 
energiaforrások fenntarthatósági szempontok mellett történő bevonására. 

Amikor Kocsis-Cake Olivio javaslatának a tárgysorozatba vételét tárgyaltuk, 
akkor elmondtam és megerősítem, hogy mi az 55 százalékos szén-dioxid-csökkentési 
célt 2030-ra kevésnek tartjuk, már a tudományos közvélemény is azt mondja, hogy 
65 százalékos csökkentést kell elérni ahhoz, hogy ha 1,5 Celsius-fokon belül akarjuk 
tartani a hőmérsékletet. Itt nagyon gyors változások lesznek, ezt mindig és mindig 
mondanunk kell. Viszont hogyha valóban nem akarjuk sem az emberi civilizációt, sem 
a magunk normális életét kitenni ezeknek a változásoknak, akkor szigorítani kell, és 
lépnünk kell.  

Gyakorlatilag ez a javaslat erről szól, hogy a különböző célkitűzéseinket 
szigorítsuk, és találjuk meg hozzá az eszközöket és a megvalósításhoz a forrásokat. 
Tisztelettel kérem a bizottság tagjait, támogassák a tárgysorozatba vételt. Köszönöm. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki észrevételt 
tenni, hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Ebben az esetben döntünk 
a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem? 
(Szavazás.) 5 nem szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét nem támogatta.  

Visszaadom az ülés vezetését Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 
 

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

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/16380. 
számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Következik a 8. napirendi pont, azaz döntés részletes vita 
lefolytatásáról az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
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tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/16380. számú határozati 
javaslattal kapcsolatban. A kijelölt bizottság az Igazságügyi bizottság.  

Egy technikai információ a napirendi pontunk időzítéséről. Bár a beszámoló 
plenáris tárgyalása még nem kezdődött el, de sor fog rá kerülni, és azért került fel már 
most a bizottsági ülés napirendjére, hogy ne kelljen majd a kapcsolódás céljából egy 
nagyon rövid bizottsági ülést összehívni. Az ombudsmani éves beszámolók 
tárgyalásának sajátossága, hogy az Igazságügyi bizottság benyújt hozzá egy elfogadó 
határozati javaslatot, és formálisan ennek a részletes vitájához tudunk majd 
kapcsolódni. A részletes vita lefolytatása során a Házszabály természetesen előírja 
magának a beszámolónak a megtárgyalását is. 

Javasolom tehát, hogy a bizottság kapcsolódjon a határozati javaslat részletes 
vitájához. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Senki 
sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs. 

Határozathozatal 

Akkor szavazunk! Ki az, aki támogatja a kapcsolódást? Kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 8 szavazattal, egyhangúlag támogatja. 

Köszönöm. Ezzel a napirendi pontot lezárom. 

Egyebek 

Mai utolsó, egyebek napirendi pontunkban arról tájékoztatom a bizottságot, 
hogy a Külügyi Igazgatóság megkereste a bizottságunkat, miszerint június 23-24-én 
lehetőség van online részvételre egy üzbég szervezésű konferencián, melynek témája az 
ENSZ fenntartható fejlődési céljainak a megvalósítása. Ha van érdeklődés, a titkárság 
tud további információkat adni.  

Jelzem továbbá, hogy várhatóan ez volt a nyári szünet előtti utolsó bizottsági 
ülésünk, így szeretném megköszönni az első féléves munkát mindenkinek.  

Kérdezem, hogy az egyebek között bárkinek van-e más kérdése, véleménye. 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.  

Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően a bizottságunk 2021. május 27-ei ülését lezárom. További 
szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek! Továbbá, ha már valóban nem lesz több 
bizottsági ülésünk, akkor jó pihenést kívánok a nyárra, Covid-menteset!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 14 perc) 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília 


