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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Fenntartható fejlődés 
bizottsága mai, október 5-ei ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság 
határozatképes. Dr. Turi-Kovács Bélát Bencsik János alelnök úr helyettesíti, Simonka 
Györgyöt Szászfalvi László helyettesíti.  

Tájékoztatom a bizottságot, hogy ebben az ülésszakban lehetőségünk van ebben 
a tárgyalóteremben ülést tartani. Ez az első alkalom, hogy a bizottság itt tud ülésezni, 
úgyhogy üdvözlöm önöket ebben a teremben.  

Tájékoztatásul jelzem, hogy majd később a nagyobb érdeklődésre számot tartó 
üléseinket, amikor miniszter urakat is várunk, várhatóan egy másik teremben fogjuk 
megtartani. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az ombudsmani beszámoló nem 
tart széles érdeklődésre számot. 

Mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük, viszont amikor 
kiküldtük a javaslatot, ezt követően jelezte dr. Szél Bernadett képviselő asszony, hogy 
halaszthatatlan elfoglaltsága miatt nem tud részt venni ezen az ülésen, ezért a 
házszabály 58. § (3) bekezdése értelmében kérte az általa benyújtott előterjesztés 
tárgyalásának 30 nappal történő elhalasztását.  

Ennek megfelelően a napirendi javaslat negyedik pontja nélkül teszem fel a 
kérdést. Kérem, aki egyetért az így módosult napirendi javaslattal, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 6 igennel, egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm. Megállapítom tehát 
azt, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.  

a) Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 
tevékenységéről 2020 (B/15278. szám)  
(Beszámoló megvitatása a HHSZ 84. § (6) bekezdése alapján) 

b) Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/16380. 
számú határozati javaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a és a 84. § (6) bekezdése alapján) 

Soron következik az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2020. évi 
tevékenységéről szóló B/15278. számú beszámoló megtárgyalása, illetve a beszámoló 
elfogadásáról szóló H/16380. számú határozati javaslat részletes vitája. 

Általában évente egyszer találkozunk ezzel a műfajjal, azaz egy beszámolóval és 
az elfogadásáról szóló határozati javaslat részletes vitájával, így erről az ügymenetről 
röviden tájékoztatom képviselőtársaimat. Ahogyan ezt a bizottság már megtapasztalta, 
a beszámoló megtárgyalása, elfogadása, a határozati javaslat részletes vitája eltér a 
törvényjavaslatoknál megszokott eljárástól. A házszabály 44. § (6) bekezdése szerint a 
vitához kapcsolódó bizottságnak a részletes vita során magát a beszámolót is meg kell 
vitatnia, a bizottsági jelentés pedig a házszabály 45. § (6) bekezdésében 
meghatározottakon túl tartalmazhatja a bizottságnak a beszámolóban foglalt 
megállapítások megalapozottságáról kialakított álláspontját is. 

Javaslom, hogy a bizottság elsőként majd hallgassa meg a beszámoló 
ismertetését. Ennek kapcsán köszöntöm dr. Kozma Ákost, az alapvető jogok biztosát, 
és dr. Bándi Gyulát, az alapvető jogok biztosának jövő nemzedékek képviseletét ellátó 
helyettesét, továbbá munkatársaikat. Megkérem először biztos urat, majd utána 
szószóló urat, hogy a beszámolókhoz tegyék meg a kiegészítésüket. Parancsoljon! 
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Dr. Kozma Ákos szóbeli kiegészítése 

DR. KOZMA ÁKOS, az alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Először is nagy megtiszteltetés, hogy ezek szerint első 
meghívottként vehetünk részt a bizottságnak ebben a gyönyörű teremben tartandó 
ülésén. Azt gondolom, hogy a név kötelez, a Herman Ottóról elnevezett terem igazán 
méltó a mi beszámolónk megvitatásához is. 

2020-as beszámolóról van szó ebben az esetben, amelynek az általános vitája a 
plenáris ülés előtt lezajlott, ezért, ha elnök asszony megengedi, csak címszavakban 
szeretném megemlíteni azokat az általános, 2020-ról szóló és a beszámolónkban 
található elemeket, amelyekről a parlament plénuma előtt már volt alkalmam számot 
adni. Utána természetesen biztoshelyettes úré a főszerep, aki az első pillanattól kezdve 
a legnagyobb odafigyeléssel és szakértelemmel őrzi és védi ezt a területet, amely 
számomra is kiemelkedő jelentőségű. Azt gondolom, hogy a jövő nemzedékek 
érdekeinek a védelme a biztos tevékenysége szempontjából is kiemelkedő helyet foglal 
el, és azt gondolom - bízom benne, hogy a tisztelt bizottság is úgy fogja megítélni -, hogy 
a 2020-as esztendőben is ennek igyekeztünk hangot adni, kiemelt területként kezeltük 
ezt a munkaterületünket.  

Néhány címszó a 2020-as tevékenységünkről. 2020 sajnálatos módon a Covid 
jegyében telt el lényegében négyötöd részben. Már március 2020. március 11-én 
elrendelte a kormány a veszélyhelyzetet. Erre való tekintettel mi is igyekeztünk 
megfelelő intézkedéseket hozni. Jómagam úgy döntöttem, hogy ebben a helyzetben 
személyesen szeretnék meggyőződni az ország legkülönbözőbb pontjain és a 
legkülönbözőbb intézményeiben bevezetett intézkedésekről, ezért kollégáimmal együtt 
egy személyes látogatássorozatot indítottunk, több mint 80 magyarországi helyszínen, 
intézményben vettem részt személyesen látogatásokon, ahol elsősorban a Coviddal 
kapcsolatos intézkedések megtartását, az ezzel kapcsolatos lépéseket igyekeztünk 
monitorozni.  

Fenntartottuk a nemzetközi kapcsolatainkat is 2020-ban. Természetesen, ahogy 
a hivatalba lépésem első pillanatától kezdve hangsúlyoztam, ezt a munkát csak 
nemzetközi összefogásban lehet értelmezni és érdemben bonyolítani, ezért a 2020-as 
esztendőben is a lehetőségeknek megfelelően igyekeztünk a nemzetközi területen is 
helytállni, a nemzetközi munkánkat is igyekeztünk tovább folytatni.  

Véleményeztük a jogszabályokat, amelyeket számunkra a jogalkotó megküldött. 
2020-ban 33 jogszabálytervezetet véleményeztünk. Azt gondolom, hogy a 
veszélyhelyzetre való tekintettel, amikor is egy különleges jogrend lépett életbe, a mi 
véleményező tevékenységünk is nyilvánvalóan háttérbe szorult, amit én a plenáris ülés 
során kritikával illettem. Azt kértem, hogy a jövőben, amennyiben lehet, térjünk vissza 
abba a normális mederbe, ahol az alapvető jogok biztosa minden őt érintő, 
alapjogvédelem szempontjából releváns jogszabályt megkap, megkaphat 
véleményezésre.  

Amit azonban megkaptunk, s megküldtek nekünk, ott igyekeztünk részletes 
érdemi véleményeket kifejteni. Huszonhat ügyben kezdeményeztük valamely 
jogszabály módosítását, vagy általánosságban a jogi környezet áttekintését. Két esetben 
egyébként az Alaptörvény rendelkezésének értelmezésére az Alkotmánybírósághoz is 
fordultunk 2020-ban. 

Címszavakban tovább folytatva, aztán rátérve természetesen a tárgy szerint 
tárgyalandó kérdésekre: 2020-ban fontos változás volt munkatársaink szempontjából, 
hogy a különleges jogállású szervekről szóló törvény hatálya alá került a hivatal 
valamennyi dolgozója. Ez egy már régóta várt és hiányolt bérrendezést jelentett 
valamennyi kollégám számára, aminek igyekszem minden fórumon hangot adni, hogy 
ez egy nagyon pozitív lépés volt 2020-ban, illetve 2020-ban egy új, modern, minden 
igényt kielégítő székházba költözhetett a hivatalunk itt, a Falk Miksa utcában, azóta ott 
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látjuk el a tevékenységünket. Úgyhogy azt gondolom, hogy azok a feltételek, amelyek a 
mi munkánkat meghatározzák, a 2020-as esztendőtől kezdődően teljes mértékben 
rendelkezésünkre álltak. 

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! 2020. során a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettesi titkárság vonatkozásában is változások 
következtek be. A hivatal titkársági állományába integráltuk a korábban külön működő 
környezetvédelmi jogi osztályt, ezzel is erősítve a hivatalon belül a környezet- és 
természetvédelemmel, tágabb értelemben a fenntarthatósággal, a jövő nemzedékek 
érdekeinek védelmével foglalkozó kollégák közötti szakmai együttműködést és a 
tudásbeli szinergiákat. (Böröcz László megérkezik az ülésre.)  

Engedjék meg, hogy néhány statisztikai adatot is mondjak erről a területről a 
2020. év vonatkozásában. A jövő nemzedékek érdekeinek védelme területén 2020-ban 
428 üggyel foglalkoztunk. Néhány tételt, néhány ügyet kiemelve ebből: 
240 panaszügyben zajlott ombudsmani vizsgálat; biztoshelyettes úrral közösen 
11 átfogó, közös jelentést adtunk ki; 9 esetben figyelemfelhívást jelentettünk meg, 
amely általában rendszerszintű problémákat érintő kérdésekre vonatkozott; 
16 alkalommal tematikus, a jövő nemzedékek érdekeinek védelméhez kapcsolódó 
közleményt jelentettünk meg; 6 esetben pedig hivatalból rendeltünk el vizsgálatot ezen 
a területen. 

A kiadott jelentések közül 48 esetben különböző intézkedésekre, vizsgálatra 
vagy eljárás lefolytatására kértük fel a hatóságokat vagy az egyéb érintett 
közszolgáltatókat; 16 esetben pedig - hogy a számok végére érjek - jogalkotási javaslatot 
tettünk a jövő nemzedékek érdekeinek védelme területén, hogy a visszás gyakorlatot 
megszüntessük. 

A jelentésekkel lezárt ügyek: a jelentésekkel lezárt ügyek széles spektrumon 
mozogtak 2020-ban is. Néhány témát hadd említsek, amelyek vizsgálat utáni 
jelentésekben lettek feldolgozva. Ilyen a kármentesítés a környezetveszélyeztetés 
kérdéskörének nagy mennyiségű, illegálisan elhelyezett veszélyes hulladék 
tekintetében. Sok esetben foglalkoztunk zajpanaszokkal, ezek között megjelentek a 
közútijármű-, illetve a vasúti forgalom által okozott, valamint különböző 
vendéglátóipari egységek által okozott zajpanaszok. 

A hulladékgazdálkodás területén mind az illegális hulladéklerakással, mind az 
égetéssel, mind a hulladékszállításidíj-fizetéssel kapcsolatos témák szerepeltek a 
jelentéseink között. Téma volt a jelentéseinkben a közösségi közlekedés 
optimalizálásával kapcsolatos kérdések megvitatása; védett nádasok természetvédelmi 
szempontból aggályos égetése, illetve a terület-, településrendezés környezetvédelmi 
aspektusaival való foglalkozás. Ezek csak a legkiemeltebb területek, természetesen sok 
egyéb más, erre a területre vonatkozó kérdéssel is foglalkoztunk. 

Hadd említsek meg egy különösen sikeres közös együttműködést 
biztoshelyzettes úrral, ami egy Kiskunhalason előidézett környezetveszélyeztetéssel és 
kármentesítéssel kapcsolatos téma volt. Itt több mint 1200 tonna veszélyes hulladék 
több éve vagy talán már egy évtizede is problémaként jelentkező helyzetének a 
megoldása irányába tudott mutatni. Kiadtunk egy jelentést, amelyet eljuttattunk a 
hatáskörrel rendelkező minisztériumhoz, és néhány hónappal később a 
Belügyminisztériumtól tájékoztatást kaptunk arról, hogy a veszélyes hulladékok 
elszállításáról intézkedtek, amivel ténylegesen egy több mint tíz éve húzódó felszín 
alatti víz és földtani kőzeg szennyeződésének a kockázatát előidéző gócpont 
felszámolása kezdődött meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik nagy sikere volt 
a tavalyi működésünknek, köszönhetően elsősorban természetesen biztoshelyettes úr 
lelkiismeretes, alapos és mindenre kiterjedő tevékenységének. 

A panaszok megoszlásáról engedjék meg, hogy néhány szót szóljak! A panaszok 
területi és tematikus megoszlása: területi megoszlás szempontjából a jövő nemzedékek 
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érdekeit érintő beadványok esetében a panaszok 40 százaléka Budapestről és Pest 
megyéből származik, a fennmaradó 60 százalék pedig az ország többi megyéjéből 
érkezik. Ez a területileg kiegyensúlyozatlan panaszeloszlás általánosan is jellemző 
egyébként a hivatal egyéb alapjogvédelmi tevékenységére.  

Arról szeretném itt tájékoztatni a tisztelt bizottságot, ha köztünk marad, hogy 
terveink között szerepel, hogy január 1-jétől vidéki regionális irodákat szeretnénk 
nyitni az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala keretében. Azt gondolom, bízom benne, 
hogy ezt az aránytalan panaszmegoszlást ezzel tudjuk majd orvosolni. Ezen dolgozunk 
gőzerővel kollégáimmal, és reményeim szerint január 1-jétől már három vidéki 
nagyvárosban tudunk olyan irodát nyitni, ahol egyrészt személyes panaszbeadásra is 
lehetősége lesz a polgároknak, másrészről pedig egy szakértő ügyintéző kollégánk 
felvilágosítást, tájékoztatást és segítséget is tud nyújtani a hozzánk fordulóknak, illetve 
egy regionális ügyintézést is be tudunk vezetni; az ahhoz a régióhoz kapcsolódó 
ügyekben a helyszínen lévő kollégánk egy gyorsabb, és bízom benne, hogy 
eredményesebb helyszíni ügyintézést is fog tudni biztosítani. Bízom benne, hogy erről 
majd a jövő évi beszámolónkban már tényként tudom a tisztelt bizottságot is 
tájékoztatni. 

Az ügytípusokat tekintve legtöbb az általános környezetvédelmi panasz, 
amelyek gyakran átfogó, rendszerszintű problémákat jeleznek, illetve az egyes konkrét 
ügytípusokba nem besorolható kérdésköröket érintenek. Idetartoznak még a zaj- és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos panaszok, a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos 
panaszok, építési hatósági eljárásokkal, vízgazdálkodással, illetve ahogy azt korábban 
említettem, a hulladékgazdálkodással összefüggő panaszok érkeznek a legnagyobb 
számban, legnagyobb arányban. 

Jogszabály-véleményezés. 2020-ban, ahogy említettem, 33 jogszabálytervezet 
érkezett be hozzánk, ebből 18 érintette a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét és a 
fenntarthatóságot. Ez tehát az ügyek közel háromötöde. A jogszabály-véleményezés 
által lefedett, nagyfokú szakmai diverzitást mutató témakörökből példaképpen 
kiemelném, hogy mivel foglalkoztunk. Foglalkoztunk a hulladékgazdálkodási rendszer 
nagyszabású megreformálásához kapcsolódó jogszabályokkal; vízgazdálkodás, 
vízvédelem; felszíni alatti vízbázisok védelme; klíma- és természetvédelmi 
akciótervvel, ami kiemelten fontos; településrendezéssel, környezeti zajszabályozással, 
illetve a környezetvédelmi termékdíjjal is többek között. 

A biztosi feladat- és hatáskörömet érintő jogszabályok tervezetét azonban, 
ahogy említettem, nem minden esetben kapjuk meg az előterjesztőtől, gyakran 
előfordul, hogy érdemi alapjogi szempontú elbírálást igénylő ügyekben nagyon rövid 
határidővel kapunk véleményezésre jogszabályt. Itt, e helyütt is szeretném kérni a 
jogalkotót, illetve az Országgyűlésen keresztül minden jogalkotót, hogy amennyiben 
lehet, akkor a jövőben érdemi ügyintézési határidőt lehetővé tevő határidővel kapjuk 
meg a jogszabályokat véleményezésre, és minél több, az alapjogokat érintő jogszabályt 
láthassunk, nézhessünk meg alapjogi szempontból. Azt gondolom, hogy ez így felel meg 
minden szempontból az Alaptörvényben meghatározott kötelezettségünknek. 

És végezetül, tisztelt elnök asszony, tisztelt bizottság, arról szeretném még 
önöket tájékoztatni, hogy biztoshelyettes úrral karöltve igyekeztünk a terepen is jelen 
lenni 2020-ban. Azt gondolom, mindig fontos, hogy a hivatalban zajló háttérmunka 
mellett személyes és helyszíni rálátásunk legyen az egyes ügyekre. Jó néhány nemzeti 
parkba látogattunk el biztoshelyettes úrral, ahol komoly szakmai tájékoztatást kaptunk 
a nemzeti parkok által végzett tevékenységről, az ottani jó gyakorlatokról. (Hajdu 
László megérkezik.) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával részletes 
megbeszéléseket folytattunk tavaly, és azóta már újabb három másik nemzeti parkban 
tettünk látogatást, sok esetben a területileg illetékes helyi erdészet munkatársainak a 
bevonásával közösen tesszük ezeket a látogatásokat. 
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Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Azt gondolom, hogy röviden ennyit 
szerettem volna erről a tevékenységünkről tájékoztatásként elmondani. Természetesen 
a részleteket biztoshelyettes úr fogja önök elé tárni. Amennyiben pedig bármilyen 
kérdés vagy felvetés felmerül, örömmel állunk rendelkezésre. Köszönöm szépen a 
lehetőséget. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Biztoshelyettes úrnak adnám 

meg a szót, hogy ő is mondja el a szóbeli kiegészítését a beszámolóhoz.  

Dr. Bándi Gyula szóbeli kiegészítése 

DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 
biztoshelyettes: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt 
Bizottság! Először is örömömet szeretném kifejezni, hogy ilyen szép helyen lehetünk, 
és azt hiszem, hogy tényleg méltó helyre került a Fenntartható fejlődés bizottsága. 
Messzire jól látok még, és olvasom, hogy „Az ember nem áll az élet törvényein kívül, és 
felettök már legkevésbé sem!”. Szerintem ez egy kiváló mottó az egész tevékenységre 
és arra, amit mi is csinálunk.  

A másik - és bocsánat, hogy egy kicsit patetikusan fogalmazok -, hogy a 
munkánk egyik alapvető része, és mindig sok figyelmet fordítottunk a településkép és 
a tájkép védelmére, és ha most innen kinézek, ott látom a királyi palotát, a Várnegyed 
egy részét. Ez teljesen jó benyomást tesz az emberre, önmagában a 
munkakörülményeit is befolyásolja, hogy milyen településképpel vagy tájképpel 
találkozik. Elnézést kérek a kitérőért! 

Csak néhány fókuszterületet szeretnék kiemelni, tiszteletben tartva azt, hogy 
nyilván nem kellene hosszan beszélni. Nagyon köszönöm biztos úrnak, hogy a 
legfontosabb dolgokat elmondta már, és így azokra nem kell kitérni. Néhány 
gondolatot szeretnék tematikusan megvilágítani. 

Az egyik, hogy a kezdet kezdetén, amikor ez a biztos úr által is említett Covid-
helyzet megjelent, kiadtunk egy figyelemfelhívást a tiszta levegőhöz való hozzáférés 
jelentőségéről, kérve a kormányt is, hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogy a 
helytelen fűtési szokások például milyen káros hatásokat jelentenek, nyilván a 
hulladékégetés különösképpen, ugyanakkor nyilván az sem megengedhető, hogy 
fűtetlen lakásokban maradjanak az emberek. Ehhez természetesen több jelentésünk és 
elvi állásfoglalásunk is kapcsolódott.  

A másik nagyon fontos kérdés ilyen villanásszerűen, hogy tavaly elfogadta az 
Alkotmánybíróság az erdőtörvény általunk megtámadott, az alapjogi biztos által 
megtámadott módosításaival kapcsolatos határozatát, amelyben nagyon kevés 
kivétellel igazat adott az előterjesztésnek, és ebben jónéhány olyan kérdés vetődött fel, 
amelyik egészen újszerű fényben tünteti fel az erdőgazdálkodás kérdését is. Például a 
bizalmi vagyonkezelő gondolatát az Alkotmánybíróság megfogalmazta. Angol 
kifejezéssel a „public trust”-ot használják sokan, de ez mit jelent? Hogy a jövő 
nemzedékek érdekeiben kell ezeket a tevékenységeket ellátni, tehát az államra bízott 
természetes kulturális kincsek a jövő nemzedékekkel szemben kell hogy elszámolásra 
kerüljenek, tehát ezt jelenti a bizalmi vagyonkezelés. 

Éppen ezért fontos kérdés volt ez, mert úgy tűnt, hogy sokan, sem az 
erdőgazdaságok, sem a természetvédelem nem igazán tudják pontosan, hogy mit kell 
kezdeni az alkotmánybírósági határozattal, ezért kiadtunk egy figyelemfelhívást arra 
nézvést, hogy milyen feladatok ellátása terheli az erdészeti és természetvédelmi 
hatóságokat, az igazgatási és vagyonkezelő szerveket, önkormányzatokat, 
erdőtulajdonosokat, erdőgazdálkodókat. Ez tulajdonképpen csak a feladatok 
összefoglalása volt, és pont az alkotmánybírósági határozatból fakadó következtetések 
levonása.  
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Még sok más figyelemfelhívást is adtunk ki ezen kívül - megemlítem őket -, így 
a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos alaptörvényi követelményekről. 
Többször foglalkoztunk azelőtt is már a vízjogi engedélyezési szabályok enyhítésével 
kapcsolatos alkotmányossági aggályokkal jogalkotási javaslatok kapcsán. Sőt ehhez 
szorosan kapcsolódik az, hogy általában foglalkoztunk ilyen figyelemfelhívásban azzal, 
hogy manapság nagyon fontosnak tekinti a kormányzat, hogy a lakosság közigazgatási 
terheit enyhítse, és ezért nagyon sokszor az engedélyeket előzetes, uram bocsá’, 
utólagos bejelentésre váltja. Itt felhívtuk a figyelmet arra, hogy miközben a 
tendenciával teljesen egyet lehet érteni, vannak olyan területek, ahol ez nem engedhető 
meg alkotmányos aggályok nélkül, hiszen olyan lehetőségeket nyit meg, amelyek már 
vissza nem fordítható következményekkel járnak, és közvetlenül érintik az Alaptörvény 
P) cikkét, valamint XX-XXI. cikkeit, amelyek a környezetvédelemre vonatkoznak.  

Foglalkoztunk figyelemfelhívásban a szabályos és konfliktusmentes 
építkezéssel. Nem hiába kezdtem itt pár személyes gondolattal, a műemlékek 
védelmével és az ehhez kapcsolódó kérdésekkel, valamint az általunk olyan fontosnak 
tartott társadalmi egyeztetés jelentőségével, amely úgy tűnik, hogy jogszabály- és 
stratégiaalkotási folyamatokban mintha lanyhulni látszana.  

Volt egy kezdeményezésünk, ami aztán sikerre is vezetett, hogy a zöldhulladék 
égetését, amit az önkormányzatoknak lehetőségként biztosított a környezetvédelmi 
törvény, ezt most már ne tegye lehetővé. Ez meg is történt, majd megmondom őszintén, 
hogy nagyon furcsa módon ezt a lehetőséget pont az átmeneti szabályozások kapcsán 
újra visszaadták, ami egyébként szerintem teljesen ellenjavalt lehetne, mert pontosan 
az előbb említett tiszta levegőhöz való jutás kapcsán a járvány miatt különösen fontos 
az, hogy ilyen égetésekre ne kerüljön sor. Erre ismételten felhívtuk a figyelmet.  

2019-re fejeződött be a környezeti felelősségről szóló javaslatunk 
megfogalmazása, amely aztán 2020-ban ezzel kapcsolatosan a biztos úr által is említett 
kiskunhalasi veszélyeshulladék-jelentésnek volt az egyik alapja is. Itt is tettünk 
intézkedési javaslatokat ismét, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy ezt a 2019-ben 
hosszabb egyeztetésen átesett javaslatcsomagot jó lenne, ha érdemben tárgyalnánk. 
Végül is úgy tűnik, hogy ez valamilyen módon elindult. Azt a tájékoztatást kaptuk, 
támogattak a minisztériumok, de nem indult meg semmi, és most úgy tűnik, hogy 
valami megindul ebben a tekintetben, és létrejött egy szakértői csoport, de mondjuk, a 
szakértői csoportok malmai lassan őrölnek.  

Figyelemmel kísértük az átfogó közigazgatási reform, a bürokráciacsökkentés 
folyamatát általában is, így az e téren leginkább szakértőnek számító, az MTA Közjogi 
Albizottságával közösen tartottunk műhelybeszélgetéseket az állami beavatkozás 
hatósági eszközének módosulásáról, például az előbb említett engedélyezési 
kötelezettségek felváltása más eszközökkel is e téren szerepelt. Külön felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy az elővigyázatosság és a megelőzés elvén alapuló jogszabályok által 
biztosított védelmi szint nem csökkenhet annak kapcsán, hogy az állami beavatkozás 
hatósági eszközei módosulnak. Ismét a jövő nemzedékek szempontjából kiemelten 
fontos az, hogy a jogi garanciák ne szűnjenek meg, és ne sérüljön a hatékonyságuk sem. 
(Dr. Koncz Zsófia megérkezik.) 

A gond az, hogy a pandémia számos ehhez kapcsolódó tervünket keresztülhúzta, 
mert hosszú időn keresztül bizonytalan volt, hogy egyáltalán lehet-e és milyen módon 
rendezvényeket tartani, s amíg az ember átállt arra az elektronikus megoldásra - azért 
tegyük hozzá, itt is szerintem sokkal emberibb az, hogy így együtt ülünk, és tudunk 
erről beszélgetni, mintha ugyanezt online módon tennénk. Ezzel együtt nagyon sok 
kérdéssel tudtunk szakértőként foglalkozni vagy szakértői szinten közreműködni. A 
körforgásos gazdaság témájában, a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatban, 
ahogy biztos úr is említette, a települési önkormányzatok környezetvédelmi feladat- és 
hatásköreivel, a levegőtisztaság-védelem már említett alaptörvényi kötelezettségével 
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összefüggésben. Foglalkoztunk a cégfelszámolás, környezeti terhek kérdésével, még az 
exportfinanszírozás és környezeti fenntarthatóság összefüggéseivel, itt ilyenekben 
különböző szakmai szervezetekkel, jelesül például ebben az esetben az MTVSZ-szel is 
együttműködésben.  

Az éghajlat védelméről szóló kerettörvény-javaslattal foglalkoztunk; az 
önszabályozó reklámtestülettel már évek óta igyekszünk a reklámok környezetvédelmi 
szempontú vizsgálatát változtatni, ellenőrizni. Az élelmiszer-hulladék csökkentése is 
közös munkánkban napirendre került, valamint a szanitáció és az ivóvízellátás 
helyzete. 

Néhány gondolatot arra szeretnék szánni, hogy a megalapítása óta - amikor 
először ez a szervezet még önálló biztosi intézmény volt, aztán biztoshelyettesi 
intézménnyé vált - nem csökkent az a figyelem, ami nemzetközi téren az intézmény felé 
fordul. A régi biztosi és a mostani biztoshelyettesi mandátum is egyedülálló nemzetközi 
szinten, és ezért nagyon sokszor hivatkoznak ránk, mint egy jó gyakorlatra nemzetközi 
téren, és ezért meg is keresnek minket. Így az ENSZ emberi jogokért és 
környezetvédelemért felelős különleges jelentéstevője kérdőívvel és az egészséges 
ökoszisztémák és az emberi jog kapcsolatával és a globális vízválsággal kapcsolatban 
keresett meg. A Human Rights to Water szakértői csoport a víz és szanitáció kapcsán; 
az Emberi Jogi Intézmények Globális Szövetsége, a GANHRI két témában is olyan 
szakértői anyagot kért, ami utána jó gyakorlatként belekerült a nemzetközi szakmai 
anyagokba. Az egyik az egészséges környezethez való jog és a nemzeti emberi jogi 
intézmények szerepe - amilyen mi is vagyunk -, és a másik: a nemzeti emberi jogi 
intézményeknek a fenntartható fejlődési célok nemzeti implementációjában játszott 
szerepe. 

Ezek lettek volna azok a kérdések, amelyekre még külön szerettem volna kitérni 
mindazok mellett, amivel biztos úr is foglalkozott, és azt hiszem, ez éppen a kérdések 
rövid felvillantása, hiszen annak, hogy most újra megismételjem a jelentésben 
foglaltakat, nem látom értelmét. Köszönöm szépen, hogy erre lehetőséget kaptam. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatásukat. Azt gondolom, hogy mind a kettő 

egy fantasztikus munkát mutatott be a számunkra. Most azt javaslom, hogy kezdjük 
meg a hozzászólásokat a beszámolóhoz. Először megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 
a részletes vita e szakaszában van-e hozzászólás akár a beszámolóhoz, akár a határozati 
javaslat olyan szempontú vizsgálatához, hogy az megfelel-e az Alaptörvényből eredő 
követelményeknek, a jogalkotás szakmai követelményeinek, valamint a nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek, és illeszkednek-e a jogrendszer 
egészébe. 

Akkor azt kérdezem először, hogy képviselőtársaim közül ki kíván először szót 
kérni. (Jelzésre:) Bencsik alelnök úrnak megadom a szót. 

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Tisztelettel köszöntöm a megjelent előadóinkat. A többségi véleményre 
szeretnék javaslatot tenni, mely szerint a bizottság megállapítja, hogy az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
szóló H/16380. számú határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 
44. § (1) bekezdése szerinti alkotmányossági, jogi és jogalkotási követelményeknek.  

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény rendelkezik az alapvető 
jogok biztosának parlamenti beszámolási kötelezettségéről. A biztos e 
kötelezettségének eleget téve tájékoztatta az Országgyűlést az alapjogvédelmi 
tevékenységéről. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően a bizottság minden évben 
kiemelt figyelemmel kíséri a jövő nemzedékek érdekét ellátó biztoshelyettes 
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beszámolóját, hiszen tevékenysége kiemelten fontos a fenntartható fejlődési 
célkitűzések eléréséhez és a klímaváltozás elleni hatékony fellépéshez. 

A jövő nemzedékek érdekeinek védelme a szószóló Alaptörvényből fakadó 
kötelezettsége. Ennek részeként tehát nyomon követi a nemzet közös örökségének, a 
természeti erőforrásoknak, a biológiai sokféleségnek és a kulturális örökség megóvását 
alkotmányos rangra emelő P) cikkben megfogalmazott hármas kötelezettség 
teljesítését közvetlenül és közvetve befolyásoló jogalkotást és jogalkalmazási 
gyakorlatot. A 2020. év, különösen annak központi témája, a koronavírus-járvány azt 
is bizonyossá tette, hogy a környezet, az ökoszisztémák, a természetes élőhelyek 
védelme elsőrendű kötelezettségünk; károsításuk, rombolásuk nem marad 
következmények nélkül, hiszen annak mértéke az emberi lét alapjait teszi kockára. 
Köszönöm a figyelmet. 

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

kérni még. (Nincs jelzés.) Ha nem, akkor megkérem Bencsik János alelnök urat,hogy 
vegye át az ülés vezetését, és én is szót kérek, hogy elmondhassam az LMP frakciójának 
álláspontját. 

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

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

asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kedves 

Képviselőtársaim! Jómagam is minden alkalommal megkülönböztetett figyelemmel 
tekintek az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről szóló éves 
beszámolóra, nem véletlenül, hiszen a mi bizottságunknak, a Fenntartható fejlődés 
bizottságának is a prioritása a jövő nemzedékek érdekeinek a képviselete, aminek az 
egyik legfontosabb feltétele az egészséges környezet biztosítása.  

A jelentést olvasva azt gondolom, hogy mindenképpen az elismerésünket kell 
kifejezni az egész intézménynek és minden munkatársának, akik ezt a mostani fontos 
dokumentumot összeállították, és itt nemcsak az összeállításra utalok, hanem arra a 
munkára, amit tényleg ez az intézmény az elmúlt időszakban elvégzett. Külön 
gratulálok annak a munkának is, amit Kozma biztos úr is elmondott, de ugyancsak a 
biztoshelyettes úr is, hogy a pandémia időszakában, az elmúlt időszakban nagyon-
nagyon sok úgynevezett terepmunkát végeztek, nagyon-nagyon sok helyszínt 
meglátogattak, ami nyilván azt jelentette, hogy a gyakorlati tapasztalatokat is 
felhasználták a munkájukban. 

Nagyon jó hírnek tartom azt, amikor biztos úr arról beszélt, hogy helyi irodákat 
terveznek megnyitni, ami nemcsak regionális ügyintézésre, hanem regionális 
tanácsadásra is lehetőséget nyújt majd. Meggyőződésem, hogy ez fontos az emberek 
szempontjából. 

A jelentésre térve: úgy látjuk, hogy nagyon tárgyszerűen és szakszerűen mutatja 
be azt a következetes munkát, amit a jövő nemzedékek érdekeiknek védelmét ellátó 
biztoshelyettes az egészséges környezethez és a természeti erőforrások és értékek 
védelméhez való alaptörvényi jogaink érvényesítése, érvényesíthetősége érdekében 
végez, szem előtt tartva az Alkotmánybíróság határozatát, mely szerint az Alaptörvény 
alapján a jelen generációt három fő kötelezettség terheli: a választás lehetőségének a 
megőrzése, a minőség megőrzése és a hozzáférés lehetőségének a biztosítása. Súlyos 
mondatok, miközben a kormány tevékenysége tapasztalataink szerint gyakran 
szembemegy mindezen követelményekkel, mert rendre sérül, azt látjuk a gyakorlatból, 
a megelőzés és az elővigyázatosság elsőbbsége, az állam intézményvédelmi 
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kötelezettsége, a visszalépés tilalma, mert sorozatosan szót kell emelnünk, hogy a 
környezet és a természet védelmének jogszabályokkal garantált szintjét egyedi hatósági 
döntésekkel ne lehessen csorbítani. A gyakorlati tapasztalatok kapcsán ismételten fel 
kell hívnunk a figyelmet az etikai hozzáállás fontosságára, amely révén a jogi eszközök 
olyan tartalommal gazdagodhatnak, amelyek eltérnek a hagyományos haszonelvű 
megközelítésektől. 

A jelentésben sok témakör kerül górcső alá, és azt gondolom, hogy ezt a 
tájékoztatókból is hallottuk, és nem azért kerül sok témakör górcső alá, mert sok jó 
történt volna ezeken a területeken, éppen ellenkezőleg, mert számos esetben 
visszalépés, hibát hibára halmozás folyik. Éppúgy gondnak látjuk, amiben nem 
történik érdemi előrelépés, például az épületenergetikai program elmaradása, ezt 
szeretném említeni, vagy például a tiszta levegőhöz való hozzáférés joga is sokkal 
jobban érvényesülhetne. De azt is gondnak látjuk, amikor a fenntarthatósággal 
ellentétes kormányzati törekvések jutnak érvényre, például a felszíni vizek 
kizsákmányolása, az erdőtörvény visszalépést jelentő módosítása, egyes kulturális, 
műemléki és épített környezeti értékek beáldozása, a társadalmi párbeszéd, egyeztetés 
ellehetetlenítése. 

Különösen sajnálatos, hogy több esetben a kormányoldal javaslatát a szószóló 
annak benyújtása előtt nem is tudta véleményezni, mert azt az előterjesztő nem küldte 
meg a hivatalnak. A törvényjavaslattal szembeni alkotmányos aggályokat a szószóló 
ezért figyelemfelhívásban kényszerült megfogalmazni. Az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek köszönetet szeretnénk mondani a munkáért, és azért az elhivatottságért 
is, amivel a munkájukat végzik. Az LMP támogatja a jelentés elfogadását, és azon lesz, 
hogy a jövőben közösen érvényt tudjunk szerezni a jelentésben foglaltak 
iránymutatásainak.  

A végén szeretnék egy kérdést is hozzátenni. Utaltam a helyi irodák 
megnyitására. Szeretném megkérdezni, hogy ennek az intézményi feltételrendszere 
milyen módon biztosított, és ennek a kapacitása és az anyagi forrásai miből és hogyan 
lesznek biztosítva. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok az elvégzett 
munkához.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetés feladatait visszaadom elnök asszonynak.  
 

(Schmuck Erzsébet, a bizottság elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Köszönöm szépen. Még egyszer kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e még valaki szólni. 
(Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. Megadom a lehetőséget a reagálásra. 
Parancsoljanak! 

Dr. Kozma Ákos válaszai 

DR. KOZMA ÁKOS alapvető jogok biztosa: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 
Asszony! Tisztelt Bizottság! Mindannyiunk nevében köszönjük az elismerő szavakat. 
Azt tudom ígérni, hogy a személyem lesz a garancia a jövőben is arra, hogy ezt a 
területet kiemelt területként fogjuk kezelni, biztoshelyettes úr szakmai munkájára 
pedig a jövőben is nagymértékben támaszkodva bízom benne, hogy a következő 
esztendőben is hasonló beszámolóval állhatunk a tisztelt bizottság és az Országgyűlés 
elé. 

Elnök asszony kérdésére röviden azt tudom válaszolni, hogy jórészt túl vagyunk 
egy eredményes tárgyaláson a pénzügyminiszter úrral, a Pénzügyminisztériummal, 
úgy tűnik, hogy az a terv, amit szeretnék megvalósítani, az támogatásban részesül. 
Tehát a hivatalunk eredményes gazdálkodása egyrészről, másrészről pedig némi 
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kiegészítő támogatás lehetővé fogja tenni azt, hogy ezt a vidéki irodahálózati rendszert 
kiépíthessük. Valószínűleg két ütemben fogjuk ezt megtenni. Az első ütemben három 
helyszínen szeretnénk 2022 januárjában megjelenni, majd azt követően 2022 során 
még további három helyszínen. Tehát úgy tűnik, azt tudom most jelenteni, hogy ennek 
a költségvetési fedezete rendelkezésre áll, illetve rendelkezésre fog állni a hivatal 
költségvetésében.  

Még egyszer köszönöm a lehetőséget, és kérem a tisztelt bizottságot, hogy 
támogassa a beszámolónk elfogadását. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Számomra megnyugtató volt a válasz, amit kaptam 

az irodák nyitásával kapcsolatban, ami, azt gondolom, hogy rendkívül fontos. Még 
egyszer gratulálok a munkához. A részletes vita ezen szakaszát lezárom.  

Áttérünk a második szakaszra. Képviselői módosító javaslatot nem nyújtottak 
be a határozati javaslathoz, így kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e módosító 
javaslat benyújtására irányuló szándéka. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy 
nincsen. Lezárom a részletes vita második szakaszát.  

Határozathozatalok 

Megnyitom a részletes vita utolsó szakaszát, amelyben bizottságunk dönt a 
részletes vita lezárásáról, a részletes vitáról szóló jelentés elfogadásáról és 
benyújtásáról.  

Kérdezem a bizottságot, hogy lezárja-e a részletes vitát. Aki támogatja, 
kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.  

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és benyújtja-e a részletes vitát lezáró 
jelentést. Aki támogatja, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen.  

Nincs kisebbségi hozzászólás az Országgyűlésben, mivel egyhangúlag 
elfogadtuk, ezért ezt a napirendi pontot lezárom. Kérdezem, hogy ki lesz a többségi 
előadó, ha akarunk többségi előadót. (Jelzésre:) Nem. Megköszönöm az előterjesztő 
részvételét, és a napirendi pontot lezárom. (Varga Gábor megérkezik.) 

A Samsung gödi gyárához kapcsolódó lakosságvédelmi 
intézkedésekről szóló H/17011. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Rátérünk a második napirendi pontra, ami a Samsung gödi gyárához 
kapcsolódó lakosságvédelmi intézkedésekről szóló H/17011. számú határozati javaslat 
vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő Kocsis-
Cake Olivio képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Kocsis-Cake Olivio előterjesztői kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Az előttünk fekvő határozati javaslat a gödi 
problémát hivatott orvosolni. Itt a különleges gazdasági övezetek kapcsán lefolytatott 
parlamenti vitában én is felszólaltam, és már ott rávilágítottam ennek a különleges 
gazdasági övezetnek a veszélyeire egy-egy település kapcsán. 

Mi történik egy ilyen nagyobb beruházás esetén egy településsel? Mérlegel. 
Milyen hasznot hoz egy településnek egy ilyen hatalmas beruházás? Elsősorban a 
legfontosabb: az iparűzési adóból nagyon komoly adóbevételeket. A második, ami 
pozitív lehet, esetleg munkahelyeket, de ez már vegyes lehet, hiszen nem biztos, hogy 
van az adott településen annyi ember, akit tud foglalkoztatni a helyi cég, de 
mindenesetre könyveljük el pozitívnak. Nagyjából itt véget is ér a sor. Ha még van olyan 
vállalat, akinek van CSR-tevékenysége, akkor még esetleg valamilyen hasznot hozhat a 
település kapcsán. Viszont rengeteg negatívummal is járnak egy ilyen település 
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kapcsán ezek a hatalmas beruházások. Az infrastruktúra használatától kezdve a zaj- és 
mindenféle szennyezésen át.  

Itt a Fidesz azt a kevésbé elfogadható lépést hozta, hogy a legnagyobb 
pozitívumot, az iparűzési adót fogja és elveszi ezektől a településektől. Ez azért nagyon 
nagy baj, mert ezek a települések ezeket a károkat vagy negatívumokat, amiket 
elszenvednek, ezekből az iparűzési adókból próbálják kompenzálni, nyilvánvalóan 
elsősorban a helyben lakók érdekében. Én értem azt a dilemmát, hogy persze, vannak 
olyan szerencsés települések, ahol megragadnak ezek a cégek vagy odamennek ezek a 
cégek, és azok meg brutális iparűzésiadó-bevételre tesznek szert, és ezáltal komoly 
előnyre tesznek szert a többi, akár környező településsel, és egyetértek azzal, hogy ezt 
valamilyen szinten kompenzálni kell - ezt a parlamenti vitában is elmondtam -, de nem 
szabad átesni a ló túloldalára. Itt sikerült átesni a ló túloldalára Göddel kapcsolatban. 
Tehát minden, ami negatív, az jelentkezik ezen a településen, és ezt a helyi lakók egyre 
kevésbé viselik el. Mi az utóbbi hónapokban nagyon sok időt töltöttünk Gödön, 
kampányoltunk az előválasztáson, rengeteg lakóval beszéltünk, nemcsak ellenzékivel, 
mindenféle emberrel, és nagyon nehezen viselik a Samsung beruházását, és nem látják 
azt, hogy a helyi önkormányzat hogyan fogja ezt kompenzálni, a helyi önkormányzat 
meg teljes joggal széttárja a kezét, és azt mondja, hogy minden iparűzési adót, minden 
pluszbevételt elvontak, nincs alkalmuk, nincs pénzük ezt kompenzálni. 

Ráadásul akik hivatottak ezt kompenzálni – a megyei közgyűlés –, esetleg 
visszaosztani pénzeket, azok egyfelől nem is látják a problémát, mert nem ott élnek, 
súlyosan sérül a szubszidiaritás elve, illetve nyilván ebben a körben arról is kell 
beszélni, hogy nyilvánvalóan politikailag elfogultak, hiszen az összes megyei 
közgyűlésben fideszes többség van, és ebben az esetben meg egy ellenzéki 
önkormányzat van, amelyet nyilvánvalóan így büntetnek.  

Ez a gödi helyzet, és ha már itt az alapvető jogok biztosa tartott előadást, akkor 
ki kell mondanunk, hogy Gödön súlyosan sérül az egészséges környezethez való 
alkotmányos alapjog biztosítása. Ennek érdekében nyújtottuk be ezt a javaslatot, hogy 
orvosoljuk ezeket a problémákat, kompenzáljuk a gödieket annak érdekében, hogy 
jobban elviselhető legyen a Samsung-gyár bővítése, építése. Van konkrétan két olyan 
városrész Gödön, ahol előbb-utóbb nagyon drasztikus lépésekre fogják elszánni 
magukat a helyi lakók. A Göd-Újtelep városrész mozgolódik szó szerint, illetve a 
Munkácsy út és a Samsung-gyár közötti területen is nagyon sok elégedetlen van, ezeket 
is orvosolná a mi javaslatunk. 

Arra kérem a bizottságot, annak érdekében, hogy a gödiek megkapják azt, 
amihez joguk van, a nyugalmat, az alapvető jogot az egészséges környezethez, 
támogassák a Párbeszéd javaslatát. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki kíván 

hozzászólni a javaslathoz. (Jelzésre:) Először Nunkovics Tibor alelnök úrnak adom 
meg a szót. 

Hozzászólások 

NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök 
asszony. Én is üdvözlöm a jelenlévőket. Köszönöm az előterjesztőnek ezt a javaslatot, 
ami szerintem igazán előremutató, és azért rávetít egy igen súlyos problémára, ami 
nem egyedi, hiszen például Dunaújvárosban is történt hasonló, hogy az állam rászállt 
egy területre. Azért nevezzük nevén a gyermeket: itt erős politikai indíttatást is vélek 
felfedezni ebben az esetben, nemes egyszerűséggel a gödi önkormányzat bevételeit 
megsápolja elég rendesen, úgyhogy az önkormányzat tulajdonképpen majdnem hogy 
magatehetetlenné vált az elmúlt időszakban, miközben van itt egy olyan gyár, amivel 
kapcsolatban több probléma is felmerült a helyiek részéről. 
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Úgy látom, hogy ez a javaslat képes arra, hogy ezeket a problémákat, a felmerülő 
problémákat orvosolja nemcsak a helyiek számára, de egyébként a gödi önkormányzat 
működése szempontjából is. Éppen ezért én támogatni fogom ezt a javaslatot. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Akkor megkérem Becsik urat az elnöklésre. 
 

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

asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Az LMP álláspontját 

szeretném ismertetni. A határozati javaslat minden egyes pontja rendkívül fontos mind 
a város működése, mind az élhető környezet biztosítása érdekében. 

Messzemenően támogatjuk, hogy az elvont iparűzési adó miatt kompenzálni kell 
a várost, a különleges gazdasági övezetet meg kell szüntetni, fejleszteni kell a gyár és az 
autópálya közlekedési kapcsolatait, és törekedni kell a várost terhelő forgalom 
mérséklésére. Fontos környezetvédelmi célkitűzés az úgynevezett zöldfal kialakítása: 
nevezetesen 50 méter szélességben fás szárú növényekből álló védőzóna a Nemeskéri 
út mellett 1500 méter hosszan a gyár területe körül. 

A mi álláspontunk szerint is a gyár zajterhelése által legjobban sújtott Göd-
Újtelep városrész lakosai számára biztosítani kell a kivásárlási lehetőséget, segíteni kell 
őket, ha el akarnak költözni, és azt is elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a gyár két 
zónájában engedély nélküli gyártás folyik. 

Az LMP már a különleges gazdasági övezetté nyilvánításról szóló törvényt is 
ellenezte, annak számos várható, a helyi és a közérdeket sértő hatásai miatt. Az 
aggályaink beigazolódtak ez ügyben is, a kapcsolódó szakpolitikai szabályozások 
megfelelősége tárgyában már írásbeli kérdéssel is fordultunk a környezetügyért felelős 
miniszterhez, akinek várjuk a válaszát. Az LMP mindezek alapján támogatja a tervezet 
tárgysorozatba vételét.  

 
ELNÖK: Az elnöki feladatokat visszaadom elnök asszony számára. 
 

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

Köszönöm szépen. Akkor kérdezem még egyszer, hogy van-e hozzászólás. (Nincs 
jelzés.) Úgy látom, hogy nincs több jelentkező. 

Megkérdezem az előterjesztő képviselő urat, hogy kíván-e reagálni. (Jelzésre:) 
Nem. 

Határozathozatal 

Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem 
támogatja? (Szavazás.) 7 nem szavazat. Köszönöm szépen. 

Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. Köszönöm az előterjesztő részvételét.  
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A vadászati kiállítás megrendezése helyett az ökoszisztémák 
helyreállításáról, a természetes élőhelyek védelméről szóló 
H/17023. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a harmadik napirendi pont, a vadászati kiállítás megrendezése 
helyett az ökoszisztémák helyreállításáról, a természetes élőhelyek védelméről szóló 
H/17023. számú határozati javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről.  

Megadom a szót az előterjesztőnek, Kocsis-Cake Olivio képviselő úrnak, 
parancsoljon!  

Kocsis-Cake Olivio előterjesztői kiegészítése 

KOCSIS-CAKE OLIVIO (Párbeszéd) előterjesztő: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! A Párbeszéd a kezdetektől nem értett egyet egy 
államilag finanszírozott - ezt kihangsúlyozom, nincs semmi bajunk, illetve van bajunk 
a vadászati kiállítással, de az inkább elvi bajunk -, tehát az államilag finanszírozott 
vadászati kiállítással. Mindenféle számítások vannak arra, hogy ez mennyibe került az 
adófizetőknek, legyünk nagyon-nagyon-nagyon tárgyilagosak és kevésbé elfogultak, 
akkor is 17-18 milliárd csak maga a vadászati világkiállítás. Beszélhetünk arról, hogy 
55 milliárdból fölépült a Hungexpo, amely valóban nem kötődik így a vadászati 
világkiállításhoz, bár a Hungexpo felújítását is kinyithatjuk és kitehetjük az asztalra, 
ami egyáltalán nem lesz rentábilis, hiszen egy francia cégtől, külföldi cégtől béreljük 
vissza, tehát soha nem térül meg ez az 55 milliárd az adófizetőknek, de ezt engedjük el, 
beszéljünk erről a 16-17 milliárdról, amit az állam elköltött erre a vadászati 
világkiállításra! Nyilvánvalóan azt gondoljuk, hogy fenntarthatósági és 
zöldszempontból nézve ez így, ez a vadászati világkiállítás teljesen értelmetlen és 
elpocsékolt pénz. Ez a jelszó, hogy „Egy a természettel”, totális humbug.  

Viszont konstruktívak szeretnénk lenni, hiszen nemcsak azt kell megmondani, 
hogy mi ne legyen, hanem hogy mi legyen. Éppen ezért erre tettünk javaslatot ebben a 
határozati javaslatban, hogy nyilván adódik a kérdés, hogy mire lehetne költeni azokat 
a pénzeket, amelyeket a vadászati világkiállításra elköltünk. Tehát itt konstruktívan 
szedtük össze azokat a pontokat, amelyeket jelenleg, ha természetvédelemről 
beszélünk, akkor nagyon fontosnak tartanánk, és ebből az összegből, ebből a 16-
17 milliárdból lehetne finanszírozni. 

Nyilván látjuk, hogy a vadászati világkiállítás már folyik, ezt a javaslatot mi 
szeptember elején adtuk be, most került a bizottság elé. A javaslatunk annyiban még 
most is aktuális, hogy ha a vadászati világkiállítást nem is lehet lemondani, de azokat 
a javaslatokat, amelyeket mi itt javasoltunk, fontos lenne megvalósítani, hiszen ezek 
továbbra is élő problémák. Éppen ezért azt javasolom a bizottságnak, hogy fogadják el 
a határozati javaslatunkat, és kezdjük el ezeket a természetvédelmi lépéseket annak 
érdekében, hogy még sokáig lehessen arról beszélni, hogy például lehet vadászni, és 
vannak vadak, és nem egy lepusztított környezetet adunk át az unokáinknak, illetve a 
gyerekeinknek. Köszönöm szépen. 

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

(Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen hozzászólásra jelentkező, akkor döntünk a 
tárgysorozatba vételről.  

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 3 igen. 
Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Ellene volt, nem támogatja? (Szavazás.) 7 szavazat. 

Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. (Kocsis-Cake Olivio távozik az ülésről.)  
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A természetvédelmi területek védelme érdekében szükséges 
törvénymódosításokról szóló T/17021. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 4. napirendi pont, a természetvédelmi területek védelme 
érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/17021. számú törvényjavaslat 
vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztők 
képviseletében Arató képviselő úrnak. 

Arató Gergely előterjesztői kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. A 
javaslat, hasonlóan egyébként az előző, kiemelt gazdasági övezetekkel kapcsolatos 
javaslathoz, egy konkrét problémából született, ebben általánosabb érvényű megoldást 
kínál. A konkrét probléma a Budai Arborétum sorsa. Fölmerült az, hogy ismételten 
egyébként, hogy finoman fogalmazzak, befektetői érdeklődés jelent meg a Budai 
Arborétum megvásárlása tekintetében. Ugye, tudják, a Kertészeti Egyetem korábbi 
campusán lévő rendkívül értékes, rendkívül fontos védett természeti értékről 
beszélünk. Ráadásul a jogszabályi változás, amelyikkel vagyonkezelő alapítvány 
keretébe került át az egész campus, így ez a terület is, tovább gyengítette ennek a 
területnek a védelmét. 

Hiszen egyrészt a vagyonkezelő alapítványok esetében nincsen korlátozás az 
ingatlanok értékesítésére - ez az egyik legnagyobb baja egyébként ennek a rendszernek, 
de ebbe most nem érdemes belemenni -, másrészt pedig ráadásul a vagyonkezelő 
alapítványokról szóló jogszabály, illetve az egyes vagyonkezelő alapítványokat 
létrehozó törvények külön is mentesítették a vagyonkezelő alapítványokat számos 
természetvédelmi és egyébként műemlékvédelmi szabály alól.  

Megítélésünk szerint egyébként ez a teljes szabályozás többek között ezért is 
alkotmányellenes, hiszen az egy teljesen elfogadhatatlan megoldás, hogy a törvény 
erejénél fogva kapnak szervezetek mentességet különböző szabályok alól. Ez 
nyilvánvaló módon természeti értelemben azt jelenti, hogy aránytalan sérelem éri a 
természeti érdekek védelméhez fűződő fontos alkotmányosan védett érdeket, de most 
ez ennek a törvényjavaslatnak nem tárgya. A törvényjavaslat három dologra tesz 
javaslatot. Egyrészt arra, hogy ezeknek a területeknek az elidegenítésére ne 
kerülhessen sor. Másodszor a vagyonkezelő alapítványok esetében megszünteti azt a 
kivételt, amely a természetvédelmi területek elidegenítésére vonatkozik. 
Harmadsorban pedig a konkrét alapítvány esetében - az egyszerűség kedvéért így 
mondom, a gödöllői egyetemet működtető alapítványról beszélünk, a Szent István 
Egyetemet működtető alapítványról, amit most már nem így hívnak, meg az 
alapítványt sem így hívják, de ettől ez még a dolog lényegén nem változtat. Tehát a 
konkrét törvényjavaslatból javasoljuk törölni a természetvédelmi és műemlékvédelmi 
szabályok alól kivételt biztosító paragrafusokat. 

Meggyőződésünk szerint ez nemcsak a konkrét ingatlan esetében jelent 
védelmet, hanem az általános szabályok esetében minden hasonló ingatlan esetében is. 
Az nem elfogadható - és szerintem a bizottság is belátja ezt -, hogy függetlenül attól, 
hogy általában mit gondolunk a vagyonkezelő alapítványokról és az egyetemek 
alapítványi kézbe adásából, az, hogy itt egy kiskapu nyíljon arra, hogy itt 
természetvédelmi védettséget élvező területek kerüljenek magánkézbe, azt gondolom, 
hogy egyikünk számára sem elfogadható, legalábbis ezt remélem.  

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

hozzászólni a vitához. (Senki sem jelentkezik.) Hajdu képviselő úr! 
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Hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Tisztelt Bizottság! Az előterjesztéssel kapcsolatban a 
következőt szeretném mondani budapesti lakosként, másrészt annak idején egy ilyen 
kiegészítő tanfolyamot végeztem ott az anno még egyetemi és főiskolai részen is, így jól 
ismerem ezt a területet. Ez a több mint száz éve meglévő terület, amely ötvenegynéhány 
éve fővárosi védettségű, joggal van az a félelem, hogy ez veszélyeztetve van az üzlet 
által.  

Az egész természetvédelmi törvény, egyáltalán a környezetvédelem által érintett 
törvények legnagyobb ellensége maga az üzlet. Tehát az üzleti világ, a befektetői tőke, 
hiszen itt a legolcsóbb ingatlanhoz jutni, ahol 50-100 éve valamilyen védettség 
megtartotta az ingatlant, zöldmezős beruházást lehet csinálni, mindössze annyi kell 
hozzá, hogy olyan jogszabályokat kell alkotni, hogy ezek hozzáférhetők legyenek a 
profit megtermelése számára. Itt én ezt a veszélyt látom. Miközben az üzleti, a 
társadalmi érdek és a környezetvédelmi érdek mind megjelenik egyben, az energia 
hiába van itt az érdekében ennek a bizonyos Budai Arborétumnak, azt gondolom, hogy 
a profitérdek erősebb lesz ennél, és le fog bennünket szorítani a pályáról.  

Egy példát szeretnék hozzátenni - egyébként a gödöllői is egy kicsit hasonló 
példa. Néhány ilyen példa áll előttünk, ilyen a Fertő tó példája, ahol szintén az üzleti 
érdek adott a természetvédelemnek. Ilyen a Balaton-példa is, annak több változata is. 
Ilyen egyébként a Velencei-tó példája is. Tehát sorolhatjuk sorban, és a saját 
választókerületemből is fel tudok sorolni ilyen példát, ahol az üzleti érdek maga alá 
gyűr mindet. Ez mutatja azt, hogy közigazgatásilag nincs gazdája. Az előbb hallgattuk 
a beszámolót, egy gyönyörűszép, csillogó beszámoló volt az elmúlt évről. Nem akartam 
hozzászólni, gondolom, majd még lesz módom erről szót váltani, ha ez a parlament elé 
kerül, de nem hiszem, hogy a parlament elé kerül. Az igazság az, hogy ma bármit meg 
lehet csinálni a természettel megfelelő kapcsolatokkal.  

Az én választókerületemben úgy adtak ki 10 hektár erdő tarvágására engedélyt 
egy erdőgazdálkodónak, hogy a tulajdonosok - ez magántulajdon egyébként - közül 
négyen vagy öten tudtak róla mindössze. S ezt megcsinálhatták, mert nincs az 
önkormányzatnak, se a fővárosinak, se a kerületinek olyan joga, hogy beleszólhasson, 
meg se kell kérdezni a közigazgatásilag illetékes Budapestet vagy a XV. kerületet. Ki 
van jelölve Érd kormányhivatala a környezetvédelmi hatósági jogkör gyakorlására, és 
Érden három munkatárs intézi az egész Pest megyét és Budapestet, akinek nincs ideje 
arra sem, hogy a leveleket megírja, nemhogy még a helyszínen ezt mérlegelje, hogy 
kiadható vagy nem. Tehát gyakorlatilag üzleti célból, hogy szociális fa legyen a télen, 
azoknak, akik szociálisfa-értékesítéssel, -felvágással és -kereskedelemmel 
foglalkoznak, kivágtak 10 hektár erdőt, azaz abból csak 6-ot, mert sikerült 
valamennyire akadályt gördíteni, ugyanis az utolsó pillanatban vettük észre, hogy itt 
miért vágják a fát.  

Tehát létezik olyan a természetvédelemben, hogy a közigazgatási helyi hatóság, 
maga az önkormányzat nem tud róla, a területen önkéntes munkával dolgozó civil 
szervezetek nem tudnak róla, a tulajdonostársak - ez egy részaránytulajdon, tehát sok 
tulajdonos van - nem tudnak róla, ennek ellenére nincs az a hatóság, aki megállította 
volna a fakivágást. Tehát az üzleti érdek olyan erős, hogy nincs, aki ezt meg tudja 
állítani. Azt nyomták az orrom alá mint országgyűlési képviselőnek, hogy itt van a 
visszatelepítési papír - valóban van egy ilyen szabvány, mint a típusterv annak idején, 
ami alapján a kockaházak épültek -, egy ilyen típusengedély, csak oda kell írni a nevet 
meg a címet is. Semmi más nem hasonlít arra, hogy az a bizonyos terület hogyan néz 
ki.  

Ezt mind azért mondom el, mert a törvényjavaslat-kezdeményezés hasonlít, és 
ugyanarra a sorsra juthat ez a bizonyos Budai Arborétum is. Tehát eltelt most már egy 
év, ezt a fát már eltüzelték, a parlagfű kétméteres a kivágott erdő helyén, itt soha nem 
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lesz olyan ember, aki elültet egy darab fát is. A helyi Fidesz most kezdeményez valami 
olyasmit, hogy mindenki fogadjon örökbe egy fát, és vigyen és ültessen egy fát oda a 
csupasz helyre. Tehát gyakorlatilag az erdőtelepítés, ami mindenféle jogszabályokra 
hivatkozik, hogy hogyan kötelez egy tulajdonost, azt senki nincs, aki számon kérné, 
senki nincs, akit ezért felelősségre vonnak. Ma a természetvédelem, a 
környezetvédelem jogi háttere, számonkérése, és mindennek a jogi védelme ilyen 
állapotban van. Ezért én támogatom az előterjesztést, és védjük meg ezt a Budai 
Arborétumot, ami körülbelül 125 éve ott gyönyörűen él és virul, és ezt teszik tönkre. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy jelentkezik-e 

valaki még hozzászólásra? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nem. Akkor én 
viszont szót kérek. 

 
(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 

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

asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Először is 

arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy ez a törvényjavaslat a 
természetvédelmi területek és egyéb természetvédelmi értékek, a jelen és jövő 
nemzedékei számára történő megőrzését szolgálja, erre pedig nagyon nagy szükség 
van, mert bármerre nézünk az országban, azt látjuk, hogy a gazdasági érdekek mindig 
fontosabbak a környezet- és természetvédelmi érdekeknél. 

Most azt látjuk vagy azt halljuk, hogy az Orbán-kormány a Budapesti Corvinus 
Egyetem Budai Campusának a bezárására készül, és a hírek szerint ezzel egyidejűleg az 
igen értékes 7,5 hektáros ingatlanának az eladását szándékozik majd megtenni, mellyel 
együtt értékesítenék az intézményhez tartozó Budai Arborétumot is, amely tavaly volt 
125 éves. 

A javaslat a konkrét példán túl, nagyon helyesen, elidegenítési és terhelési 
tilalmat ír elő a közalapítványok, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, illetve az 
általuk fenntartott intézmények tulajdonába került védett természeti területek vagy 
védett természeti értékek vonatkozásában. Az LMP támogatja a tárgysorozatba vételt, 
és kérjük a bizottság tagjait is, hogy szintén tegyék meg. Köszönöm szépen. 

ELNÖK: Az ülésvezetést visszaadom elnök asszonynak. 
 

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

Kérdezem, hogy kíván-e még valaki szólni. (Jelzésre:) Nem. Akkor megadom az 
előterjesztőnek a válaszadási lehetőséget. (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni.  

Határozathozatal 

Akkor most döntenünk kel a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nincs 
ilyen. Nem támogatta? (Szavazás.) 7 szavazat. 

Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. 
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A környezettudatos Magyarországról szóló T/17026. számú 
törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik az 5. napirendi pont: a környezettudatos Magyarországról szóló 
T/17026. számú törvényjavaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. 
Megadom az előterjesztők képviseletében Arató Gergely képviselő úrnak a szót. 
Parancsoljon! 

Arató Gergely előterjesztői kiegészítése 

ARATÓ GERGELY (DK) előterjesztő: Köszönöm szépen. A klímaváltozás elleni 
küzdelem és a környezetvédelem tárgykörében számos törvényjavaslat született már az 
elmúlt időszakban, sőt most éppen a kormány folytat erről nemzeti konzultációt, tehát 
mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy fontos és létező probléma, ami egy 
másfajta kezelést igényel, mint ami ma történik. 

Azt gondoltuk végig a kormányzati tapasztalatok alapján, hogy milyen 
intézményrendszer szükséges egy eredményes és hatékonyabb klímavédelemhez és 
környezettudatosabb Magyarországhoz. Tehát ez a javaslat kimondottan arra 
koncentrál, hogy szervezeti oldalról milyen módon lehet megteremteni egy jobban 
működő, környezettudatosabb Magyarország feltételeit. 

Trivialitás, de talán mégiscsak érdemes evvel kezdeni, hogy természetesen a 
javaslat kimondja egy önálló környezet- és klímavédelmi minisztérium létrehozását. 
Ugye, ez az alapja annak, hogy egyébként létezzen Magyarországon erős képviselete a 
környezettudatos ügyeknek, de ez messze nem elég. Ezenkívül további javaslatokat 
teszünk. Egyrészt azt javasoljuk, hogy ezekben az ügyekben a miniszter csak egy 
klímavédelmi testület egyetértésével hozhasson döntéseket. Ez a testület pedig olyan 
legyen, amelyikben a tudomány, az önkormányzatok és a civil szervezetek képviselői 
rendelkeznek döntő súllyal, éppen azok miatt a szempontok miatt, amelyeket Hajdu 
képviselő úr az imént már említett, hogy ne lehessen kihagyni az ilyen típusú dolgokból 
a helyi közösségeket, akár az önkormányzatokat. Tehát a javaslatunknak ez az egyik 
nagyon fontos eleme, hogy a fontos környezetvédelmi döntésekhez kormányzati 
szinten is kelljen ilyen típusú széles társadalmi konszenzus. 

A javaslat másik fontos eleme ugyanennek a lehetőségét és egyben igényét 
teremti meg az Országgyűlés tekintetében is, tehát létrehozná a nemzeti klímavédelmi 
tanácsot is az Országgyűlés mellett - amelyben a parlamenti pártok és ismét csak az 
imént említett szereplők, tehát civil szervezetek, önkormányzatok, kormány és a 
tudományos élet képviselői ülnek - ugyanevvel a szándékkal, hogy az Országgyűlésben 
meghozott döntések esetében is minden alkalommal világos legyen az érintett 
szereplők véleménye, és azok egyetértésére szükség legyen. 

Végül, a javaslatnak még egy elemét szeretném kiemelni. A javaslat világossá 
teszi azt, hogy az állami támogatások rendszerét olyan módon kell átalakítani, hogy 
ezek környezetvédelmi célokat is szolgáljanak, vagy ezeket szolgálják elsősorban, és 
ennek a megoldására tesz egy vázlatos javaslatot. (Dr. Koncz Zsófia elhagyja az 
üléstermet.) Természetesen a javaslat nem érinti a klímavédelem vagy a 
környezetvédelem összes kérdését, hanem kimondottan az volt a szándékunk, hogy 
erre, tehát a megfelelő kormányzati intézményes garanciák megteremtésére 
koncentráljunk ebben a javaslatban. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjaitól, hogy ki kíván 
hozzászólni. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs hozzászólás, akkor felteszem 
szavazásra a kérdést. 
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Azt kérdezem, ki támogatja az előterjesztés tárgysorozatba vételét. 
Kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 3 igen szavazat. Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem 
támogatta? (Szavazás.) 6 szavazat. Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy a bizottság a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. (Arató Gergely távozik az ülésről.) 

Az illegális hulladéklerakás szigorú és elkerülhetetlen büntetéséről 
szóló H/16377. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 6. napirendi pont: az illegális hulladéklerakás szigorú és 
elkerülhetetlen büntetéséről szóló H/16377. számú határozati javaslat vitája, majd 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő dr. Keresztes László 
Lóránt képviselő úrnak. Parancsoljon! 

Dr. Keresztes László Lóránt előterjesztői kiegészítése 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a 
szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Valóban egy határozati javaslatot 
terjesztettünk az Országgyűlés elé, és ennek a tárgysorozatba vételét kérjük. Azt 
gondolom, hogy mindenki ismeri, mindenki pontosan tudja, hogy miről szól ez a 
határozati javaslat, ugyanakkor az indoklását szeretném szóban röviden alátámasztani. 

Láthatjuk, hogy ez a probléma, tehát az illegális szemétlerakók, hulladéklerakók 
elszaporodása és az ezek elleni eredménytelen küzdelem velünk van az elmúlt bő 
évtizedben, tehát mondhatjuk, hogy a 2010 óta kormányzó jobboldal nem tudott 
semmit kezdeni ezzel a kérdéssel, annak ellenére, hogy a szándék megfogalmazódott. 
Legutóbb 2019 tavaszán, ha jól emlékszem, a miniszterelnök úr egy nagyon világos 
vállalást, ígéretet tett, egy klímavédelmi akcióterv bejelentésének a részeként 
határozottan azt az ígéretet terjesztette a közvélemény elé, hogy felszámolják az 
illegális hulladéklerakókat. Nem sikerült teljesíteni ezt az ígéretet, másik oldalról pedig 
mi folyamatosan nyújtottuk be az ezt célzó, ezt segítő javaslatokat, ezeket pedig érdemi 
vita nélkül lesöpörték. 

Látható, hogy a hatóságok nagyon sok szempontból eszköztelenek, a 
jogszabályok nem kellően szigorúak, nem tudják a kellő szigorral sújtani azokat a 
gyalázatos cselekményeket, amelyeket tapasztalhatunk az ország minden pontján. 
Nem akarok hosszan példákat sorolni, de kettőt mindenképpen szeretnék a tisztelt 
bizottság figyelmébe ajánlani. 2019 decemberében egy kamionnyi, Olaszországból 
származó műanyaghulladékot leraktak Komló és Mánfa település határán mindenféle 
engedély nélkül egy önkormányzati területre, amihez az önkormányzat semmilyen 
módon nem járult hozzá. A tettenérés megtörtént, rögtön kiderült a cég jogviszonya, a 
szemét, műanyaghulladék származási helye, és azóta semmilyen módon nem tudták 
számonkérni azt az elkövetőt, a céget sem, illetve a kamionsofőrt sem, aki ezt elkövette, 
és semmilyen módon nem tudták fölszámolni ezt a hulladéklerakót. Tehát ez a 
40 tonnányi műanyagszemét továbbra is ott fekszik, hordja-viszi a szél, nem lehetett 
megoldást találni. Tehát ez a kormány teljes mértékben alkalmatlan volt, hogy ezzel a 
kérdéssel szembenézzen. A feljelentést azonnal megtettük természetesen, és mi 
visszakaptuk azt, hogy nem találtak az ügyben bűncselekményt. Ez megmutatja, hogy 
a jogszabályi környezet, tisztelt képviselők, teljes mértékben alkalmatlan. (Dr. Koncz 
Zsófia visszatér az ülésterembe.) 

Egy másik példa zárásként, ami bejárta szintén az országos sajtót, egy egészen 
elképesztő és döbbenetes eset. Tolna megyében, Tamási kisvárosban lakóterületektől 
körülbelül 200 méterre körülbelül 8000 tonnányi, szintén Olaszországból származó 
műanyagszemetet deponáltak le. Kamionszámra hordták ezt a szemetet azzal az 
ígérettel, hogy ezt majd feldolgozzák és valamilyen eljárással egy használható anyaggá 



25 

alakítják. Úgy adta meg a kormányhivatal az engedélyt ennek a cégnek, hogy az 
alapvető feltételei sem álltak rendelkezésre a feldolgozásnak. Nem voltak olyan 
berendezések, sőt még azt a fajta ipari áramot sem biztosították, ami ehhez a 
berendezéshez kell. Azóta nem történt meg a feldolgozás, ott van továbbra is 
tűzveszélyes körülmények között az a 8000 tonnányi szemét, Olaszországból származó 
műanyagszemét egy kisváros közepén.  

Természetesen itt is megtettük a feljelentéseket, de azt gondolom - és ez ügyben 
egyébként már konkrétan személyesen egy államtitkárral is beszéltem -, hogy külön 
meg kell vizsgálni azt, hogy milyen módon adhattak egy ilyen gyalázatos tevékenységre 
engedélyt a kormányhivatal részéről. Azt gondolom, hogy itt az elkövető felelőssége is 
külön megállapítandó és azon hatósági személyeké is, akik ilyen körülmények között 
engedélyt adtak erre a tevékenységre.  

Tehát itt az idő, hogy végre ne csak politikai kommunikáció szintjén 
foglalkozzon ezzel a kormány, hanem cselekedjenek, és végre módosítsák azokat a 
törvényeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fel lehessen lépni a szennyezők ellen. 
Erre hívja fel az Országgyűlés a kormány figyelmét ezzel a javaslattal, és kifejezetten a 
javaslat része az is, hogy ne csak szigorú büntetéseket lehessen érvényesíteni, de azokat 
valóban a jogalkalmazás során érvényesíteni is lehessen, és azoknak a cégeknek a 
vezetőit konkrétan személy szerint érhessék retorziók, akik anyagi hasznot húznak az 
ilyen illegális szemétlerakási tevékenységből. 

Egy pontosítással szeretnék élni. Nyilván elhúzódott az az időszak, amíg a 
bizottság elé került ez a javaslat. Itt egy szeptember 15-ei határidő van, ezt 
értelemszerűen módosítani kell, ezen már túlhaladtunk. Tisztelettel kérem a 
bizottságot, hogy támogassa, hogy a javaslatot napirendre tudjuk venni, és az 
Országgyűlés nyilvános plenáris ülésén meg tudjuk vitatni, és egy olyan határozati 
javaslatot tudjunk elfogadni, ami iránymutatásként szolgál ennek a kormánynak még 
ebben a röpke hátrelévő időszakban, de iránymutatásként szolgál majd a következő 
kormánynak is. Köszönöm szépen.  

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

(Jelzésre:) Hajdu képviselő úr! 

Hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Az illegális hulladék ügye ugyanarról a tőről fakad, mint 
az előbb említett természetvédelmi területek védettségi állapota. A parlament előtt 
hónapokig mentek azok a napirend előtti, napirend utáni, azonnali kérdések, 
interpellációk, sok minden, amikor tömegével hozták a kamionok a szennyvíziszapot 
külföldről ide bányaföltöltésekre, rekultiváció név alatt Szlovéniából, Olaszországból, 
Horvátországból, de lehet, hogy még most is hordják, de a végén elfáradtak a 
képviselők, és a továbbiakban nem mondták. Folyamatosan, ha szavazni kellett róla, 
mindig le lett szavazva.  

Tehát a politika, a parlamenti jogalkotás, személy szerint mi, képviselők is 
felelősek vagyunk abban a tekintetben, hogy ezt meg lehetett tenni, hogy az illegális 
hulladék - mert számunkra az volt, hogy kiderült persze, hogy titkos szerződések 
vannak, amiket ki lehet perelni, de nem tudhatja meg egy törvényalkotó parlamenti 
képviselő. Ezek a szennyvízhozadékok engedély alapján érkeznek ide, a határon senki 
nem állítja meg, nem igazoltatja, nem lehet tudni, hogy ciánt hoznak, mit hoznak, 
milyen veszélyességű, ennek az összetételéről senki semmilyen információt nem 
kaphat. Ez az egyik megjegyzésem, de tudna az ember ilyet mondani illegális 
hulladéknak nem nevezhető, mondjuk, rekultivációra váró területekről egy sort, vagy 
az úgynevezett kármentesítési területekről egész sort Magyarországon. Ezek ugyan 
nem illegális hulladékok, mert már rég fel vannak tárva, tudjuk, hogy léteznek, de 
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ezekre nem jut pénz, ellenben az elején említett vadászati világkiállításra igen. Lehet, 
hogy abból a 70 milliárd forintból a kármentesítést, a rekultivációkat, akut ügyeket 
tudtunk volna megoldani, de ez nem ment.  

Egy saját példát is hadd említsek meg, mert ebben az ügyben én magam is 
próbáltam mindent elkövetni, hogy ne történjen meg, és ez mutatja, hogy milyen 
állapotok uralkodnak az illegális hulladék mögött. Az én választókerületem külső 
kerület és hatalmas szabad külső területek vannak, és magántulajdonú területeken 
megkörnyékeztek magántulajdonosokat, kötöttek velük szerződést, az éjszaka leple 
alatt belvárosi építkezések hulladékait elkezdték hordani kamionokkal. Három nap is 
eltelt talán, amikor olyan 200 kamionnyi anyag már kint volt, 5-6 méter magasságban, 
már dózer volt a tetején. Egyébként úgy vették észre, hogy dózer volt a tetején, ami 
rakta el ezeket a belvárosi úgynevezett építési hulladékokat, amiben csontváztól kezdve 
mindent találtunk, edényeket, műanyagokat, szóval volt ebben minden.  

Ehhez ma Magyarországon elég annyi, hogy egy földtulajdonos gazdával köt az 
egyébként országosan ismert oligarcha cége egy szerződést, azért nem tudjuk, mennyit 
kap, mert a szerződést a mai napig nem láthattuk. Az önkormányzat természetesen 
perre ment ebben az ügyben, de még meghallgatások se voltak, és ez négy évvel ezelőtti 
történet, illetve most már ötödik. Nem biztos, hogy lesz belőle per. Becsült adatunk 
van, hiszen szakértőt is próbáltunk ebben hívni, próbáltunk laboratóriumot is, de 
akkreditált laboratórium nem vállalta el. Amikor megtudta, hogy miért akarjuk, nem 
vállalta el a laboratórium. Amelyik akkreditált, az nem meri elvállalni ezt. Ilyen 
állapotok vannak illegális hulladék ügyében. Ennyire nem vagyunk érzékenyek se 
jogilag, se egyébként a problémával való szembenézés tekintetében. Hozzá kell tegyem, 
hogy kiemelt állami beruházásról lévén szó, onnan jöttek ezek az anyagok, ma se 
tudjuk, hogy ott milyen anyag van elhelyezve. Egyébként teljesen lapos területen van 
egy szánkódomb, úgy becsülik, körülbelül egymillió köbméter ilyen hulladékot hordtak 
ki négy budapesti építkezésről erre az öt ingatlanra, ezek nagy területű ingatlanok. Ezek 
itt fognak maradni talán egy életre. Ilyen jogszabályi környezetben én támogatom az 
előterjesztést. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Jelzésre:) 

Parancsoljon! 
 
NUNKOVICS TIBOR (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Én is 

támogatni fogom a javaslatot, és remélem, hogy kormánypárti képviselőtársaim is így 
tesznek, hiszen gondolom, ők is látják azt a tényszerű helyzetet, hogy Magyarországon 
egyre súlyosabb és növekvő probléma az illegális hulladékok lerakása politikai 
állásponttól meg politikai hovatartozástól függetlenül, hiszen, akik ezeket az illegális 
szemeteket és nagyon sokszor sajnos veszélyes anyagokat elhelyezik, azok nem nézik 
azt, hogy éppen ki van kormányon meg ki van ellenzékben, egész egyszerűen lerakják 
oda a sittjüket, és nemcsak a környezetet, de egyébként az emberi egészséget vagy 
éppen az állatvilágot is veszélyeztetik ezzel. 

Az én választókerületemben is sajnos nagyon sok ilyen eset van, és azt kell hogy 
mondjam, hogy hiába a kormánynak a javaslatcsomagja, amiben az illegális hulladék 
felszámolását tervezték - ugye, itt javarészt a feladatokat kiróva az önkormányzatokra, 
akik, azért valljuk be őszintén, hogy mind emberállomány-, mind forráshiánnyal 
küszködnek, hogy ezt a problémát megoldják. Ha lenne rá, valószínűleg sikeresebben 
vennék az akadályt, ezt azért tegyük hozzá, hiszen az akarat minden bizonnyal megvan. 
Az én választókerületemben például szerencsére van egy Országos Kéktúra-útvonal is, 
és mi nemrég elmentünk Dorog és Kesztölc között erre a szakaszra, és borzalmas volt 
látni, hogy bent, az akácosban tényleg építési és háztartási hulladéktól elkezdve aztán 
minden volt, ezeket próbáltuk meg kipucolni, de voltak olyanok, amihez konkrétan 
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teherautó kellett volna. Tehát azt valahogy oda is hordták, és mindenféle szankció 
nélkül maradt ez a dolog. Azt gondolom, hogy a megfelelő anyagi ráfordítással, ha van 
erre keret - és miért ne lehetne, ezt az Országgyűlés tudja meghatározni -, ezek nemcsak 
felszámolhatóak, hanem egyébként szépen fokozatosan a megfelelő szankciók által 
csökkenthetőek is ezek az illegális hulladéklerakások. Ezért arra kérem kormánypárti 
képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még szólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Én szót kérnék.  
 

(Bencsik János, a bizottság alelnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Elnök 

asszonyé a szó. 
 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen. Én is arra szeretném kérni a 

tisztelt bizottság tagjait és a kormánypárti képviselőket, hogy támogassák a javaslatot. 
Amit Keresztes Lóránt képviselő úr elmondott, az az LMP frakciójának az álláspontja, 
én azt nem kívánom megismételni, de néhány gyakorlati példával én is szeretném 
megtámogatni. 

A nagykátai választókörzetben megdöbbentő tapasztalataim vannak az illegális 
hulladéklerakással kapcsolatban. Szinte nincs olyan település, ahol a lakosok ne 
panaszkodnának erre a helyzetre. Volt például olyan eset Kóka mellett, kint a mezőn, 
természetvédelmi és mezőgazdasági területen odahordták a szemetet, odahordták 
Budapestről meg máshonnan a hulladékot, lefektették az útra, hordtak rá egy-két centi 
földet, és most, ha ott megyünk, akkor szögek, drót és még mi minden állnak ki az útból, 
egyszerűen megdöbbentő. Vagy például az Alföldön, akácos erdőrészen kis hegyeket 
vagy buckákat találunk, mert annyi hulladékot hordtak oda, de illegális hulladék 
található egyes településeknek akár a központjában is. Ezzel valamit kezdeni kell. Az 
önkormányzatok hiába próbálnak meg tenni valamit, források, eszköz híján semmit 
nem tudnak kezdeni ezzel az üggyel. Valóban ez az akcióprogram megígérte az illegális 
hulladéklerakók felszámolását, érdemi előrelépés nem történt ebben az ügyben. 
Tisztelettel kérem önöket, támogassák az előterjesztést. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az ülésvezetési feladatokat visszaadom elnök asszony számára. 
 

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

Köszönöm szépen. Akkor, ha nincsen több jelentkező, megadom a válaszadási 
lehetőséget Keresztes László Lórántnak. 

 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen, elnök asszony. 

Köszönöm szépen elnök asszonynak, illetve Hajdu és Nunkovics képviselő uraknak a 
támogató hozzászólást. Valóban, ahogy elnök asszony is utalt rá, az önkormányzatok 
eszköztelenek, és az önkormányzatok kérik is a segítségünket, hogy járuljunk hozzá a 
jogszabályi környezet módosításához, hogy fel tudjanak lépni az illegális 
hulladéklerakók és az elkövetők ellen, és egyébként a hatóságok is ezt mondják, ezt 
kérik, érdemben végre cselekedni kell. 

Néhány napja jelentette be a kormány egyik megbízottja, hogy egy 
zöldkonzultáció indul, és ebben a konzultációban - megnéztem ezeket a kérdéseket - 
van egy olyan kérdés, hogy szükségesnek tartják-e az emberek, a polgárok, hogy 
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szigorítsák az illegális hulladéklerakás kapcsán a büntetési tételeket. Nos, azt 
gondolom, hogy önök is tudják, tisztelt képviselőtársaim, rá a választ, de én azt 
mondom, hogy 2010 óta kormányoznak, a probléma adott, most nem konzultálni 
kellene, hanem cselekedni; vagy lehet konzultálni, de cselekedni kellett volna már 
nagyon régen, viszont itt megvan a kitűnő lehetőség. 

Mivel kormánypárti képviselőtársaim nem fogalmaztak meg ellenvetést a 
javaslat kapcsán, ezért én őszintén bízom benne, hogy szavazatukkal támogatni fogják, 
hogy tárgysorozatba kerüljön. Köszönöm szépen a lehetőséget. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor most döntenünk kell a tárgysorozatba 
vételről. Ki az, aki támogatja a tárgysorozatba vételt? (Szavazás.) 3 igen szavazat. 
Tartózkodott? (Nincs jelzés.) Nem támogatja? (Szavazás.) 7 fő. 

Megállapítom, hogy a bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem 
támogatta. Köszönöm az előterjesztők részvételét. (Dr. Keresztes László Lóránt 
távozik az ülésről.) 

A klímaügyi és fenntarthatósági csúcsminisztérium felállításáról 
szóló H/17148. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Következik a 7. napirendi pont, a klímaügyi és fenntarthatósági 
csúcsminisztérium felállításáról szóló H/17148. számú határozati javaslat vitája, majd 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megkérem Bencsik alelnök urat, hogy vegye át az 
elnöklést annak érdekében ez alatt a napirendi pont alatt, hogy ne kelljen oda-vissza 
adnunk, vennünk a mikrofont. 

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

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

Megadom a szót az előterjesztő Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 

Schmuck Erzsébet előterjesztői kiegészítése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt 
Bizottság! Nem először szerepel ez a napirendi javaslat, tárgysorozatba-vételi kérelem 
a bizottság napirendjén. Az elmúlt időszak is azt bizonyította, hogy szükség lenne a 
klímaügy, a fenntarthatóság, környezetvédelem megfelelő intézményrendszerére, és 
ebben biztosan nagyon fontos helyet foglal el egy zöld, ilyen klímaügyi 
csúcsminisztérium.  

Ha a feladatok, az ezzel kapcsolatos feladatok között kormányzati szinten nincs 
megfelelő koordináció, nincs egy olyan csúcsminisztérium, amelyik valóban ráhatással 
tud lenni a különböző szakpolitikákra, minisztériumokra, akkor azt látjuk, hogy ennek 
a területnek az érdekérvényesítése nagyon halovány. Utalni tudok erre a 
klímatörvényre, amelynek nem lett volna szabad, hogy ilyen gyenge célkitűzései 
legyenek, hogy ilyen módon fogadja el az Országgyűlés. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tudom azt, hogy már közeledünk a jövő évi 
választáshoz, áprilishoz, amikor hiszem, hogy ellenzéki kormány lesz, és ha önök ezt 
nem teszik meg, az ellenzéki kormány meg fogja tenni, hogy egy ilyen 
csúcsminisztériumot felállít. Tisztelettel kérem, még próbálják meg egy picikét 
kijavítani azt a hibát, amit ezzel kapcsolatosan nem tettek meg és támogassák a 
tárgysorozatba vételt. Köszönöm szépen. 



29 

Határozathozatal 

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni a 
javaslathoz. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincs jelentkező. 

Akkor döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. Ki az, aki támogatja? 
(Szavazás.) 3 igen. Tartózkodás volt-e? (Nincs jelzés.) Nem volt. Aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 

Megállapítom, hogy 7 nem szavazattal a tárgysorozatba vételt a bizottság nem 
támogatta. 

Visszaadom az ülésvezetési feladatokat Schmuck Erzsébet elnök asszonynak. 
 

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

Az Éghajlatvédelmi albizottság elnökének megválasztása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Köszönöm szépen. Következik a 8. napirendi pont, az Éghajlatvédelmi albizottság 
elnökének a megválasztása. 

Koncz Ferenc képviselőtársunk tragikus elvesztése után sajnálatos módon ez a 
pozíció azóta is betöltésre vár. A többségi frakciótól most kaptunk javaslatot, mely 
szerint Koncz Zsófia képviselő asszonyt jelölik az Éghajlatvédelmi albizottság elnöki 
posztjára. Kérdezem először a képviselő asszonyt, hogy szeretne-e szólni egy pár szót. 
(Jelzésre:) Parancsoljon! 

Dr. Koncz Zsófia hozzászólása 

DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Én is nagy szeretettel üdvözlök, köszöntök 
mindenkit. Először is szeretném megköszönni a javaslatot. Édesapámnak ez a terület 
nagyon-nagyon fontos volt a kezdetek óta, gyakorlatilag 1998 óta. Mi is a saját 
választókerületemen belül nagyon sok helyi programban is részt veszünk, amellyel 
próbáljuk a jövő generáció irányába, de mindenki számára ezeket a fenntarthatósági 
szempontokat előtérbe helyezni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontosak azok a dolgok, 
amelyekről mi most itt beszélünk, hogy az nyilván helyi szinten is érezhető legyen, 
úgyhogy minden program, akár a fásítás, a folyók megtisztítása és azok, amelyeket 
egyébként a kormány a klíma- és természetvédelmi akciótervben is lefektetett, helyben 
is megvalósuljanak. Úgyhogy gyakorlatilag én most lassan egy éve - október 11-én 
voltak a választások - folytatom ezt a parlamenti tevékenységet, és a munkám során 
folyamatosan igyekszem ezeket a szempontokat előtérbe helyezni. Úgyhogy nagyon-
nagyon megtisztelő a felkérés, és a saját részemről ezt vállalom. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. (Nincs jelzés.)  

Ha nincs, akkor kérem, szavazzunk! Ki az, aki támogatja Koncz Zsófia képviselő 
asszony megválasztását az Éghajlatvédelmi albizottság tagjának és egyben elnökének? 
(Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú döntéssel támogatta a javaslatot. 
Képviselő asszonynak pedig sok sikert kívánok az új feladat ellátásában! 

 
DR. KONCZ ZSÓFIA (Fidesz): Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. 
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Egyebek 

Elnöki tájékoztatók 

A mai utolsó napirendi pontunk az egyebek. Tájékoztatom a bizottság tagjait, 
hogy az ülés előtt tartottunk egy rövid elnökségi megbeszélést az ülésszakban várható 
feladatainkról azzal kapcsolatban, hogy milyen napirendi pontok várhatók. A 
következő időpontokban nyilván egyet is értettünk a miniszteri meghallgatásokkal, 
mert a miniszter uraktól kaptunk javaslatot az időpontokra. Így október 28-án, 
csütörtökön 14 órára dr. Nagy István miniszter urat várjuk és hallgatjuk meg. 
November 16-án 9 órakor Süli János miniszter urat, november 29-én, hétfőn 11 órakor 
pedig dr. Palkovics Lászlót. Kérem, ezeket az időpontokat jegyezzék elő a bizottsági 
ülésre.  

Jelzem, hogy a bizottság tagjai e-mailben névre szólóan meghívást kaptak az 
OMÉK-ra, kérem, hogy egyénileg intézkedjenek. A levél szerint ma éjfélig lehet 
regisztrálni az eseményre. 

Kérdezem, hogy az egyebek között kinek van bejelentenivalója, 
tájékoztatnivalója. (Nincs jelzés.) Úgy látom, hogy nincsen. 

Az ülés berekesztése 

Ennek megfelelően a bizottságunk mai, 2021. október 5-ei ülését bezárom, és 
további szép napot és jó munkát kívánok mindenkinek! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 08 perc.) 

 

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva és Baloghné Hegedűs Éva 
 


