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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

KÓSA LAJOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel 
köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen, amelyet az Apponyi gróf teremben 
tartunk. Köszöntöm a bizottsági tag hölgyeket és urakat. 

Először egy határozatképességet ellenőrzünk. Harangozó úr egyedül? 
(Jelzésre:) Egy. Jómagam dettó, az kettő. (Jelzésre:) Egyedül, az három. (Jelzésre:) 
Kettő, az öt, és még kettő, az hét. Ebben az esetben heten határozatképesek vagyunk. 

A napirendi javaslatról kell döntenünk. A kiküldött meghívó szerint a központi 
költségvetés részletes vitája; illetőleg egy döntés önálló képviselői indítvány 
tárgysorozatba vételéről - amit Schmuck Erzsébet és társai adtak be, a veszélyes 
üzemek társadalmi elfogadtatásának feltételeiről szóló jogszabály a tárgya -, és egyebek 
a 3. napirendi pont. Ki az, aki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangú. 

Megállapítom, hogy a bizottság elfogadta a napirendet. 

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

Köszöntöm az 1. napirendi pont tárgyalásánál Fülöp Csaba László és Tóth 
Sándor urakat a Pénzügyminisztériumból, valamint Szőke Irmát és Mezőfi Zoltánt a 
Honvédelmi Minisztériumból. Megnyitom az 1. napirendi pontunknak megfelelően a 
részletes vita első szakaszát, amely arról kell hogy szóljon, hogy a határozati házszabály 
44. §-ában megfogalmazott feltételeknek az előterjesztés eleget tesz-e. Először 
kérdezem a kormány álláspontját. 

Hozzászólások és határozathozatalok 

FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A házszabály 44. §-ában foglalt szabályok és feltételek 
alapján azt tudom nyilatkozni, hogy a kormány az Alaptörvény 36. cikkelyének 
megfelelően készítette el és nyújtotta be a Magyarország 2022. évi költségvetéséről 
szóló törvényjavaslatot, tehát a tartalmi és formai követelményeknek megfelel. 

Szintén az Alaptörvényből adódóan törvényi szinten, tehát törvényjavaslatként 
került benyújtásra, tehát illeszkedik a jogrendszer egységébe, nem sért nemzetközi és 
európai uniós jogból eredő kötelezettséget, és megfelel a jogalkotás szakmai 
követelményeinek, mint azt az Igazságügyi Minisztérium a közigazgatási egyeztetések 
során jelezte is. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Jegyzőkönyvet vezetünk, és a jegyzőkönyv kedvéért 

szeretném kérni önöket, hogy a nevüket majd mondják be, mert a gyorsírók nem tudják 
beazonosítani. Ön? 

 
FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Fülöp Csaba voltam a 

Pénzügyminisztérium képviseletében. 
 
ELNÖK: Elég csak az, hogy Fülöp Csaba, PM. Mert a bizottsági tagokat már 

ismerik a gyorsírók, de önöket nem biztos, hogy fölismerik. Köszönöm szépen. 
Van-e ezzel kapcsolatban bárkinek kérdése, hozzászólása? (Nincs jelzés.) Ha 

nincs, akkor a vita első szakaszát lezárom. Kérdezem, hogy megállapítja-e a bizottság a 
határozati házszabály 44. §-ában megfogalmazott feltételeknek való megfelelést. 
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Kérem, szavazzanak! Ki az, aki megfelelőnek tartja? (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, 
aki nem tartja megfelelőnek? (Nincs jelzés.) Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
1 tartózkodás. 

Tehát 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a bizottság 
a megfelelést elfogadta. 

Így rátérhetünk a részletes vita második szakaszára. A kiosztott bizottsági 
háttéranyagból fogunk dolgozni. Elsőként mindig a PM véleményét fogom kérdezni. A 
háttéranyagot megkapták a képviselők. Elsőként a 78. pontban Steinmetz Ádám, 
Jobbik, módosítását vitatjuk meg. Ez összefügg tartalmilag az 515. ponttal is. PM? 

 
FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ (Pénzügyminisztérium): Felkérném Mezőfi Zoltán 

urat, hogy indokolja a HM részéről, és utána én fogom a PM részéről. 
 
ELNÖK: Jó. 
 
MEZŐFI ZOLTÁN ezredes, főosztályvezető (Honvédelmi Minisztérium): 

Köszönöm szépen, elnök úr. Mezőfi Zoltán ezredes vagyok a HM képviseletében. Egy 
mondatot szeretnék ehhez a módosító javaslathoz hozzáfűzni, ez pedig az, hogy ez a 
marcali laktanya már nem a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van. 
Innentől kezdve a HM költségvetéséből, a XIII. költségvetési fejezetből - amire ez a 
módosító javaslat vonatkozik, plusz 2 milliárd forint - nem lehetséges, jogilag nem 
kivitelezhető forrásokat biztosítani ennek az ingatlannak az átalakítására. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm.  
 
FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A módosító 

javaslat másik lábával kapcsolatban pedig: a közszolgálati hozzájárulás összege a 
médiatörvény mellékletében konkrétan meghatározott számítási mód alapján került 
kiszámításra, ennek a csökkentése nem végrehajtható, mert ellentmondana a 
médiatörvénynek, és veszélyeztetné a közszolgálati média feladatainak megfelelő 
szintű ellátását. Tehát az előterjesztő részéről a módosító indítványt nem támogatjuk. 
Köszönöm szépen. (Dr. Vadai Ágnes megérkezik az ülésre.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A tisztelt bizottságnak van-e kérdése vagy 

hozzászólása? (Dr. Vadai Ágnes kérdésére:) Steinmetz Ádám, 78. pont. (Nincs 
jelentkező.)  

Ha nincsen, akkor kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e Steinmetz Ádám 
módosító indítványát, amelyről szavazunk az 515-össel összefüggésben. Ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Ketten támogatják. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
Hatan nem támogatják, így a bizottság a javaslatot nem fogadta el. 

Közben Vadai Ágnes alelnök asszony megérkezett, azt a jegyzőkönyv számára 
kérem, hogy majd jelezzék. 

A következő módosítás Ander Balázs 573. számon előterjesztett módosító 
indítványa. Az Országos Polgárőr Szövetség részére indítványoz emelést. Tartalmilag 
az 573. pont az 1945. sorszámmal függ össze, ott teremti meg a képviselő úr a másik 
lábát ennek a módosításnak. Előterjesztő? 

 
FÜLÖP CSABA LÁSZLÓ főosztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány 

nevében nem támogatjuk a módosító javaslatot azért, mert a Budapest-Belgrád 
vasútvonal fejlesztésére szolgáló projekt fedezetére szolgál az előirányzat, amit 
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csökkenteni javasolnak, és ez az eredeti célok ellehetetlenülésével járna. Köszönöm 
szépen. (Dr. Harangozó Tamás: Annál inkább.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e hozzászólás? (Jelzésre:) Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Igen, ahogy Harangozó képviselő úr mondja, annál is inkább támogatandó. Viszont azt 
szeretném jelezni a bizottságnak, hogy legutóbbi bizottsági ülésünkön, amikor 
meghallgattuk a Polgárőr Szövetséget, akkor elnök úr jelezte a szövetségnek, hogy ha 
forrásigény van, akkor azt valahogy a költségvetésben el lehet rendezni. Nem tudom, 
elnök urat szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan sikerült-e valamit 
tárgyalni vagy valamit elérni. 

 
ELNÖK: Ezzel kapcsolatban még folytatunk tárgyalásokat, tehát a mostani 

módosítások között ez még nincsen előterjesztve. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Értem. Köszönöm szépen  
 
ELNÖK: Más? (Jelzésre:) Harangozó képviselő úr! 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Csak erre a válaszára szeretném 

visszakérdezni, elnök úr, hogy ez a bizottság tud-e még foglalkozni bármikor egyébként 
ezzel a kérdéssel, mert most a részletes vitát le fogjuk zárni. 

 
ELNÖK: A Költségvetési tud vele foglalkozni vagy a TAB. Van-e más 

hozzászólás, tisztelt bizottság? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor megkérdezem, hogy ki 
az, aki támogatja Ander Balázs javaslatát? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  

Tehát 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás és 2 igen szavazat mellett nem támogatta 
a bizottság. 

Ezzel végére értünk a bennünket érintő részletes vita második szakaszának. 
Amennyiben nincs további hozzászólás, akkor megnyitom a részletes vita utolsó 
szakaszát. Ki az, aki egyetért azzal, hogy lezárjuk a részletes vitát? (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Ki az, aki nem ért vele egyet? (Szavazás.) 2 nem szavazat mellett a részletes 
vitát lezárjuk. Köszönöm. 

Kérdezem a bizottságot, hogy elfogadja és döntéseinek megfelelően benyújtja-e 
a részletes vitáról szóló bizottsági jelentést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) 6 igen 
szavazat. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem szavazat mellett akkor ezt elfogadtuk. 
Köszönöm szépen. 

Így lezárjuk a részletes vitának ezt a szakaszát, és ezzel a napirendi ponttal 
végeztünk. Köszönjük szépen a részvételüket. 

A veszélyes üzemek társadalmi elfogadtatásának feltételeiről és a 
lakosság előzetes és folyamatos tájékoztatásának szükségességéről 
szóló T/15683. számú törvényjavaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)  

A 2. napirendi pontra térünk rá, ami Schmuck Erzsébet, Keresztes László Lóránt 
és Ungár Péter képviselők önálló indítványa. Itt van az előterjesztők képviseletében 
Schmuck Erzsébet, neki adom meg a szót. 
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Schmuck Erzsébet előterjesztése 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt 
Bizottság! Nagyon röviden szeretnék ennek az előterjesztésnek az indokáról és a 
hátteréről szólni. Az Alaptörvény mindenkinek biztosítja a jogot az egészséges 
környezethez, ehhez mindenkinek joga van, és nyilván, az emberek szeretnének 
biztonságban és egészséges környezetben élni. Ugyanakkor az elmúlt években egyre 
inkább egyértelművé vált, hogy a magyar gazdaságban, illetve a kormány prioritásai 
között az autóipar és a járműgyártás kiemelt szerepet kap, és most egy fordulatnak 
vagyunk a tanúi. Ez azt jelenti, hogy az autóipar kezd átállni az elektromos autók 
gyártására és az e-mobilizációra. Ehhez viszont nyilván akkumulátorgyártásra van 
szükség, illetve az elhasznált akkumulátorok feldolgozására, ami azt jelenti, hogy ezek 
jellemzően veszélyes üzemekben valósulnak meg.  

Ugyanakkor az a gyakorlat létezik, hogy a kormány különleges gazdasági 
övezetté nyilvánít térségeket, területeket, másrészről pedig vannak a 
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások. Mind a két esetben a környezeti 
hatásvizsgálatok, hatástanulmányok a „futottak még” kategóriájába kerültek, és ezen a 
területen azt is látjuk, hogy érdemben nincs az embereknek beleszólási lehetőségük 
arra vonatkozólag, hogy a közelükbe telepítsenek-e ilyen veszélyes üzemeket vagy sem. 

Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy körbebástyázza vagy lefekteti, hogy milyen 
szempontoknak kell megfelelnie egy-egy ilyen veszélyes üzem telepítésének, kezdve 
onnan, hogy lakott területhez képest 5, illetve 7 kilométerre lehessen ilyet telepíteni. 
Azt is rögzíti ez a határozati javaslat, hogy milyen típusú környezeti 
hatástanulmánynak, hatásvizsgálatnak mi mindent kell tartalmaznia, és nem 
utolsósorban, hogy az ott lakók milyen módon szólhatnak bele, hogy tulajdonképpen 
azzal a veszélyes üzemmel tudnak-e együtt élni, nem tudnak együtt élni, illetve milyen 
feltételekkel. 

Tisztelettel kérjük a bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba vételt, hogy 
az Országgyűlés plenáris ülésén vitathassuk meg ezt a kérdést. Egyre több települést és 
egyre több embert érint, és igen, joguk van egy-egy ilyen üzem telepítésébe beleszólni. 
Még az is egy nagyon-nagyon fontos szempont, ezt is szeretném hozzátenni, hogy 
nagyon gyakran ilyen nagyberuházások zöldfelületen valósulnak meg vagy felhagyott 
termőterületeken, termőföldet vesznek igénybe. Van elegendő barnamezős 
beruházásra alkalmas terület, ezekben az esetekben ezt kellene igénybe venni. 
Köszönöm szépen. 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés az előterjesztőhöz? 
(Jelzésre:) Tessék! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem kérdésem 

lenne, csak a véleményemet szeretném a szavazás előtt elmondani: maximálisan 
támogatjuk a… 

 
ELNÖK: De kedves Harangozó úr! Mindig azt szoktuk csinálni: kérdés, 

hozzászólás. Feltettem azt, hogy van-e kérdés, erre jelentkezett. Azt vélelmeztem, hogy 
kérdezni fog. Ha hozzászólni akar, akkor jelentkezzen már, amikor azt mondom, hogy 
van-e hozzászólás! Mert így egyébként óhatatlanul összezavarhatja a bizottság 
menetét. 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Már túl lennénk rajta egyébként, elnök úr, 

nagyon kedves… 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Maximum engem zavart össze, tíz éve 

vagyunk ebben a bizottságban… 
 
ELNÖK: Ügyes, hogy a kérdéseknél hozzászólást akar elmondani, de a kettő 

nem ugyanaz. Tehát van-e kérdés, tisztelt bizottság. (Nincs jelzés.) Én szeretnék 
kérdezni az előterjesztőtől. 

A törvényjavaslat használ különböző fogalmakat, de ezeket igazából nem 
tisztázza alaposan, mert vannak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésre vonatkozó feltételek, veszélyes üzem, veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, küszöbérték alatti 
üzem. Ha megnézi az ember a javaslatot, amit önök tesznek, akkor az a helyzet, hogy 
jól össze vannak keverve ezek a fogalmak, és más-más eljárás vonatkozik mindegyikre. 
Mi volt a forrása annak, ami alapján különböző fogalmakat használnak ebben a 
törvényjavaslatban? 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Természetesen ezt a 

törvényjavaslatot szakértők készítették elő, és nyilván a megfelelő törvények - amelyek 
különböző típusú ügyeket tartalmaznak, például a környezetvédelmi törvény -, tehát 
több törvény a forrás, és nyilván azoknak a törvényeknek megfelelő fogalmakat használ 
a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: A második kérdésem az, hogy azt mondja az önök javaslata - kicsit a 

fogalmakat összekeverve, mert vannak a küszöbérték alatti, illetve a felső küszöbérték 
feletti üzemek -, hogy ezeknek az építési engedélyük kiadásához a biztonsági elemzés 
megléte a feltétel. A biztonsági elemzést a beruházó állítja elő. Miért gondolják 
biztosabbnak azt, hogy jobb az ilyen üzemek esetén egy az üzem beruházója által 
elkészített biztonsági elemzéshez ragaszkodni, mint a szakhatóságoknak a 
megfelelőségi vizsgálatához? Mert azt viszont kihagyják. 

Ugye, a mostani rendelkezések ebben az értelemben nem arra támaszkodnak, 
hogy az adott beruházó készít-e biztonsági elemzést, hanem azt mondják - teljesen 
függetlenül egyébként az adott beruházó biztonsági papírjaitól -, hogy a 
katasztrófavédelmi hatóságok az építési engedély kiadásának feltételei között a 
vonatkozó jogszabályokat és azoknak az alkalmazását követelik meg. Tehát, miért 
gondolják azt, hogy a beruházó által készített saját biztonsági elemzés jobb, mint a 
szakhatóságoknak a feltételeknek való megfelelőségi vizsgálata? 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Európai uniós jogszabályok 

rögzítik, hogy például környezeti hatásvizsgálatokat milyen módon és hogyan kell 
elkészíteni. Éppen ma a Fenntartható fejlődés bizottságának ülésén is volt egy ilyen 
javaslat, hogy a beruházó, illetve ne a beruházó készítse. Itt azért a hatóságokon is el 
lehet gondolkozni, hogy mi mikor mennyire biztonságos, és ki készíti? Nyilván, európai 
uniós jogszabályokban ez nem véletlenül szerepel úgy, ahogyan szerepel. Ennek még 
persze, lehetnek különböző felülvizsgálati lehetőségei. Ez a gyakorlat. 

 
ELNÖK: De önök sem azt vitatják, hogy Magyarország a veszélyes üzem 

létesítése, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem létesítése vagy a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó létesítmény - ezek ugye, különböző fogalmak - kapcsán nem 
tartjuk be a vonatkozó, nemcsak az ENSZ, hanem az európai uniós jogszabályokat is. 
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Mert azt önök sem vitatják, hogy ezt Magyarországon betartjuk, ami egyébként elég 
széles körű jogosítványokat ad a hatóságok és az érintett lakosság kezébe is, hanem 
valamiért a biztonsági elemzés - egyébként ilyen értelemben Magyarországon ez nem 
egy rögzített fogalom - elnevezést használják, ami egyébként nem környezetvédelmi 
hatástanulmány, mert a biztonsági elemzés nem környezetvédelmi hatástanulmány, ez 
két különböző dolog. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Mi két elemét vitatjuk alapvetően a 

jelenlegi helyzetnek. Az egyik az, hogy a lakosoknak nincs érdemi beleszólási 
lehetőségük, és nincs érdemi tájékozódási lehetőségük egy-egy tervezett üzemnek, 
veszélyes üzemnek az odatelepítéséről. Utaltam arra, hogy ez összefügg a különleges 
gazdasági övezet gyakorlatával, illetve a kiemelt nemzetgazdasági beruházásokkal. 
Tehát ez a kérdés egyik fele, hogy biztosítani kell a lakosoknak, akik ott élnek, a 
beleszólási lehetőségét, és hogy a lakosok elfogadják, hogy ők azzal tudnak együtt élni. 
Nyilván ez egy biztonsági pont, hogy meghatározunk egy minimumot, hogy lakott 
területtől milyen távolságban lehessen ilyen üzemet létesíteni, 5 és 7 kilométerre. Ez a 
kérdés egyik fele. 

A másik fele, hogy ez a különleges gazdasági övezet és kiemelt nemzetgazdasági 
beruházás kategória gyakorlatilag nem kicsit, nagyon formálissá teszi ezeket sok 
esetben, az engedélyeket, a környezeti hatásvizsgálatokat. Ezeket sokkal szigorúbban 
kell venni. Magyarul, hogy ezekben az esetekben is ugyanúgy, mint amelyek nincsenek 
ilyennek kijelölve, ugyanolyan szigorú módon készüljenek el ezek a vizsgálatok. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e más kérdés, tisztelt bizottság? (Nincs jelzés.) 

Nincsen. Akkor a hozzászólások jönnek. Ki szeretne hozzászólni? (Jelzésre:) 
Harangozó képviselőtársam! 

 
DR. HARANGOZÓ TAMÁS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azt gondolom, 

hogy már szinte a részletes vitába beleillő módon kezdődött ez a vita. Remélem, ez azt 
jelenti, hogy a Fidesz frakciója napirendre fogja venni ezt a kérdést, és nyilván, ha 
valami nem tiszta benne, akkor azt módosító indítványokkal rendbe lehet tenni.  

Szerintem abban nem lehet vita itt, ebben a teremben sem, talán nincs is, hogy 
az élethez és az egészséghez való jog minden magyar állampolgárnak, úgy egyébként 
minden embernek alapjoga, amit még az Alaptörvény is véd. Van, lehet az a jelenség, 
ami előfordult - ha nem is szándékosan - Magyarországon is és számtalan más 
országban a világon, amikor egyszerű profitéhségből cégek a működésük során 
embereket, családokat, akár gyerekeket folyamatában folyamatosan mérgeznek. 
Szerintem ennek a megítélése semmivel nem másabb, mint egy aljas indokból 
elkövetett súlyos testi sértés vagy éppen halált okozó gondatlan veszélyeztetés vagy 
éppen emberölés. Semmivel nem különb. Szerintem csak annyiból különb, hogy aljas 
indokból, nyereségvágyból követik el. Ennek a megakadályozása a magyar államnak 
dolga, és az ehhez szükséges jogi szabályozások vagy szigorítások szerintem fontos 
részét képezik a munkánknak, a magyar Országgyűlés munkájának az emberek 
biztonsága tekintetében is. Ez az egyik fele, ami miatt szerintem abszolút ide is tartozik. 

A másik fele: azért ennél talán egy picit már előrébb járunk itt, Magyarországon, 
Európában mindenképpen, azt gondolom, az is alapjog, hogy az emberek tudjanak 
arról, hogy mi zajlik körülöttük, az élőhelyük körül, a gyerekeikkel. Gondoljanak a saját 
családjukra, saját rokonságukra, saját élőhelyükre, környezetükre, lakóhelyükre! 
Semmilyen helyi vagy országos hatóság, jelentse az a magyar kormányt - amelyik 
kiemelt gazdasági övezet címén minden engedélyezési eljárás alól gyakorlatilag 
felmentést adhat saját magának -, vagy jelentsen egy helyi polgármesteri hivatalt vagy 
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önkormányzatot vagy bárki mást, senki az emberek megkerülésével veszélyes üzemet 
úgy ne létesíthessen, hogy arról az ott élő embereket nem kell időben és megfelelő 
szigorúan értesíteni, megfelelő távolságra építeni ezeket, például garanciális 
szempontból. Szerintem ezek mind olyan ügyek, amelyeket nem hiszem el, hogy van 
olyan fideszes képviselő, aki akár magánemberként, akár politikusként ne tudna 
támogatni, ha tételesen elolvassa. 

Egyébként meg elnök úr kérdésére én látatlanban annyit tudok mondani, hogy 
bármilyen eljárást ír is ez a törvény, a katasztrófavédelmi törvényben leírt, veszélyes 
üzemekre vonatkozó, a katasztrófavédelem intézményrendszerének előírt 
felülvizsgálati, illetve ellenőrzési jogkört biztos nem írja fölül. Tehát attól, hogy még ez 
is bekerül egy törvénybe, attól a katasztrófavédelemnek ezeket az üzemeket ugyanúgy 
ellenőriznie kell, ráadásul rendszeres időközönként, nem csak a megépítés 
időpontjában. Köszönöm szépen a szót, támogatjuk maximálisan. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Vadai Ágnes! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alalenöke: Köszönöm szépen a szót. 

Tisztelt Bizottság! Azzal szeretném kiegészíteni, hogy nemcsak a ma ott élő 
állampolgároknak tartozunk felelősséggel, hanem a jövő generációnak is. Itt ugyanis, 
nem olyan területekről van szó, amit a boltban meg lehet vásárolni, ha elromlik vagy 
ha bármi történik vele. A földről, a természeti kincsekről, élőhelyekről, növények, 
állatok élőhelyéről van szó, ahol extra felelősség van annak érdekében, hogy ezt a 
következő generációnak is meg tudjuk őrizni. Azt gondolom, ezzel kapcsolatosan 
nyilván lehet egy nagyon hosszú és részletes vitát folytatni; a kormány által korábban 
bevezetett speciális intézmények nyilván azért kerültek bevezetésre, hogy a meglévő 
szabályokat egy kicsikét egyszerűbbé tegye a beruházások számára. El kell azon 
gondolkodni, hogy az ilyen típusú beruházások olyan helyeken, amelyek nem 
feltétlenül csak a jelenleg ott lakó polgárokat, hanem az egész országot szolgálóan 
kerülnek veszélybe, lehetséges-e az, hogy kiemelt beruházási elképzelések vagy 
különleges övezetek elsőbbséget élvezzenek a magyar polgárokkal szemben. 

Azt gondolom, az elnök úr kérdéséből is világosan látszott, hogy van arra 
indíttatás, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Szóval, mindent meg lehet venni, de 
egy ponton túl jó levegőt meg tiszta környezetet nem, azt csak mi tudjuk elintézni. Csak 
úgy tudjuk elintézni ezt a dolgot, hogy olyan szabályokat hozunk, ahol - bármennyire 
is csábító sokak számára, mert esetleg munkát ad, mert esetleg adóbevételt jelent egy 
településnek az ilyen típusú beruházások mindenféle szigorú szabályok nélküli 
átengedése - mégiscsak felelősségünk van abban, hogy a jövő generáció számára ezeket 
a természeti területeket meg általában Magyarország területeit megőrizzük.  

Látjuk azt, és ez például mezőgazdasági törvények vitájánál is kiderült, hogy ott 
is van azért egy állandó vita, például a napelemek kapcsán, hogy hova lehet telepíteni, 
és hova nem. Abban sosem láttam vitát ellenzék és kormánypártok között, hogy vannak 
olyan nemzeti kincsek, amelyeket meg kell őrizni. Ez szavakban mindig működött. 
Probléma a gyakorlati megvalósításnál volt, meg amikor kiderült, hogy az valakinek az 
érdekeltsége, vagy valakinek fontos, vagy éppen az valakinek a hobbija.  

Azt gondolom, hogy ezt a törvényjavaslatot engedjük be a Ház elé, folytassunk 
ott le egy vitát! Ha az látszik, hogy ennél szélesebb körben kell ezeket a kérdéseket 
szabályozni, szerintem abban van nyitottság az előterjesztő részéről is, hogy nem 
zárkózik el, hogy akár szélesebb módon próbáljuk ezt szabályozni. A Demokratikus 
Koalíció és jómagam is támogatni fogjuk ennek a javaslatnak a Ház elé vitelét, és arra 
kérjük a bizottságot, hogy fontolja meg azokat a szempontokat, amelyeket itt 
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elmondtunk, nemcsak a ma ott élő állampolgárok egészsége érdekében, hanem a jövő 
generáció érdekében is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Más hozzászólás van-e? (Nincs jelzés.) Köszönöm.  
Tisztelt Bizottság! Természetesen az egészséghez való jog, az egészséges 

környezet biztosítása, mindazok, amiket az ellenzéki képviselőtársaim is említettek, az 
Alaptörvényben meghatározott elvek érvényesülése és annak biztosítása a lehető 
legalaposabb módon, az eminens érdeke tényleg mindenkinek, kormánynak, 
ellenzéknek, minden magyar embernek, és erre törekedni is kell. Ilyen értelemben a 
szándékban semmilyen vita nincsen közöttünk.  

Az is kétségtelen, hogy Magyarország mind az ENSZ, mind pedig az Európai 
Unió vonatkozó szabályozásait teljeskörűen alkalmazza. Tehát ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban - környezet, veszélyes üzemek, emberek egészségének biztosítása - 
nincsen olyan európai irányelv, vagy nincsen olyan ENSZ-dokumentum, amit 
Magyarország ne írt volna alá és ne csatlakozna, és ezeknek az előírásait maximálisan 
betartja. Ebben az értelemben ez akkor is igaz egyébként, ha nagyon sokszor okoz ez 
nehézséget. Beszélgessenek olyan polgármesterekkel, akiknek a településén Natura 
2000-es minősítésű területek találhatóak, hogy ők hogyan nyilatkoznak arról, hogy ez 
milyen problémát vagy nehézséget okoz nekik, mondjuk, a településük fejlesztésénél. 
De nem baj, mert ezeket be kell tartani. Ha nehézség, hát, nehézség. Tehát ebben 
semmilyen vita nincsen közöttünk.  

A szándék rendben van, és ilyen értelemben van szándékegység, azonban azt 
gondolom, ez a javaslat nem megfelelő javaslat arra, hogy a Ház ez alapján ezzel a 
kérdéssel akár csak foglalkozzon. Még egyszer hangsúlyozom: számos, egyébként 
nagyon pontosan behatárolt fogalmakat egymást helyettesítő módon használ, ezzel 
jelentős jogbizonytalanságot okozna ennek a szövegnek az elfogadása, mert a veszélyes 
üzem, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
létesítmény, küszöbérték alatti üzem, ezek definiált fogalmak, más csatlakozó 
törvényekben világosan használhatóak. A törvényjavaslat nem jól használja ezeket. 
Csak egy példát mondok rá. A javaslat a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények 
építésére és a biztonsági távolságok betartására vagy védőtávolságok betartására 
ugyanazokat az elveket használja, mint a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
építésére. Tehát a különbség: létesítmény, üzem.  

Viszont ez azzal jár, hogy minden olyan üzemnek, amelynek a telephelyén van 
veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény, be kell szüntetni a működését egész 
egyszerűen azért, mert nem veszi a javaslat figyelembe azt, hogy a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó létesítmény és a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek jelentős 
mértékben úgy vannak felépítve, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
telephelyén van az a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény. Ha mind a kettőre 
ugyanazokat a védőtávolságokat írjuk elő, akkor ellehetetlenítjük a működésüket. 
Magyarul, hogy miről van szó: van egy üzem, ami valamely savat használ, veszélyes 
anyag, és értelemszerűen van egy raktár az üzem területén, ami veszélyes anyagokat 
tárol, tehát egy veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény. Ha ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak a kettő telepítésére, 5-7 kilométeres védőtávolság betartásával, akkor 
nem fognak működni. Tehát Magyarországon ezeknek az üzemeknek - és sok ezer ilyen 
üzem van, mert veszélyes anyagokat nagyon sok üzem használ, gondoljunk csak egy 
egyszerű hipóra, ami szintén veszélyes anyag - megszűnhet a működése.  

Ez csak egy a rengeteg probléma közül, amit ez a törvényjavaslat felvet. Túl azon, 
mert azokat ki lehetne javítani, hogy pontatlanul hivatkozik kormányrendeletekre, és 
ezért a hivatkozott kormányrendelet száma, amit tartalmaz a javaslat, az egy másik 
kormányrendelet, mint amire nyilvánvalóan utalni akar; a veszélyes anyagok 
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definíciójánál olyan anyagokat is veszélyes anyagoknak minősítenek a fogalmak kicsit 
körvonalozatlan használata miatt, amit egyébként a katasztrófavédelmi törvény nem 
minősít annak. Ezért így ennek az alkalmazása megint jogbizonytalanságot 
eredményez.  

Én egyszerűen nem látom alkalmasnak ezt a törvényjavaslatot arra, hogy 
vitázzunk erről, függetlenül a szándéktól. És mondom még egyszer, szeretném, ha 
valaki rámutatna arra, hogy melyik az a vonatkozó, rendkívül szigorú európai uniós 
előírás, ami idevonatkozik vagy ENSZ-egyezmény, amit Magyarország aláírt, amit mi 
ne tartanánk be, mert mindegyiket be kell tartanunk. Mindegyiket be kell tartanunk, 
és be is tartjuk. Egyébként, ha valamelyiket nem tartanánk be, akkor arra kellene 
felhívni a figyelmet, hogy azt hogyan érvényesítsük, nem pedig egy olyan teljesen új 
konstrukciót hozni, ami egyébként rendkívül nehezen vagy inkább nem alkalmazható, 
jogbizonytalanságot eredményez, és egyébként nem javítja a jelenleg meglévő 
helyzetet. Tehát ebben az értelemben én ezt nem tartom általános vitára alkalmas 
javaslatnak. 

Van-e más hozzászóló, tisztelt bizottság? (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor még 
önnek megadom a szót. 

 
SCHMUCK ERZSÉBET (LMP) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. Amiket 

ön itt elkezdett felsorolni, ez játék a szavakkal. A mi szakértőink nem amatőrök, és amik 
ebben pontosan vannak, azok úgy vannak. És egyébként két törvényt is szeretnék 
említeni, amit nem tartunk be. Az egyik az aarhusi egyezmény, amit Magyarország 
ratifikált, amelyben biztosítjuk az állampolgároknak elvileg általában a jogot, hogy 
megfelelő módon, időben tájékozódjanak a különböző, környezetüket érintő kérdésről, 
hogy beleszólhassanak, hogy részt vehessenek ezen szabályozók kialakításában. Ez az 
egyik.  

A másik pedig: itt van, amire utaltam, a különleges gazdasági övezet 
létrehozására vonatkozó rendelet vagy törvény és a kiemelt nemzetgazdasági 
beruházások. Mind a két esetben a környezeti hatásvizsgálat elkészítésének a 
gyakorlata és az elvárása a „futottak még” kategóriába tartozik. Meg lehet nézni, 
általában úgy van, hogy kipipálva. Korábban volt olyan, a korábbi években, hogy a civil 
szervezeteknek is ilyen esetekben ezeknél a nagyberuházásoknál volt ügyfélrészvételi 
joga. Ezek is megszűntek, nincsenek. Tehát nem így van, ahogyan elnök úr mondja, 
hogy itt mindenféle szabályt betartunk. Nem tartunk be. És ha most önöknek csak ez a 
problémájuk, hogy az 5 és 7 kilométer, mi befogadjuk szívesen, hogy akkor mind a kettő 
7 kilométer legyen, de tisztelettel kérem önt, nem amatőrök a szakértőink, pontosan 
megnézték, tehát ezek helytállóak. Javasolom azt, hogy az önök szakértői és a mi 
szakértőink üljenek le, és akár hozzuk vissza akkor közösen ezt a törvényjavaslatot. 
Nyitottak vagyunk erre. Köszönöm szépen. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás? (Nincs jelzés.) Ha nincs, 
akkor a határozathozatal következik. Ki tartja alkalmasnak általános vitára ezt a 
javaslatot? (Szavazás.) 2 igen szavazat. Ki tartja nem alkalmasnak? (Szavazás.) 6 nem 
szavazattal nem tartottuk alkalmasnak. 

Egyebek 

Elnöki tájékoztató 

Tisztelt Bizottság! Ezzel a mai munkánk végére értünk. Az egyebekben a 
következőt szeretném mondani. Elnézést kérve a bizottsági tagoktól előzetesen is, de 
május 31-én, hétfőn, 9 órakor Honvédelmi és rendészeti bizottsági ülést fogunk tartani, 
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ahol a Magyar Honvédség kinevezendő parancsnokát fogjuk meghallgatni. Tehát 
kérem, tekintettel arra, hogy 1-jétől akarja kinevezni, illetve az államfő 1-jétől nevezi 
ki, előtte kell meghallgatnunk. Az 1-je sem alkalmas időpont, hiszen az 1-je, az 1-je. 
Előtte 31-e van a konzervatív naptárértelmezés szerint, úgyhogy hétfőn 9 órakor 
találkozunk. Meghallgatás lesz, a Magyar Honvédség főparancsnok-jelöltjét hallgatjuk 
meg. A helyszínről később tájékoztatjuk a bizottságot, mert még nem tudjuk. 
Megtaláljuk a helyét neki, ez olyan helyzet, amikor meg kell oldanunk ezt. Ez az én 
bejelentenivalóm. (Jelzésre:) Vadai Ágnes? 

Dr. Vadai Ágnes felvetései 

DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót. Tisztelt 
Bizottság! Annyit szeretnék megkérdezni, hogy az időpontot most már tudjuk, hétfőn, 
9 óra, a helyszín ki fog derülni, de esetleg megtudhatnánk, hogy mégis ki az, akit meg 
fogunk meghallgatni? Mert ahhoz képest azért szeretnénk fölkészülni, és hétfőn, 
kedden pedig plenáris ülés van. Úgy tudom, már most ott van a meghívó a keddi ülésre, 
ami 11-kor lesz, a plenáris ülés alatt. Szeretném jelezni, hogy ezt sérelmezem, mert 
plenáris ülésen nagyon fontos kérdés kerül napirendre, az önök által beterjesztett 
pedofiltörvény-csomag, tehát nem bántam volna, ha nem plenáris ülés napján történik 
meg ez a bizottsági ülés, különösen azért, mert szerdán viszont nincsen plenáris ülés. 
Tehát az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy akkor ki az, akit meghallgatunk. 

 
ELNÖK: Egy pillanat. (A bizottság főmunkatársával egyeztet.) Bocsánat, csak 

technikai kérdések vannak. Én azt vetem fel, hogy hétfőn bizottsági ülést tartani és 
kedden is, az elég kiábrándító értelmetlenségnek tűnik, ezért szeretném hétfőn 
megtartani a HRB-t, a keddit is. Tehát, hogy kedden ne legyen, csak hétfőn. Három 
napirendi pont lenne: két részletes vita, illetve egy meghallgatás. És akkor kerítsünk 
neki helyet, ha kell, akkor a Fehérházban. Mert nem tudunk mit csinálni, 
helyproblémánk van, mert a többi bizottság által le van foglalva, de egyetértek, hogy a 
keddi plenáris ülés, illetve esetleges szavazások miatt ne csináljuk azt, hogy… 
(Jelzésre:) Kedden nincsenek szavazások. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Kedden nincsen szavazás, csak 

kedden az a pedofilcsomag van napirenden, ami… 
 
ELNÖK: Rendben van, tehát kedden nem lesz bizottsági ülés, hétfőn, 9 órakor 

lesz. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Jó, és akkor a kérdésem az lenne 

a felkészülés érdekében - merthogy szeretnénk fölkészülni a Magyar Honvédség új 
parancsnokának meghallgatására, és a hírek szerint nyilván majd ő el fogja mondani, 
hogy lesz-e új parancsnokhelyettes, de szeretnénk fölkészülni erre a meghallgatásra -, 
hogy kit fogunk meghallgatni. 

 
ELNÖK: Ezért a meghívóval mindenképpen megkapják, hogy kit fogunk 

meghallgatni. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: És mikor kapjuk meg a 

meghívót? 
 
ELNÖK: Holnap, és holnap akkor kiderül. 
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DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: És az utolsó kérdésem az lenne 
az egyebek napirendben, hogy várhatóan ez a hétfői ülés lesz-e az utolsó a plenáris ülés 
lezárása előtt, vagy visszajön még bizottsági ülésre az a korábbi közbeszerzés alóli 
mentesítés, amelyet elnök úr nagyon helyesen, arra hivatkozva, hogy ez nem megfelelő, 
még a korábbiakhoz képest sem… 

 
ELNÖK: Az kiderül akkor, amikor látjuk, hogy az előterjesztő visszajön-e vele. 

Kértünk kiegészítést hozzá, azt most megkaptuk, de olyan jelzés nem volt egyelőre, 
hogy visszajönnek-e vele vagy sem. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Ezt csak azért kérdezem, hogy 

akkor június 15-éig nagyjából ez az utolsó… 
 
ELNÖK: Biztos, hogy lesz még bizottsági ülésünk az előrejelzések szerint. Van 

egy tervezett bizottsági ülésünk Palkovics miniszter úr meghallgatására 8-án. 
Tekintettel arra, hogy a védelemgazdasági fejlesztések felelőse, azt gondoltam, hogy 
ebben az ülésszakban még a védelemgazdasági lépésekről mindenképpen kell 
tájékoztatást kapnunk, illetőleg még Tatán lenne egy kihelyezett bizottsági ülésünk. 
Meglátjuk, hogy mi fér bele. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Annyit szeretnék fölvetni, hogy 

én értem, hogy a plenáris ülések ideje alatt a legjobb, de nagyon sok olyan alkalom van, 
amikor a plenáris ülésen nagyon fontos törvényjavaslatot tárgyalunk. 

 
ELNÖK: Ez igaz. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: És tudomásom szerint 7-én, 

valamint 8-án és 11-én plenáris ülés lesz, tehát próbáljuk már olyan időpontra rakni a 
bizottsági üléseket, hogy az egyébként ne ütközzön a plenáris üléssel! 

 
ELNÖK: Erre törekszünk, ha ez sikerül… 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: De nem sikerül, elnök úr. 
 
ELNÖK: Nem mindig. Nem mindig sikerül, sajnos. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: De eddig volt azért B hét, és 

általában szerdán azért nincsen plenáris ülés, tehát ha ezt megoldhatnánk; és azon a 
héten szerdán, a június 7-ei héten, szerdán nem lesz plenáris ülés. Ha ezt meg tudnánk 
oldani, az nagyon jó lenne, mert így arra vagyunk kényszerítve… 

 
ELNÖK: Az a helyzet, hogy ha tudnánk azt, hogy egyébként pontosan mikor van 

plenáris ülés, például… 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: De azt tudjuk, elnök úr… 
 
ELNÖK: Nem, mert csütörtökön nem szokott lenni plenáris ülés, és most van, 

mégis van bizottsági ülés. 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Bocsánatot kérek, elnök úr, az 

üléstervet a Ház nyilvánosságra hozta és megküldte a házbizottsági ülés után, tehát azt 
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most már pontosan tudjuk, hogy június 16-áig hogyan ülésezik a Ház, mert van egy 
ülésezési terv. 

 
ELNÖK: Ennek még van egy másik problémája, hogy az időpontokat egyeztetni 

kell, tehát Palkovics úrral folyamatos egyeztetésben vagyunk azzal kapcsolatban, hogy 
melyik időpontot tudja elfogadni, és azt a meghallgatást mindenképpen be kell 
iktatnunk. Úgyhogy igyekszem, de meglátjuk, hogy hogyan sikerül. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK), a bizottság alelnöke: Értem. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, akkor a mai bizottsági ülésnek vége van. (Jelzésre:) 

Bocsánat, nem, nem, Bartos Mónikának adom meg a szót. 

Bartos Mónika tájékoztatója 

Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden szeretném tájékoztatni a bizottságot, 
képviselőtársaimat, hogy május 13-án részt vettem a visegrádi országok parlamentjei 
közigazgatási és belügyi kapcsolataival foglalkozó bizottságainak videokonferenciáján, 
és két fontos téma volt. Az egyik a migráció, a másik pedig a terrorfenyegetettség. 
Elmondható, hogy a visegrádi országok mind a két kérdésben együtt gondolkodva és 
együtt mozdulva haladnak, tehát a bizottsági együttes ülésen elhangzott, hogy minden 
ország szeretné a migrációt az EU határain kívül megoldani, illetve a harmadik 
szomszédos országokkal, valamint a kibocsátó országokkal való együttműködést 
szeretné erősíteni, hogy megelőzze az illegális migráció tömeges erősödését. 

A másik kérdés a terrorfenyegetettség volt. Itt egyetértettünk abban, hogy a 
közép-kelet-európai országok nem célországai a radikális személyeknek, 
terrorszervezeteknek, ugyanakkor tranzitországként is egyfajta menedékként 
használják, hogy felkészüljenek a nyugat-európai országokban történő támadásokra. 
Tehát emiatt a V4-országoknak fontos szerepük van a megelőzésben és az ilyenfajta, 
sokszor a tömeges illegális migráció ernyője vagy által kialakított körülmények alá 
bújtatott terrorfenyegetettség csökkentésének. 

Ami még nagyon fontos, hogy átvesszük majd a visegrádi országok elnöki 
pozícióját, és elhangzott, hogy fontos lenne a bizottságok közötti együttműködést 
erősíteni. Erre nagyon jó esély van, hiszen mi magunk is szeretnénk, Magyarország is 
szeretne vagy ez év végén vagy a következő év elején, januárban, ilyen ülést szervezni. 
Köszönöm szépen, elnök úr. 

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés ebben az ügyben? (Nincs jelzés.) Ha 
nincs, akkor vége a bizottsági ülésnek. Köszönöm szépen. Hétfőn találkozunk 9-kor. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 49 perc) 

  Kósa Lajos  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Baloghné Hegedűs Éva 


