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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, vendégeinket. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes. Dr. Turi-Kovács Bélát Varga Gábor képviselő úr 
helyettesíti, Bencsik Jánost Szászfalvi László képviselő úr, Böröcz Lászlót dr. Koncz 
Zsófia. A jegyzőkönyv számára azt is elmondom, hogy ma február 21-e van. 

Tájékoztatom a bizottságot, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a bizottság ülését 
a belső televíziós hálózaton közvetítik, így biztosítva a sajtó számára a nyilvánosságot. 
Egyúttal kérem a jelenlévőket, hogy a bizottsági ülés ideje alatt az ülésteremben viseljék 
a maszkot, és amennyire ez lehetséges, tartsanak egymástól megfelelő, biztonságos 
távolságot.  

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

A hazai lezárt és működő hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló H/17844. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

Az 1. napirendi pont következik: a hazai lezárt és működő hulladéklerakókkal 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló H/17844. számú határozati javaslat vitája, majd 
döntés a tárgysorozatba vételről. Megadom a szót az előterjesztő Hohn Krisztina 
képviselő asszonynak. Parancsoljon! 

Hohn Krisztina szóbeli kiegészítése 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm a szót, elnök asszony. A 
benyújtott országgyűlési határozati javaslat kidolgozásának számos olyan társadalmi, 
környezeti és gazdasági indoka van, ami alapján úgy gondolom, hogy nagyon fontos 
lenne, hogy ezt a bizottság támogassa.  

Az országot járva több esetben határozott lakossági igény fogalmazódott meg e 
kérdéskör előremutató rendezésére. Szerencsére mára már sok nemzetközi, EU-s és 
hazai kezdeményezés és jó példa is igazolja, hogy ideje megfelelő jogi, intézményi és 
gazdasági környezetet kialakítani a lezárt és a működő hulladéklerakók tekintetében, 
egyrészt az ezekben képződő depóniagáz hasznosítása érdekében, másrészt pedig az 
érintett hazai lakosságot mentesíteni kell az egyes kommunális lerakókból jelenleg 
áradó bűzterhelés és az egyéb környezetterhelések alól. A képződő magas 
metántartalmú depóniagáz hasznosítással egybekötött ártalmatlanítása azért is fontos, 
mert egységnyi metán százéves idősíkon 28-34-szer, húszéves idősíkon 84-szer 
erőteljesebben melegíti a légkört, mint a szén-dioxid.  

A határozati javaslatban ezért - ezért is - kérjük a kormányt, tételesen tekintse 
át a már lezárt és a még működő hulladéklerakók esetében, hogy megvalósul-e, és ha 
igen, milyen módon és milyen hatékonysággal az azokban képződő depóniagázok 
hasznosítása. Mérje fel, hogy az ezen lerakókban képződő csurgalékvizek kezelése 
megfelelő módon történik-e, tekintettel azok különböző típusú környezetterhelésére, 
beleértve a telephelyek környezetében élőket sújtó bűzterhelésre. A körforgásos 
gazdaság koncepciója alapján dolgozzon ki részletes programot a magas szervesanyag-
tartalmú hulladékok országos szintű kezelésére, a lerakókra vonatkozó szagterhelési 
alapállapot-felmérésen túl a kormányhivatalok végezzenek ütemezett és rendszeres 
szagméréseket, és haladéktalanul hozzák meg a szükséges védelmi intézkedéseket az 
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érintett lerakók esetében. Nagyon sok helyen komoly problémákat okoz a kiszabaduló 
depóniagáz, amely szúrós szagú és egészségre ártalmas. Ilyen település például 
Kistarcsa is, ahol több éve szenvednek már ettől a szagterheléstől.  

Kérem a bizottságot, hogy támogassa; ez egy igazán idevaló kezdeményezés. 
Köszönöm szépen. 

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

vitához. (Jelzésre:) Parancsoljon, Hajdu képviselő úr! 

Hozzászólások 

HAJDU LÁSZLÓ (DK): Az előterjesztés aktualitását szeretném én is aláhúzni. A 
környezetvédelmi bizottságnak tagja voltam 2010 előtt is, és emlékeim szerint akkor 
készült egy tanulmány a rekultivációt megcélozva. Az akkori kormány azt gondolta, 
hogy az európai uniós forrásokat a rekultivációra is lehetne fordítani. Ez országosan 
több száz, sőt emlékeim szerint különböző fokozatba állítva ezret meghaladó ilyen 
lerakó van pillanatnyilag Magyarországon; kommunális kicsik és kommunális nagyok 
is vannak közöttük. Tehát amit a képviselő asszony most fölvet, még akkor is, ha lassan 
lejár a mandátumunk, és a négy év utolsó részében jutottunk el ide, hogy erről is 
beszéljünk, ennek az aktualitása semmit nem változott. S hozzá kell tegyem azt is, az 
előterjesztésben van pár jó példa fölsorolva, hogy lehet azt jól is csinálni. Tudjuk, hogy 
nagyon jelentős uniós forrás és befektetői forrás, önkormányzati tőke is van szigetelt 
lerakókban ma is elhelyezve. Tehát tudjuk azt, hogy van technológiai megoldás rá, 
tudjuk azt, hogy el lehetne érni azt, hogy közösségi, tehát európai uniós forrásokat is 
kaphassunk ilyen projektre.  

Azt gondolom, az hiányzik ehhez, hogy tárgysorozatba tudjuk venni, érdemi 
vitát folytassunk, és ebből olyan jogszabály vagy olyan kormányrendelet legyen a 
végén, amely lehetővé teszi, hogy ezt újra elő tudjuk venni, és a rekultiváció végre el is 
kezdődjön. Támogatom, hogy tárgysorozatba vegyük. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Nincs 

ilyen jelzés.) Akkor néhány szóban én is szeretnék hozzászólni. 
Mindenképpen azzal kezdem, hogy kérem a tisztelt bizottságot, kérem a 

kormánypárti képviselőket, támogassák a javaslat tárgysorozatba vételét. Sok olyan 
javaslat fogalmazódik meg a tárgysorozatba-vételi javaslatban, amely nagyon fontos 
problémát takar, és ha apró lépésenként is, de a hulladékgazdálkodással és a 
hulladékproblémával kapcsolatos gondok egy részét megoldaná. Azt gondolom, azt 
mindannyian érzékeljük, hogy az emberek számára is egyre fontosabb az egészséges 
környezet, és egyre fontosabb, hogy a környezeti problémákat megoldjuk.  

Amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindannyian tudatában 
vagyunk, hogy a mai világunk előtt álló talán legnagyobb kihívás az éghajlatváltozás 
gyorsulása. 2030-ra nagyon fontos célokat tűztünk ki, tűzött ki a világ, és ahhoz, hogy 
az üvegházhatású gázok érdemben csökkenjenek, nemcsak a szén-dioxid-kibocsátásra, 
hanem a metánkibocsátásra is koncentrálnunk kell. Azt is szeretném kiemelni, tudjuk, 
hogy a metán sokkal jobban, többszörösen melegíti fel a légkört, mint a szén-dioxid, 
ebből következően a metánkibocsátás csökkentése révén hatékonyan lehet mérsékelni 
a felmelegedés ütemét. Úgyhogy tisztelettel kérem a bizottságot, támogassa a 
javaslatot.  

Kíván-e még hozzászólni valaki? (Nincs ilyen jelzés.) Nem. Akkor megadom 
képviselő asszonynak a reagálás lehetőségét. 
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Hohn Krisztina reflexiói 

HOHN KRISZTINA (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen. Köszönöm a 
támogatását Hajdu László képviselőtársamnak és természetesen Schmuck Erzsébetnek 
is.  

Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy szép lassan belefulladunk a szemétbe, 
egyre több szemetet halmozunk föl; ez a modern kor vívmánya sajnos. Szerintem 
nagyon fontos lenne rendszeresen ellenőrizni a hulladéklerakókat, hogy ne csak 
hulladéklerakó- vagy sima szeméttelep-üzemeltetés folyjon, hanem 
hulladékgazdálkodás. Mindannyian tudjuk, hogy ez mit jelent. Sajnos egyre több 
esetben látom azt, hogy nagyon sok a rossz példa és kevés a jó. Ismerek olyan 
üzemeltetőt, beszélgettem vele, aki minden kérdésemre csupán azt tudta válaszolni, 
hogy de a szemét el van szállítva a lakóktól. Ez igaz, viszont oda kell figyelnünk a 
környezetünkre, mert unokáink vagy dédunokáink lehet, hogy már nem tudnak friss 
ivóvízhez sem jutni. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Döntenünk kell a tárgysorozatba vételről. 
Kérdezem, ki az, aki támogatja; kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki 
nem? (Nincs ilyen jelzés.) Tartózkodás? (Szavazás.) Hat. Megállapítom, hogy a 
bizottság a határozati javaslat tárgysorozatba vételét nem támogatta. Köszönöm 
képviselő asszony jelenlétét.  

Jólét és jóllét címmel benyújtott H/17924. számú határozati javaslat 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 2. napirendi pont következik: a Jólét és jóllét címmel H/17924. számon 
benyújtott határozati javaslat vitája, majd döntés a tárgysorozatba vételről. Mivel itt én 
vagyok az előterjesztő, így az előző ülésünkhöz hasonlóan jelezni fogom, hogy mikor 
szólnék hozzá előterjesztőként. Kérem ebben a bizottság egyetértését. (Egyetértés.) 
Köszönöm, akkor így fogok eljárni. 

Schmuck Erzsébet szóbeli kiegészítése 

Előterjesztőként a tárgysorozatba vétel indoklásaként a következőket szeretném 
elmondani. Először is, az ellenzék részéről nem ez az első eset, ami most történik, 
ugyanis a nagy tavak védelmével kapcsolatos határozati javaslatnál is tulajdonképpen 
az történt, hogy az ellenzéki képviselők - amihez a kormánypárti képviselők nem 
csatlakoztak - a Nagy Tavak Koalíció által kidolgozott javaslatot nyújtották be. Most 
ugyanez történik: a Második Reformkor Alapítvány kidolgozott egy határozati 
javaslatot a jólét és a jóllét mérésével kapcsolatosan, és ehhez csatlakoztam, illetve én 
vagyok az előterjesztője ennek a javaslatnak. Nagy örömmel tettem eleget ennek a 
kérésnek. Ennek az az indoka, hogy az utóbbi időben egyre többször hallhatjuk 
Magyarországon is, hogy a jóllétről beszélünk, vagyis ez a két l-es jóllét. Korábban a 
jólétet - az egy l-es jólétet - mindig az anyagi gyarapodáshoz és a GDP-hez kötöttük. 
Viszont az egy l-es jólét egyáltalán nem tükrözi az emberek életminőségét, nem tükrözi 
azt, hogy milyen környezeti folyamatok zajlanak vagy milyen a környezetünk állapota; 
és azt sem tükrözi, hogy például az embereknek milyen a közérzete, hogyan érzik 
magukat, jól érzik magukat a társadalomban vagy nem.  

Szeretném azt is megjegyezni, hogy az elmúlt években, elmúlt évtizedben a 
világban is egyre jobban koncentráltak arra, hogy azokat a mutatókat is megtaláljuk és 
ezeket a mutatókat kidolgozzák, amelyek komplexen mérik a jóllétet, és azt is 
megmutatják, hogy miközben létrehozunk egy anyagi gazdagságot és mérjük a 
gazdaság mutatóit, eközben a környezetünk állapotában okoztunk-e jóvátehetetlen 
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károkat, vagyis például a nem fenntartható erőforrásokat milyen mértékben éltük fel, 
vagy a fenntartható erőforrásokat mennyiben tettük nem fenntarthatóvá, de mutatják 
a társadalmi következményeket is. Ezzel itt még Magyarországon is adósak vagyunk, 
és ez a határozati javaslat pont arra hívja fel a figyelmet és arra tesz javaslatot, hogy itt, 
Magyarországon a kormány kezdje el és kezdeményezze egy ilyen komplex mutatónak 
a kidolgozását, tehát olyanét, amely azt mutatja, hogy az ország gazdasági 
eredményeinek elérése közben is mennyiben sikerült megőriznünk vagy éppenséggel 
elherdálnunk az erőforrásokat, amelyek az eredmények fenntartását lehetővé tennék. 
Magam azt is fontosnak tartom, hogy egy ilyen mutató térjen ki arra, hogy a gazdasági 
folyamatok okozta környezeti hatások milyenek, ezt vegye figyelembe, és azt is vegye 
számításba, hogy a társadalomra gyakorolt hosszabb távú hatások milyenek. Az 
előterjesztés megfogalmaz elvárásokat is a mutatóval kapcsolatban. Nyilván fontosnak 
tartja, hogy tudományosan megalapozott legyen; nagyon fontos, hogy nemzetközi 
léptékben is összehasonlítható legyen más országokéval. Javaslatot tesz arra ez az 
előterjesztés, hogy jó lenne, ha az ökolábnyom lenne ez a mutató, mármint azt 
továbbfejleszteni, és mihamarabb legyen hozzáférhető. De természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy csak erről a mutatóról lehet szó, hanem valóban legyen egy komplex 
mutató. Arra tesz még javaslatot az előterjesztés, hogy nyilván jó lenne, ha a KSH lenne 
ennek a módszertani gazdája, hiszen a KSH-ban történtek korábban olyan fejlesztések, 
amelyek a fenntartható fejlődés indikátorait próbálták megtalálni. De azokhoz 
kapcsolódóan rá szeretnék mutatni, hogy igazából az sok önálló mutató, de itt nagyon 
fontos lenne ennek a sokféle hatásnak az összegzése is. 

Még egy utolsó gondolat. Nem elegendő, hogy csak makroökonómiai, illetve 
makroszintű mutatók kerüljenek kidolgozásra; fontos lenne, ha lennének ilyen 
mutatók mikroszinten is, és hogy ezek a mutatók tulajdonképpen pénzben is 
kimutathatók legyenek, tehát hogy össze lehessen vetni akár a GDP-vel vagy a bruttó 
nemzeti termékkel.  

Mivel ezek a kérdések egyrészt a társadalmat is foglalkoztatják és a jövőnk nagy 
kérdései, tisztelettel kérem a bizottságot, hogy támogassa a Második Reformkor 
Alapítvány által kidolgozott előterjesztést. Fontos és előremutató. Köszönöm szépen. 

Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, nincs 
hozzászóló. Akkor még egyszer azt kérem előterjesztőként, hogy támogassák a 
javaslatot. 

Határozathozatal 

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja a javaslatot; kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Kettő. Nem támogatta a javaslatot? (Nincs ilyen jelzés.) 
Tartózkodott? (Szavazás.) Hat. Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatta a 
javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen. 

Egyebek 

A mai „egyebek” napirendi pontunkban tájékoztatom a bizottságot, hogy ebben 
a ciklusban várhatóan nem lesz több ülésünk. Engedjék meg zárásként, hogy a 
bizottság elnökeként néhány szóban szóljak a 2018 óta végzett munkánkról; ígérem, 
nem hosszan fogom megtenni, de néhány fontos elemet szeretnék kiemelni, hiszen ez 
az utolsó ülésünk ebben a parlamenti ciklusban. 

Ha a tevékenységünket a statisztika és a számok tükrében vizsgáljuk, 
elmondhatjuk, hogy tettük a dolgunkat. A bizottság ebben a ciklusban eddig 51 
alkalommal tartott ülést, összesen közel 65 óra időtartamban. Tárgysorozatba-vételi 
döntést 61 alkalommal hoztunk, 34 részletes vitát folytattunk le és 8 beszámolót 
hallgattunk meg. Külön öröm volt a számomra, hogy az alapvető jogok biztosának a 
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megválasztása előtti bizottsági meghallgatására is sor került, hiszen az általa irányított 
intézmény keretében működik a fenntarthatóság szempontjait képviselni hivatott, a 
jövő nemzedék érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes hivatala is.  

Az Országgyűlés keretei között 2010 óta működik Fenntartható fejlődés 
bizottsága néven a testületünk. Ez egyfelől jelentős előrelépés és esély ahhoz képest, 
hogy korábban csak a környezeti ügyekre korlátozódott a mandátumunk. Kérdés, hogy 
milyen hatékonysággal tudtunk megfelelni ennek a korszakos kihívásnak. Ha a 
napirendre kerülő témákat nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy az átfogó és az egyes 
szakpolitikákat szabályozó rendszerek közül számos mérföldkőnek tekinthető volt 
napirenden; ezeket most nem részletezem. Ugyanakkor csalódottan kell 
megállapítanom, hogy a tárgysorozatba vételre javasolt, lényegében az ellenzéki 
pártoktól érkező javaslatokat a bizottság kormányzati oldala rendre elutasította, legyen 
szó klímavédelemről, Paks II.-ről és az energiapolitikáról, a magyar emberek életét 
menteni próbáló azbesztmentesítésről vagy a természet- és állatvédelemről, és még 
sorolhatnám. 

Ami nagyon, de nagyon hiányzott, és amivel foglalkoznunk kellett volna - és ezt 
szeretném kiemelni -, de nem került a bizottságunk elé, ez pedig az, hogy a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődés Keretstratégia harmadik jelentésének 2017-18-ra vonatkozó, de 
mostanra elfogadott negyedik jelentése szerinti - nem mi fogadtuk el, nem a 
Fenntartható fejlődés bizottsága - érvényes megállapításait tanulmányoznunk kellett 
volna. Ebből egy megállapítást szeretnék azonban kiemelni.  

Hazánk továbbra is fenntarthatósági válságban van. A négy nemzeti 
erőforrásunk egyike sincs jó állapotban, az ezeket jellemző mutatók többsége nemcsak 
EU-átlag alatti, de a hozzánk hasonló történelmi-gazdasági helyzetben lévő visegrádi 
országokénál is rosszabb. Márpedig a ma rossz fenntarthatósági teljesítménye a holnap 
gyengébb társadalmi-gazdasági jólétét eredményezi.  

Mindenesetre, ezt is figyelembe véve, szeretném megköszönni 
képviselőtársaimnak és a bizottsági napirendek előterjesztésében, megvitatásában 
érintett kormányzati munkatársaknak, a szakértőknek, civil és érdekképviseleti 
szervezeteknek, hogy erejük és lehetőségük szerint segítették a Magyarország fejlődési 
pályájának szempontjából kulcsfontosságú kérdések előkészítését. Szeretnék egyúttal 
- azt hiszem, mindannyiunk nevében - köszönetet mondani a Fenntartható fejlődés 
bizottsága titkárságának is, hogy segítette a munkánkat.  

Mindenkinek kívánok további szép napot és sok sikert az elkövetkezendő 
időszakban. Amit mi nem tudtunk elvégezni a négy év alatt, ajánljuk majd a következő 
ciklusra megalakuló Fenntartható fejlődés bizottságának. Remélem, hogy mindazokat 
a feladatokat, amit mi nem tudtunk elvégezni, ők el fogják végezni. Még egyszer 
köszönöm szépen mindenkinek az eddigi munkáját. (Többek: Köszönjük szépen.)  

Tájékoztatásképpen szeretném még elmondani, hogy csütörtökön itt lesz egy 
találkozója a Fenntartható fejlődés bizottságának Nagy István agrárminiszter úrral. 
Írtam neki korábban, hogy a nagy tavak ügyében üljön le a parlamenti frakciókkal és a 
Nagy Tavak Koalíció civil szervezeteivel, akik ezzel foglalkoznak. Nagy István miniszter 
úrtól egy hete kaptam választ, hogy kész erre. Erre a találkozóra e héten csütörtökön, 
10 órakor kerül sor, várhatóan a Parlament épületében. Köszönöm szépen. 
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Az ülés berekesztése 

A mai, 2022. február 21-ei ülésünket ezennel lezárom. Mindenkinek köszönöm 
a ciklusban végzett munkáját. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak! 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)  

 

 

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 
 


