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Napirendi javaslat  

 
1. Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/384. szám)  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)  
(Kijelölt bizottság)  
 

2. Albizottságok létrehozása  
 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Czerván György (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Győrffy Balázs (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dankó Béla (Fidesz)  
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz)  
Dr. Apáti István (Jobbik)  
Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)  
Hohn Krisztina (LMP)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Lázár János (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 
Horváth Zoltánné bizottsági főmunkatárs  
 
 

Meghívottak  
 

Hozzászólók  
 
Dr. Varga László (MSZP)  
Dr. Hoffmann Imre, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára 
Dr. Bándi Gyula, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalának a jövő 
nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettese  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 07 perc) 
 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt 
ülését. A napirendtervezet előtt hadd köszöntsem Hohn Krisztinát, aki bizottságunk 
új hölgytagja – ez egy ritka pillanat. Engedje meg, hogy megkérjem – merthogy eddig 
is így tettük az új bizottsági tagokkal –, pár szóban ha bemutatkozna a bizottság 
régebbi tagjai részére!  

 
HOHN KRISZTINA (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Hohn Krisztina 

vagyok, Baranya megyéből jöttem, és Mánfa község polgármestere voltam 12 évig. 
Nem tudom, tudják-e, hol van Mánfa: Pécs és Komló között helyezkedik el. Egyébként 
az Új Kezdet Pártnak, a Gémesi György-féle Új Kezdet Pártnak a tagja vagyok, és az 
LMP-frakcióban foglalok helyet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Jó munkát kívánok itt a bizottság elkövetkezendő 

négyéves munkájában! 
A napirendi javaslatot a bizottság tagjai megkapták. Kérdezem, hogy kérdés, 

észrevétel van-e hozzá. (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor kérdezem, hogy ki az, 
aki elfogadja a napirendtervezetet. Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő módosításáról 
szóló T/384. számú törvényjavaslat   
(Részletes vita) 

Az 1. napirendi pontban az egyes törvényeknek a vízkivételekkel összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitájáról, illetve a benyújtott módosító 
indítványokról és az ehhez kapcsolódó kötelezettségeinkről fogunk itt most dönteni. 
Megnyitom az első vitaszakaszt, és egyben köszöntöm Bándi Gyula urat. Szeretném 
jelezni, hogy az első vitaszakaszban a házszabályi rendelkezéseknek, a 
formalitásoknak való megfelelőséget szoktuk vizsgálni a Házszabály 44. § 
(1) bekezdése alapján, és egyben kérdezem is, hogy van-e bárkinek ebben az első 
vitaszakaszban kérdése, észrevétele a formalitással kapcsolatosan. Egyben itt 
szeretnék szót adni meghívott vendégünknek, aki előre jelezte az írásban hozzám 
hivatalosan eljuttatott levelében, hogy hozzá szeretne szólni ehhez a 
törvényjavaslathoz. Én itt az első szakasznál látok lehetőséget arra, hogy kifejtse a 
véleményét, úgyhogy meg is adom a szót. (Dr. Bándi Gyula: Mindjárt?) Igen. 

 
DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

biztoshelyettes (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Köszönöm szépen. Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Gondolom, általában tisztában vannak vele, hogy én itt 
most az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala nevében mint a jövő nemzedékek 
szószólója kell hogy hozzászóljak a parlamenti vitához. Teszem ezt úgy, hogy ez most 
már a harmadik alkalom, amikor ebben az ügyben van szerencsém hozzászólni: még 
tavaly az Igazságügyi bizottság ülésén, amikor ezzel a hozzászólásommal egyidejűleg a 
Belügyminisztérium a kormány részéről ugyanezt a tervezetet visszavonta, idén, ha 
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jól emlékszem, elnök úr, januárban volt egy ülés, amelyen én ugyancsak szót kértem, 
és most az új parlamenti összetételben tisztelettel újra ezt tenném.  

Rövid szeretnék lenni, ezért inkább felolvasom, mert tíz pontban röviden 
összefoglaltam, nehogy elkalandozzak. Akit esetleg érdekelnek a részletek, az 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala honlapján, az én szószólói oldalamon egy 
körülbelül 20 oldalas információt vagy anyagot találnak, amelyet a különböző vizes 
szakértői szervezetekkel, a Hidrogén Társaságtól a Mérnök Kamaráig, és így tovább, 
állítottunk össze, és tettünk közzé ezzel kapcsolatosan. Kérem, hogy azt olvassa el, aki 
úgy gondolja. Tehát akkor én most azért, hogy ne lépjek ki nagyon az időből, és az 
elnök úr és a bizottság türelmével ne éljek vissza nagyon, ezért tíz pontban, egy-egy 
mondatban összefoglalnám a véleményemet.  

Az első érdekes kérdés az, hogy én mint az alapvető jogok biztosának 
helyettese ülök itt, és kicsit furcsának tűnhet, hogy alapjogi jogvédőként az állam 
jogait próbálom a polgáraival szemben megvédeni, ez azonban valójában a jelen és 
különösen a jövő nemzedékek jogait érinti, tehát nagyon súlyosan alapjogi kérdés. 
Ennek oka az Alaptörvény P) cikke elsősorban, amely a nemzeti vagyon, a közös 
örökség védelmét emeli ki, és amelyből az államot kötelezettségek terhelik, és egyben 
jogok illetik meg, ami az állam kiemelt és másra át nem hárítható felelősségét jelenti. 
E jogok különösképpen a közös örökség, ezen belül a természeti erőforrások 
felhasználásának fokozott ellenőrzésére vonatkoznak, ami egy olyan állami 
kötelezettség tehát, amelyről egyszerűen nem mondhat le.  

A jelen tervezet, javaslat azt jelentené, hogy az állam mondjon le az ellenőrzés 
lehetőségéről, egyben a közös örökség, az állam által védeni rendelt nemzeti vagyon 
védelméről, engedje szabadjára az ellenőrizhetetlen vízkivételeket és a szennyezések 
terjedésének lehetőségét. Amint már én magam is többször elmondtam, írásban tehát 
leírtuk állásfoglalásban valójában minden, a vízzel foglalkozó mérvadó szakmai és 
tudományos szervezet támogatásával, kettős veszélyt rejt a tervezet, és a vízvédelem 
mindkét terrénuma kiköszörülhetetlen csorbát szenved. Az egyik a vizek mennyiségi 
védelme, a meglévő vízkészletek ellenőrizhetetlen felhasználása, az eddig jogszerűen 
használók érdekeinek sérelme – ez is alapjogi kérdés –, mindez akkor, amikor a 
természeti erőforrások felhasználásával kapcsolatos takarékosság lehetne az egyik 
kiemelkedő gátja ennek, és ennek a felhasználás elkerülése inkább. A vizek minőségi 
védelme kapcsán pedig a szennyezés vízzáró rétegeken át történő potenciális 
továbbjuttatásáról van szó, lehetőségéről persze, amelynek úgyszintén megszűnik az 
adminisztratív akadálya.  

A mezőgazdasági célú vízfelhasználásnak a takarékosság az egyetlen korszerű 
útja, a meglévő vízhasználatok észszerű elosztása, a vízfelhasználás és újabb 
vízfelhasználások helyett az elérhető legjobb technika szerinti, tehát a BAT-szerű, jó 
mezőgazdasági gyakorlatok alkalmazása, némileg hasonlóan, mint például a nitrátos 
területek esetében hasonlóan érvényesülő követelmény van. Még januárban 
említettem – bocsánat, hogy mégis elkalandozok –, hogy éppen decemberben volt 
szerencsém átadni egy környezetvédelmi díjat egy olyan magyar találmánynak, amely 
a felére csökkenti az öntözővíz-igényt egy egyszerű biovegyszer alkalmazásával, amit 
külföldön már használnak, érdekes módon itt nem.  

Várhatóan kitérhet erre az egész témára egyébként az OECD-nek az a 
környezeti értékelése, amit most csütörtökön mutatnak be, énnekem is lesz 
szerencsém ott hozzászólni. Ezt pusztán azért gondolom, mert tavaly, amikor ennek a 
vitái voltak, számos tanújelét láttam annak, hogy a vízvagyon felhasználása szóba fog 
kerülni, tehát érdemes lenne arra is odafigyelni majd, hogy mit mond erre az OECD.  

A nem megfelelő vízhasználat már ma is végzetes következményekkel jár. Két 
hete, három hete voltam a Kiskunsági Nemzeti Parkban, a Homokhátságon, ahol 
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megérdeklődtük, és 40 év alatt 11 méterrel csökkent a felszín alatti víz szintje, amely 
ezen az úton, amit itt ez a tervezet lehetővé tesz, csak tovább fokozódhat, tehát 
tulajdonképpen az egész terület hamarosan sivataggá válhat.  

Egy formai kérdés, hogy különösen kiemelkedő jogsértésnek tekintjük a 
tervezet részéről, hogy a tényleges tartalom csak az indokolásban jelenik meg, 
magában a tervezetben nem, ami jogbiztonsági és jogtechnikai szempontból egyaránt 
ellenőrizhetetlenné teszi a rendszert, s mindez pedig a jövő nemzedékek érdekeinek 
semmibevételével járhat.  

És egy utolsó gondolat: az Alkotmánybíróság által mindenkor kiemelt 
elsőrendű szempont volt a meglévő védelmi állapottal kapcsolatosan a visszalépés 
tilalma. Ebben az esetben ez a visszalépés nem az értelmezésekben, hanem – és ez 
sajnos itt teljesen komoly – méterekben mérhető, tehát rendkívül könnyen 
detektálható.  

Éppen ezért azt szeretném kérni, hogy az előterjesztők vonják vissza az 
előterjesztést, vagy pedig a tisztelt bizottságot és a parlamentet, hogy ne szavazzák 
meg, ne támogassák, mert jó szívvel ezt nem lehet a nemzet, különösen a jövő 
nemzedékek érdekének védelmében támogatni. Köszönöm szépen, hogy 
meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen dr. Bándi Gyulának, a jövő nemzedékek érdekeinek 

védelmét ellátó biztoshelyettesnek gondolatai kifejtését. Egyben köszöntöm dr. 
Hoffmann Imre helyettes államtitkár urat és segítő kollégáit a Belügyminisztérium 
részéről.  

Szeretném megjegyezni, hogy természetesen valamelyest ismerjük azokat a 
felvetéseket és aggályokat, amelyeket a biztoshelyettes úr itt elmondott. De azért 
vannak olyan technikai kérdések, mint a Duna-Tisza köze vízháztartásának a kérdése, 
amely területen én most már majdnem 58 éve élek, annak is a tetején, a 
Homokhátság tetején, a legmagasabb pontján, Soltvadkerten, mert tőlünk keletre a 
Tisza felé lejt, tőlünk nyugatra a Duna felé lejt, tehát épp a magas ponton vagyunk, és 
ezt a talajvízszint-süllyedést így volt szerencsém sajnos végigkísérni, és tartok tőle, 
hogy nem az esetleges fúrt kutak megléte, hanem teljesen más, egy akkori, régebbi, 
egy 30-40 évvel ezelőtt eldöntött, a mocsarak, víztocsogók, vízgyűjtő helyek 
lecsapolásának csatornázással kialakított, nagyrendszerű csatornázással kialakított 
elképzelése vezetett ehhez a súlyos következményhez, amiről ön egyébként helyesen 
beszélt. Tudjuk, hogy akik a Belügyminisztériumban a vízügyekkel foglalkoznak, 
azoknál elindult egy teljes magyarországi vízháztartási, vízrendszeri térképpel és 
vízigény-megjelenítéssel foglalkozó gondolat. Az a probléma tehát, hogy mi lesz a 
Duna-Tisza közével, egy sokkal súlyosabb kérdés, ami szerintünk nem kapcsolható 
közvetlenül a felszín alatti vagy a felszín feletti vizek használatához. De az aggályokat 
természetesen már többször mérlegeltük.  

Ugyanakkor az számunkra tényként ismert adat, hogy Magyarország, amellett, 
hogy a Kárpát-medencében vagyunk vízfogadó országként, és ez a vízfogadás a nagy 
mennyisége ellenére egy nagyobb mennyiségű vízkibocsátással párosul, és nem 
nagyon értjük azt, hogy amennyiben megakadályozzuk, hogy a magyar gazdálkodók, 
de nevezzük őket vízfelhasználóknak, mindenféle jogi, netán anyagi akadályokkal való 
megütközéssel kerülnek szembe, amikor vizet szeretnének használni, és ezt nem 
teszik, majd ezt a nagy mennyiségű vizet kiengedjük a fogadó országokba, netán 
Szerbia, Románia, Bulgária felé, majd netán a Fekete-tengerbe, és azok meg 
felhasználhatják, vagy majd felhasználják azt. Szóval mi egyelőre nem látjuk ennek a 
logikáját.  
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Valóban, azzal a nagymértékű, egyébként a világot esetlegesen fenyegető 
ivóvíz-, édesvízkészlet-csökkenéssel – itt megnevezhetjük a dél-afrikai fokvárosi 
rendkívüli eseménysort – természetesen tisztában vagyunk, de egyelőre itt, 
Magyarországon az ismert földrajzi, vízügyi adottságaink miatt apró esélyét sem 
látjuk annak, hogy ez bekövetkezhet, és annak sem, hogy ha itt mi spórolunk, akkor 
Fokvárosban mitől lesz víz. Tehát lehet még esetleg errefelé elindulni, és azt is látjuk, 
hogy Nyugat-Európa egyes országaiban aggodalmas már az öntözéshez felhasznált és 
gazdasági célra felhasznált víz kérdése, és talán együtt is érzünk velük, és hogyha azt 
nézzük, hogy az ön által javasolt technológia a felére csökkenti a vízfelhasználást, 
akkor megnézhetjük az Izraelben és az arab, közel-keleti országokban lévő vízkultúra 
magas szintjét, de tegyük hozzá, hogy eleve iszonyú kevés vizük van ahhoz képest, ami 
nekünk van, és mégis az öntözés felé viszik el a rendszert azzal az iszonyú kevés vízzel, 
bár iszonyú magas szintű öntözési rendszert kialakítva. Itt mi abban teljesen 
egyetértünk szakmailag önnel, hogy van egy olyan szerencsénk, hogy nekünk még 
vizünk is van, de nincs meg még mindenhol az a nagyon magas szintű öntözési 
technológiánk, amit a Közel-Keleten használnak a vízszegénységük következtében.  

Talán ezt a kettőt kellene valahogy párosítani, és egy észszerű „víztérképet” 
elkészíteni Magyarországra, hogy hol van ez a vízigény, értelemszerűen hova és 
milyen anyagi ráfordítással lehet vizet vinni úgy, hogy senkinek az érdeke ne sérüljön 
ebben a rendszerben, még talán a jövő nemzedékének az érdeke se sérüljön. Ez egy 
keskeny palló, pontosan tudjuk, hogy ha itt oldalra lép valaki, akkor nagyot eshet, és 
ezért értjük az ön aggodalmát ebben, de mi az egyszerű fizikai adatok és tények 
birtokában azt állítjuk, hogy nekünk, Magyarországnak van még mozgástere a vízügy 
kérdésében úgy, hogy senkinek az érdekét ne sértsük, és mégis a hasznosság elve 
alapján akár az ön által többször említett korszerű felhasználási technológiák 
alkalmazásával nyertesei legyünk ennek a vízfelhasználásnak.  

Ha jól láttam, újra jelentkezett a biztoshelyettes úr (Dr. Bándi Gyula: Ha 
szabad!), megadom a szót.  

 
DR. BÁNDI GYULA, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó 

biztoshelyettes (Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): Köszönöm szépen, elnök úr, 
csak egy mondat. Itt nem derült ki, ugyanúgy, ahogy az előzmények, voltak ennek 
előzményei, ezért nem mentem bele minden részletbe. Bocsánatot kérek, a félreértés 
elkerülése végett, ha valaki azt hinné, hogy én az öntözés, a felhasznált vizek 
csökkentése mellett kardoskodom elsősorban, amikor javaslatokat is teszek, hogy 
hogyan lehetne máshogy, csak annyit szerettem volna mondani, hogy az 
ellenőrizetlen, engedély és bejelentés nélküli vízfelhasználásról beszélünk. Az alapjogi 
biztosi hivatal abba, hogy az állam a saját vízvagyonát hogyan osztja el, nem kíván 
feltétlenül beleszólni, de ne mondjon le arról a jogról, hogy ezt ellenőrzött 
körülmények között teszi, csupán erről van szó. Tehát senki nem azt mondja, hogy ne 
használjunk fel öntözővizeket, ha lehet, csak annyit, hogy ez ne az adott fellazított 
keretek között történjen. Ez a kérdésnek a lényege, az összes többi hozzáadott – 
remélem – érték. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm.  
Formailag a vitaszakasz első részénél tartunk, itt bárki tehet megjegyzést 

nemcsak a házszabályi rendelkezés vonatkozásában, hanem a részletes vitához 
kapcsolódva is. Ezért kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele, 
hozzászólása akár az elhangzottakhoz, akár pedig a házszabályi megfeleléssel 
kapcsolatosan. (Senki nem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, akkor az első vitaszakaszban 
kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a házszabályi rendelkezés 44. § 
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(1) bekezdésének megfelel a benyújtott törvényjavaslat. Aki ezzel egyetért, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez többség, a bizottság véleménye szerint a 
benyújtott törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezésnek.  

Megnyitom a második vitaszakaszt, amely a benyújtott módosító indítványok 
vitájáról szól. Kérdezem a tisztelt helyettes államtitkár urat, hogy kormány- vagy 
minisztériumi álláspontot fog-e képviselni, amikor majd önöket, az önök véleményét 
kérdezem. 

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): A 

minisztériumét, tehát én a minisztériumot képviselem.  
 
ELNÖK: Minisztériumi állásfoglalást fog közvetíteni. Köszönöm szépen.  
A háttéranyagban egyetlenegy módosító indítványt látunk, amelyet a jelen lévő 

dr. Varga László országgyűlési képviselőnk nyújtott be. Ezért formálisan először a 
kormányt kérdezem, aki a beterjesztő, hogy ezzel a módosító indítvánnyal egyetért-e, 
mi a véleménye róla. Megadom a szót. 

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dr. Varga László módosító javaslatát mi nem 
támogatjuk. Több mint egy évvel ezelőtt került benyújtásra az első törvényjavaslat, az 
idő közben történteknek, az azóta eltelt időszak intézkedéseinek, jogszabály-
módosításainak köszönhetően a koherencia megteremtésének érdekében módosító 
javaslat benyújtását tartottuk szükségesnek, amely a Mezőgazdasági bizottság előtt 
van, és mi annak a támogatását kérjük a bizottságtól. De az első kérdésére a válasz az, 
hogy a benyújtott módosító javaslatot nem támogatjuk.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga Lászlónak adok szót. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Az a helyzet, hogy vannak olyan pillanatok, 
amikor a törvényhozói munkában, az országgyűlési képviselői munkában nagyon 
nehezen összeegyeztethető szempontokat kell összeegyeztetni. Az elnök úr is mondta, 
hogy itt egy vékony pallón kell végigmennünk, ezt el kell ismerni. Én nagyon 
fontosnak tartom a jövő nemzedékek védelmében a vízbázisvédelem szempontjait. 
Hogy ez most pontosan vízjogi engedélyekhez köthető, vagy egyéb ellenőrzési 
formákhoz, azt nem tudom megítélni egészen konkrétan, bevallom önöknek, azt a 
kérdést azonban megpróbáltam önmagamnak megválaszolni, hogy egy országgyűlési 
képviselőnek és egyáltalán az Országgyűlésnek dolga-e a jövő nemzedékek és a 
vízbázisvédelem szempontjait összeegyeztetni a jelen nemzedékek szociális, gazdasági 
és az egészséges ivóvízhez való jogának a kapcsán különböző szempontokkal, és 
szerintem ez feladatunk. Most mondhattam volna azt, hogy letudom ezt azzal, hogy 
kétharmaddal kormányoz a Fidesz-KDNP, és akkor ezek között a szempontok között 
– mondjuk úgy – a politikai és a szakmai felelősség ma az önöké, de én tettem egy 
javaslatot, amely lehet, hogy féllábas ebből a szempontból, és egy picit a 
jogbizonytalanságra és az egyik oldalra próbáltam egy választ adni.  

Szerintem előbb-utóbb meg kellene válaszolnia az Országgyűlésnek azt, hogy 
mi az a volumen és mi az a nagyságrend, ahol – különösen azokon a területeken, ahol 
nincsen vezetékes, megfelelő vezetékes ivóvíz – az Országgyűlés a vízkivételt vízjogi 
engedély nélkül elfogadhatónak látja, nyilván a megfelelő szakmai előkészítés után, és 
hogy hogyan illik ez bele a perspektivikus, távlatos gondolkodásba, a jövő 
nemzedékek szempontjaiba és a vízbázisvédelem szempontjaiba. Én erre tettem egy – 
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lehet, hogy féllábas – kísérletet, de azért ez mindenképpen egy jelzés, hogy a jelen 
jogszabályban foglaltakhoz képest azért eggyel konkrétabban kellene ezeket a 
dolgokat szabályozni, és nem állandóan tologatni a kérdés konkrét rendezését az 
egyre távolabbi jövőbe, itt most éppen tíz évvel, ha jól értem.  

Én ezért tettem ezt a javaslatot, aztán nyilván abból, hogy a kormány, 
pontosabban a minisztérium azt nem támogatja, én látom annak a sorsát, nem ezt 
mondom, csak azt mondom, hogy ezt a szempontot a bizottságnak mérlegelnie kell, 
és az Országgyűlésnek ebben a kérdésben rendet kell tennie. Szerintem nincs vége 
ennek a folyamatnak azzal, hogyha ezt a jogszabály-módosítást önök elfogadják, mert 
ez senkinek nem igazán kielégítő, mert a jogbizonytalanság is fennmarad nagyon sok 
olyan területen, ahol tényleg nincs is egészséges ivóvíz, és egyébként nagyon sok 
nehezen élő, szűkös egzisztenciából élő ember él, a másik szempontból pedig a 
környezetvédelmi kérdések, aggályok is fennmaradnak, tehát nem elvégzünk egy 
munkát szerintem, hanem eltoljuk a távoli jövőbe. De lehet, hogy én rosszul 
értelmezem, nyilván tanácskozási joggal vagyok a bizottság tagja, először szólok itt 
most hozzá, a motivációimról szerettem volna egy pár gondolatot megosztani 
önökkel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem árulok el nagy titkot, hogy a kormánypárti 

szakmai kiscsoport volt a Belügyminisztériumban egy konzultáción a törvénnyel 
kapcsolatosan a múlt héten, … és azt a kérdéskört illetően, amit képviselőtársam itt 
feszeget konkrétumokkal, tehát a módosító indítványában számokat is behozott, hogy 
80 méter, meg 500 köbméter/év, meg 5 ezer négyszögöles, s a többi, … a 
minisztérium által benyújtott törvénymódosításban ilyen részletszabályok nincsenek, 
azért, mert egy rendelettel készülnek, a törvény mögötti rendelettel. Persze meg kell 
várnunk ennek a törvénynek a tárgyalását, netán életbelépését, de én is úgy vélem 
helyesnek, hogy általában törvénybe, tehát a legmagasabb, az egyik legmagasabb 
szintű jogszabályunkba nem érdemes, nem szabad számokat nagyon sűrűn beleírni, 
mert hogyha netán azokat módosítani kell, mert ha kiderül, hogy valamilyen oknál 
fogva jobb azt feljebb, lejjebb, arrébb vinni, akkor amiatt törvényt kellene módosítani, 
és pont ezért mi is helyesebbnek tartjuk a konzultáció után, hogy majd a rendeletek 
szabályozhatják esetlegesen az ilyen típusú, mélységekre, négyzetméterekre és nem 
tudom mire vonatkozó elképzeléseket. Én tehát most nem a tartalmi részét kritizálom 
ezzel, hanem egy elvi álláspontunkat szeretném közvetíteni, hogy ezeket tökéletesen 
elégséges véleményünk szerint egy alacsonyabb szintű, rendeleti szintű jogszabályban 
tisztázni, attól függően, hogy mi lesz a majdani törvény, a most tárgyalt 
törvényjavaslat végleges szövegváltozata.  

A helyettes államtitkár úrnak szeretném jelezni, hogy most mondott az 
indoklásában egy mondatot, mely szerint a kormány részéről szándékoznak majd egy 
módosítást tenni a benyújtott indítványhoz, ha jól értettem. Ez a szándék meglehet, 
ugyan ez hozzánk nem érkezett el, tehát a Mezőgazdasági bizottság ezzel már nem tud 
foglalkozni. Van még lehetőség, hiszen a kormánynak mint benyújtó szervnek több 
lehetősége van ilyenkor a saját benyújtásához további módosítást tenni, de valószínű, 
hogy az már nem a mi hatáskörünkben lesz, netán a Törvényalkotási bizottság 
hatáskörében fog majd ez realizálódni. Arra tehát mi most nem tudunk reflektálni, 
hogy milyen szándékkal akarnak még pontosítást hozzátenni.  

Viszonválaszra megadom a szót a helyettes államtitkár úrnak az itt 
elhangzottak kapcsán.  

 
DR. HOFFMANN IMRE helyettes államtitkár (Belügyminisztérium): Az utóbbi 

felvetés a mai KÁT-on fog szerepelni. A képviselő urat pedig arról szeretném 
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tájékoztatni, hogy kormányrendelet szinten javasoljuk mind a házi vízigény fogalmát, 
az engedély, a bejelentés alatti, alóli vízhasználat szabályait, a vízi létesítmények 
körének meghatározását és még számos dolgot. Ezt a kormányrendelet-tervezetet mi 
előkészítettük, részletességgel kidolgoztuk a hatósági feladatok tekintetében, valamint 
olyan interaktív térképekkel történő ellátás és hozzáférés az önkormányzatok részére, 
ahol megtekinthetőek a vízbázisok, hogy hol van tiltott zóna a kútfúrásra és egyéb 
kérdésekre, tehát ez a törvényjavaslattal egy időben készül. Köszönöm szépen, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) János, Pócs képviselő úr hozzá szeretne szólni. 

Megadom a szót. 
 
PÓCS JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Jelenlévők! Én 

úgy gondolom, hogy az agráriumban az intenzív termelés és az öntözés lehetőségének 
a kihasználása olyan, mint egyszer vetni és kétszer aratni. Tény, hogy Európában vagy 
talán a világon is a magyar termőföld számos tekintetben olyan területi és éghajlati 
adottsággal rendelkezik, ami páratlan. Csak úgy összehasonlítási alapként szeretném 
elmondani, bizonyára már sokan jártak azon a területen, Almeríában, ahol egy 
nagyon száraz, köves termőterületen termelnek, olyan színvonalon termelnek, hogy 
Európa piacvezető szerepe van ott, és mindössze egy adottsággal rendelkeznek: a 
kormány biztosította számukra az öntözés lehetőségét. Én úgy gondolom, hogy a 
magyar termőföld, a termőterület ki nem használása, az időjárási viszonyok ki nem 
használása esetén azon a módon, hogy az intenzív termelési technológiák és az 
öntözés lehetőségét nem tudjuk időben biztosítani, akkor Magyarország a teljes piacát 
el fogja veszíteni azokkal az országokkal szemben, amelyek tudnak öntözni.  

Még egy személyes megjegyzést engedjen meg, elnök úr! Talán mindenki 
számára ismert, hogy családunk generációkon át dinnyetermeléssel foglalkozik, és a 
dinnyének a 94 százaléka víz. Ha a vizet és öntözővizet nem tudunk hozzá biztosítani, 
akkor megnézném azt a biológiai szert, ami mondjuk a dinnyének a vízháztartását 
pótolja, és sokkal inkább javaslom minden élelmiszerkultúrában az öntözővíznek a 
biztosítását, mint a kemikáliákkal való manipulálást. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Én egy referenciatelep létrehozását javaslom az elnök úrnak a jövő évi 

dinnyetermesztéshez, és a bizottságunk kimenne, és személyesen győződne meg a 
termék végeredményéről, hogy melyik dinnye az, amelyik az új akvakultúrával, és 
amelyik a régi technológiával készült, és egy kihelyezett bizottsági ülés keretében azt 
netán meg is kóstolnánk akkor (Győrffy Balázs: Lőrincen! – Derültség.), ha addig a 
biztoshelyettes úrral ebben dűlőre jutnak.  

Na de félretéve itt az ajánlatomat a jövő évre vonatkozólag, a minisztérium 
képviselője kifejtette az álláspontját a módosító indítványról. Kérdezem, hogy van-e 
további kérdés, észrevétel. (Jelzésre:) Igen, Steinmetz Ádámnak adok szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt 

Jelenlévők! Engedjék meg, hogy figyelmeztessek arra, hogy ennek a módosításnak az 
előkészítésében nem vettem részt, lévén hogy a Mezőgazdasági bizottságnak 
újdonsült tagja vagyok, sajnálom, hogy Magyar Zoltán elnök úr, alelnök úr a mai 
bizottsági ülésen nem tud részt venni.  

Egyetértek Pócs János képviselőtársammal a tekintetben, hogy a 
mezőgazdaság tekintetében az öntözés a termésátlagok növelését jelentheti, és ez egy 
kulcskérdés Magyarországon, és az elnök úrral is egyetértek, aki kifejtette, idézem, 
hogy: „ez egy keskeny palló” – hozzátenném, hogy erről egyébként könnyű leesni –, 
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tehát itt most ebben a bizottságban mérlegelni kell egyrészt a mezőgazdasági érdeket, 
a politikai érdeket, hogy hány embernek tudunk kedvezni ezzel a döntéssel, és a 
környezetvédelmi érdekeket is, a jövő nemzedékének érdekeit is. És azért éreztem 
szükségét, hogy hozzászóljak ehhez az üléshez, mert Bándi Gyula úrnak egyébként 
tanítványa voltam, és én úgy tanultam az egyetemen, hogy a törvény egy magasabb 
rendű jogszabály a kormányrendeletnél, és nekünk most úgy kell egy törvényt 
elfogadnunk, hogy abban nincsenek pontos szabályozások, pontos kontrollok, tehát 
egy jövőbeli ígéret függvényében, hogy milyen korlátozások lesznek. Ugyanakkor azt 
azért nehéz lesz az emberek „torkán lenyomni”, úgy gondolom, hogy egy visszalépés 
történik egy törvényhez képest, és azért ez számos jogalkotói kérdést is felvet. 

De hogy konkrét legyek: az általános indoklás szerint „A törvényjavaslat célja 
olyan szabályozás kialakítása, amely 80 méteres kútmélységig nem teszi szükségessé 
sem engedélyezési, sem bejelentési eljárás lefolytatását.’”, a törvénymódosító javaslat 
pedig úgy fogalmaz a 29. § (1) bekezdés a) pontjában, hogy a hatóság engedélyt csak 
akkor adhat ki, „ha a vízilétesítmény, a vízimunka, illetve a vízhasználat nem 
veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket”. Kérdezem én, mikor 
veszélyezteti, tehát mik azok az objektív kritériumok, mi az, amit a hatóság vizsgál, mi 
nevezhető veszélyeztetésnek, és mi nem? Én fontosnak tartanám ezt konkrétabban 
szabályozni. 

Engedjék meg, mert ezért is kértem szót, hogy azért röviden dr. Varga László 
képviselő úr kiegészítéséhez is hozzászóljak, hogy mi ez… tényleg azért egy mérték 
kialakításánál, tehát nem mindegy, hogy egy háztáji helyen mondjuk egy idős, 
megözvegyült öregasszony lakik egyedül, vagy esetleg egy nagy család, vagy egy olyan 
ingatlanról beszélünk, ahova akár százan vannak bejelentkezve, tehát hol is van az a 
mérték, ami a házi vízigényt szolgálja? Ezt azért elég nehéz, úgy gondolom, 
meghatározni.  

Egy gondolat erejéig, és aztán befejezem, visszautalok a miniszter úr 
meghallgatásán elhangzottakra, hogy ő a felszíni vizek használatát preferálta – ebben 
egyébként teljes mértékben egyetértünk. Én úgy gondolom, környezetvédelmi 
szempontból ez sokkal hasznosabb lenne. Önök bizonyára jobban tudják, hogy az 
időjárási változások kapcsán mostanában sokszor ritkábban, de sokkal intenzívebben 
esik, ezt a csapadékvizet kellene befogni tározókkal, és aztán ebből kellene 
megvalósítani az öntözést, akkor az a Homokhátság problémáit is meg tudná 
egyébként oldani. Én tehát azt gondolom, hogy inkább ebbe az irányba kellene 
elmenni. 

Mindazonáltal – összefoglalva – én a magam nevében azt gondolom, hogy 
hasznos, hogy az ember ehhez hozzányúl, és az embereknek kedvez, de egyetértek 
Bándi Gyula úrral, aki ezt feltételekhez köti, mert hogyha most nem teszünk bele ilyen 
fékeket ebbe a törvénybe, utána már nagyon nehéz lesz ebből visszalépnünk, és 
értelemszerűen bármilyen korlátozás esik az emberek megszerzett jogaihoz képest, 
azt ők felháborodással fogják kezelni. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Győrffy Balázsnak is szót adok.  
 
GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Igyekszem rövidre fogni. Alapvetően azt gondolom, hogy egy nagyon fontos kérdést 
próbálunk meg kezelni, és egy dologra felhívnám a figyelmet: pillanatnyilag egy olyan 
felszínalattivíz-használat van Magyarországon – és van olyan település, ahol több száz 
illegális kút van –, ahol fogalmunk sincs, hogy mennyit használnak fel a gazdálkodók 
a felszín alatti vizekből. Ugyanakkor engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmet arra, 
hogy ne kövezzük meg őket ezt hallván így első felindulásból, hisz azért azzal talán a 
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többségünk tisztában van, hogy a jogszabályi környezet egyébként közel száz éve tiltja 
ezt a tevékenységet, ha jól értelmeztem a jogi környezetet, és az elmúlt száz évben 
azért viszonylag kevés alkalommal kérte rajtuk számon ezt a fajta jogkövetést bárki is. 
Szokták mondani, hogy egy jogszabály annyit ér, amennyit betartanak, ad absurdum 
betartatnak belőle, és mivel ilyen típusú figyelmeztetést, korlátozást ők nem 
tapasztaltak, ezért kihasználták a lehetőséget, és – legyünk őszinték! – egy komplett 
iparizöldség-iparág épült rá erre az egyébként jogi értelemben illegális vízhasználatra. 
Viszont hogyha elvágólagosan szüntetjük meg ezt a lehetőséget a számukra, akkor 
óriási gazdasági kárt okozunk, és komplett családi gazdaságokat tehetünk ezzel 
tönkre. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos meghozni azt a döntést, hogy a 
rendelkezésre álló idő, hívjuk így: a moratórium egy kicsit távolabbi időpontra 
kerüljön a mai naphoz képest, mint ami a mostani jogszabályi keretben benne van, 
mert időt kell hagyni arra, hogy a gazdálkodók ezt lereagálják. Ugyanakkor kellene 
nekik egy lehetőséget biztosítani arra, hogy ezeket a kutakat bejelentsék, és 
ösztönözni is kellene őket arra, hogy ezeket a kutakat bejelentsék. Bármilyen 
megoldás jobb annál, mint hogyha nagyon szigorúra szabjuk a kötelezettségeiket, 
mivel hogyha ők nem érdekeltek abban, vagy legalábbis érdemi korlátozást 
érzékelnek a mostani helyzethez képest, akkor ők abban lesznek érdekeltek, hogy ezt 
a bejelentést ne tegyék meg. Én tehát azt gondolom, hogy egy sokkal egyszerűbb és 
nagyon könnyen teljesíthető bejelentési kötelezettséget kell rájuk róni, és egy 
lehetőséget kell biztosítani számukra ahhoz, hogy legális formában tudják ezt az egész 
tevékenységet végezni a későbbiekben, ehhez azonban újra kellene gondolni nagyon 
sok mindent, például az engedélyezési eljárásnak az időtartamát, annak a költségeit 
és egyáltalán azt, hogy mekkora bürokratikus teher hárul rájuk akkor, amikor 
ezeknek a feltételeknek meg kell felelniük. Mert hogyha ebben nem lesz egy érdemi 
könnyebbség, akkor a gazdálkodók a jól felfogott érdekükből, a családjuk 
egzisztenciáját megőrizvén mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy 
bármilyen jogszabályt is hozunk, az alól kibújjanak, ez nekik létkérdés, életkérdés, és 
valószínűleg nem a következő generáció problémáival lesznek elfoglalva, ami 
egyébként nyilván fontos dolog, hanem ők azzal lesznek elfoglalva, hogy holnapután 
vagy a jövő évben miből fogják a családjukat eltartani.  

Itt tehát valóban egy nagyon vékony pallón kell végigmenni, de a 
gazdálkodókat érdekeltté kell tenni ebben, és lehet, hogy itt egy könnyített pályát kell 
nekik biztosítani, mert sokkal jobb, ha tudjuk, hogy mennyit használ fel, még ha adott 
esetben a mostani jogértelmezés szerint illegálisan is, de legalább tudjuk, hogy 
mennyit használ fel, mert sokkal rosszabb az, hogy most fogalmunk sincs arról, hogy 
mennyit használ fel, és adott esetben semmilyen eszközünk és ráhatásunk nincs arra, 
hogy bármilyen vízhasználatot korlátozzunk akár csak kérés szintjén is, hisz azt sem 
tudjuk, hogy egyébként vizet használnak fel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a 
hosszú távú érdekeket és a holnap megélhetési gondjait ügyesen kell szintetizálni.  

Azt gondolom, ez a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy időt nyerjünk, hogy 
ezeket a bölcs döntéseket meghozzuk, úgyhogy ennek fényében én azt gondolom, 
hogy érdemes támogatni ezt a jogszabály-módosítást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, hozzászólás? (Jelzésre:) 

Igen, Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Az egyik vékony pallóról lépkedünk egy még vékonyabb pallóra, mert azt 
valóban elég megdöbbenve hallottam, hogy gyakorlatilag a törvényi szintű 
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szabályozást szeretnék kiszervezni alacsonyabb szintű szabályozásba, és alacsonyabb 
szintű jogi normában szeretnének olyan kérdéseket szabályozni, amelyeket magasabb 
szintű jogi normában kellene szabályozni, jelesül kormány-, esetleg miniszteri 
rendeletben olyanokat, amelyeket törvényben is lehetne.  

Önmagában az, hogy szerepel néhány szám, akár mélységi vagy köbméterben 
kifejezett vízkivételi paraméter, vagy adott esetben térmérték, az önmagában 
szerintem nem jelenti azt, hogy ez egy törvényben nem jelenthetne meg, és 
semmilyen olyan előírás nincsen a jogalkotási törvényben sem, hogy ilyen jellegű 
szabályozásnak feltétlenül a törvénynél alacsonyabb szintű jogi normában kellene 
megjelennie. Ráadásul a kivételi szabályokat – a kivételi szabályokat! – különösen 
fontos megjelentetni a törvényben, tehát ezeket szerintem törvénybe kellene foglalni. 
Most azon persze lehet vitatkozni, hogy a 80 méteres talpmélység a megfelelő, vagy a 
közel 2 hektáros, ha jól szoroztam, akkor 18 ezer négyzetméteres térmérték, avagy az 
500 köbméter/év vízkivétel, mert Steinmetz Ádám kollégám valóban nagyon helyesen 
hozott be itt olyan szempontokat, hogy nem mindegy, hogy egy adott helyen, akár egy 
kisebb tanyán, akár egy átlagosnál jóval nagyobb méretű kertben vagy az ahhoz 
tartozó épületben hányan élnek, adott esetben hány embernek a megélhetését érinti 
mondjuk az a szabály, amelyet Varga László képviselőtársunk benyújtott. Másrészt 
pedig nagyon helyesen és nagyon jól mondta itt Győrffy Balázs képviselő úr, hogy 
azokat a kérdéseket is illő lenne rendezni, hogy azok, akik már átláthatóan 
használnak vizet akár bejelentés, akár engedély – főleg arra gondolok itt egyébként, 
hogy engedély – birtokában, azoknak az engedély megszerzése, illetőleg a meglévő 
engedélyek meghosszabbítása, mert elég sok engedély járt le az elmúlt két évben, és 
fog lejárni a következő időszakban, milyen költségeket okoz, és milyen extrém hosszú 
eljárásokkal kell számolniuk.  

A teljesen felesleges adminisztratív terhek lebontása, az eljárási határidők 
nagyon jelentős csökkentése és a költségek nagyon jelentős mérséklése tehát az, ami 
igazából fontos lenne, azzal együtt, hogy azt is tudomásul kell venni, hogy a 
bejelentési kötelezettség teljesítésétől azért fognak ódzkodni az emberek, mert van 
egy nagyon komoly bizalmi válság általában az átlagember, a választópolgár és a 
politika vagy a választópolgár vagy állampolgár és az állam között, ugyanis az 
emberek minden ilyen bejelentési kötelezettségnél – valljuk be őszintén, az elmúlt 
harminc év ismeretében nem alaptalanul – félnek, tartanak attól, hogy ez a farkas 
beteszi az egyik lábát, majd beteszi a másikat, aztán egészen bent lesz a házukban, és 
akkor majd az számukra jelentős hátrányokat okoz. Arra gondolok itt elsősorban, 
hogy arra gondolnak az emberek, hogy ami bejelentési kötelezettséggel indul, az 
később valamilyen közteherviselésben fog végződni, magyarán mondva most még 
csak azt kéri tőlük az állam, a kormány, a hatalom, hogy jelentsétek be, kedves 
barátaink, azt, hogy ti milyen berendezéssel, milyen műszaki paraméterek mellett 
mennyi vizet vételeztek, mennyi felszín alatti vizet használtok, aztán ez később majd 
számukra vagy díj vagy járulék, hozzájárulás, adó, én nem tudom milyen jogcímen 
valamilyen teherviselést fog jelenteni, amelynek a mértéke kezdetben még lehet, hogy 
elfogadható összegű, majd az egyre növekszik, mert ezek a terhek, hogyha egyszer 
bevezetik őket, csökkenni soha nem szoktak, növekedni annál inkább. Egy óriási 
bizalmi válság van tehát e tekintetben, és nagyon nehezen lesznek meggyőzhetőek 
arról az emberek, hogy a bejelentési kötelezettséget és annak a teljesítését nagyon 
rövid időn belül nem fogja követni valamilyen teherviselési kötelezettség, mert valljuk 
be őszintén, a folyamatok ebbe az irányba mennek. Mint ahogy azok is ezt 
tapasztalják az előbb elmondottak szerint, akik akár csak meglévő engedélyeket 
szeretnének meghosszabbítani.  
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Nem gondolnám tehát azt, hogy az lenne a helyes, hogy a termelőket, akár a 
kis, akár a közepes családi gazdaságokat azzal kellene sokkolni és terhelni – hiszen 
rendszerint nincsenek felkészülve komoly adminisztratív terhek cipelésére –, hogy 
azzal töltsék a drága idejüket, és arra költsék a pénzüket, hogy akár meglévő vízjogi 
engedélyeket hosszabbítsanak. Tehát a meglévő helyzet is elég aggályos, és, tudják, 
attól lehet tartani, hogy a kisember, az átlagember, a vidéki ember azt fogja érezni, 
hogy ennyi pici lehetősége, mozgástere, szabad vízfelhasználása maradt még az 
állammal szemben, most pedig ezt a mozgásterét is vagy le akarják csökkenteni, vagy 
éppen el akarják venni. Éppen ezért nagyon fontos lenne valamifajta kivételi 
szabálynak a kimunkálása, akár a kormány is gondolhat erre még a hátralévő időben, 
mert azért annyira nem hajt minket a tatár, hogy most egyik hétről a másikra ezt 
elfogadjuk, és az elmúlt száz évben valószínűleg azért nem ellenőrizte az állam 
mindezt, mert vagy apparátusa nem volt rá, meg politikai akarata, szándéka, talán 
bátorsága sem, mert amikor az embereknek a mindennapjaiba, főleg az életet jelentő 
vízfelhasználásba belepiszkál az állam, az a modern politikai gondolkodást tekintve 
komoly szavazatveszteséget is jelent – akkor most beszéljünk teljesen nyíltan, és 
váltsuk át aprópénzre ezt a problémát! –, és valóban, akik ehhez nem megfelelő 
érzékenységgel nyúlnak hozzá, azok nagyon komoly veszteségeket lesznek 
kénytelenek majd minden szempontból elkönyvelni.  

Én meggyőzhető vagyok arról, hogy akár mélységi, akár bármilyen más egyéb 
egyértelmű paraméterekkel, de javasolnám – mert borítékolható, hogy Varga 
képviselő úr módosító indítványát nem fogja elfogadni a kormánytöbbség –, hogy 
akkor nagyon gyorsan induljon el egy gondolkodás abba az irányba, hogy törvényi 
szinten, nem majd kormányrendeletben, majd egy biankó csekket kitöltve, és aztán 
majd lesz vele valami, aminek majd a határidejét többszörösen elmulasztja akár a 
kormány, akár az illetékes minisztérium, és akkor majd a távoli jövőbe vész ennek a 
pontos részletszabályozása, tehát valahol törvényi szinten legyen lerögzítve az, hogy 
mi az, amire sem engedélyezési, sem bejelentési kötelezettség nem vonatkozik.  

Én azt kérdezném Varga képviselő úrtól, hogy ezek valamifajta szakmai 
számításokon alapulnak-e, esetleg vannak-e bármilyen uniós szabályok e tekintetben, 
mert én egyébként annak a híve lennék, hogy amennyire lehet, tágítsuk az átlagember 
mozgásterét, tehát ne romboljuk az állam és az állampolgár közötti amúgy is rossz, 
megromlott bizalmi viszonyt azzal, hogy a legapróbb, legjelentéktelenebb vízkivételre 
is bejelentési kötelezettséget írunk elő. Tehát az élni és élni hagyni – az élni és élni 
hagyni – régi szép gondolatát próbáljuk itt is előszedni, és akár ettől szélesebb körben 
is engedélyezni számunkra a vízkivételt, hiszen ez, amiről itt Varga képviselő úr 
módosító indítványa szól, még azért messze nem éri el a kis vagy közepes családi 
gazdaságok szintjét, tehát nem valamifajta ilyen surranópályán behozott javaslat, 
amivel gyakorlatilag már komoly árutermelő gazdaságokat támogatnánk. De higgyék 
el nekem, hogy addig jó, amíg nem piszkáljuk fel az átlagembert, a kisgazdát és főleg 
egyébként azt a vidéki társadalmat, amelyet vissza kellene vezetni abba az irányba, 
mert sajnos ez nagyon jelentős probléma, hogy vidéken ott vannak a kertek 
kihasználatlanul, ahelyett, hogy egy önellátásra sarkallnánk a vidéki társadalmat, 
hogyha még újabb engedélyezési és/vagy bejelentési kötelezettséggel sokkoljuk, akkor 
finoman szólva sem fogjuk a kedvüket meghozni akár az önellátó kiskerti 
gazdaságokhoz, hanem a maradék kedvüket, beleértve az életkedvüket is, fogjuk majd 
elvenni. Úgyhogy én a kivételi szabályt, azt javaslom, törvényben rögzítsük, akár még 
a Varga képviselő úr által jelzetthez képest – főleg ha uniós szabályokat nem sért – 
szélesebb körben vagy megengedőbb módon is, ha úgy tetszik. Egyelőre ennyi lenne, 
köszönöm szépen a lehetőséget.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Most egy nagy lélegzetet veszek, és egy pár percig kénytelen vagyok reflektálni 

az itt elhangzottakra. (Dr. Apáti István közbeszól.) 
Tisztázzuk: valamiért az általános vitában az egyes frakciók elfelejtették 

kifejteni a véleményüket, úgy tűnik… (Dr. Apáti István: Nem voltam itt, elnök úr, 
nem voltam itt akkor!) Erre akarok rátérni, de nem csak hogy nem volt ott az 
általános vitán Apáti István, véleményem szerint el sem olvasta a törvényjavaslatot, 
mert itt olyan kérdéseket feszeget, amelyek benne vannak. Ez a módosítás például 
rendezné, hogy ingyenes, ingyenesek legyenek az eljárások, de hagyján, hogy ezt 
rendezi a benyújtott tervezet 5. §-ában – képviselő úr, aki jogvégzett ember –, hanem 
arról is rendelkezik, hogy aki eddig a most, jelen, élő jogszabály miatt már elindította 
az engedélyezési eljárást, és jelenleg ez engedélyköteles és díjfizetés-köteles, arról a 
6. § szerint a Vgt. 45/H. §-a úgy kerül módosításra a jelenleg élő jogszabály, hogy a 
fennmaradási engedélyezési eljárás során befizetett illetékeket a kérelmező részére a 
hatálybalépéstől számított 30 napon belül vissza kell fizetni. (Dr. Apáti István: 
Tudom.) Ön most itt negyed óráig arról beszélt, ami ellen tiltakozik, és közben benne 
van a jogszabályban, és ezek után azt kéri, hogy nagyobb mozgásteret adjunk a 
gazdálkodóknak. Az ön frakcióját képviselő felszólaló a vezérszónoklatban pedig 
elmondta, hogy nem támogatják ezt az előterjesztést, mert véleményük szerint 
alapszabály-ellenes lesz, jogszabály, magasabb szintű… (Dr. Apáti István: 
Alaptörvény!) …, alaptörvény-ellenes lesz, és ezért a véleményük szerint helytelen ez 
a megoldási javaslat.  

Legyenek szívesek a Jobbikban most már összehangolni, hogy akkor mi is a 
véleményük erről a törvényjavaslatról! Tovább bővítsük, még inkább egyszerűsítsük, 
és minden korlátot vegyünk el, és bontsuk meg a karsztvízrendszer-hálózatot, és 
fúrjunk le 200 méterig, és akkor tényleg mindent szabad, vagy pedig próbáljuk azt a 
keskeny pallót, a mértéket megtalálni, amit én itt próbálok érzékeltetni, hogy a 
biztoshelyettes úr felvetéseiben hol van az a mezsgye, aminél, úgy érezzük, még nem 
veszélyeztetjük a jövő nemzedékeinek az érdekét, de amiben utána Apáti István 
kiterjesztő vélekedésével talán túlzó mértékben sem megyünk el addig a határig, ami 
már tényleg magában hordozná ezt a veszélyt. Ez az előterjesztés erről szól.  

Megjegyzem, hogy ön itt mindenféle időpontokról beszélt, hogy milyen 
gyorsan kellene ezt megtenni, és ne bolygassuk a gazdák életét, de jelenleg van egy 
olyan jogszabály, amely december 31-éig kötelezi a fúrt kutakkal rendelkezőket arra, 
hogy mind a gazdasági célú, mind a háztáji célra létesített, engedéllyel vagy engedély 
nélkül létesített kutak újbóli engedélyeztetési eljárását megtegyék. Éppen ezt a 
fenyegetettséget akarjuk tisztázni ezen érintettek előtt ezzel a jogszabállyal, hogy mit 
kell tenniük december 31-éig vagy ahelyett, és azért mondom, hogy: „ahelyett”, mert a 
3. § megnyitásával oda beleírta az előterjesztő, hogy a vízjogi fennmaradási 
engedélyezési eljárást 2028. december 31-éig kell kérelmezni, azaz a jelenlegi 2018. 
december 31-e helyett 2028. december 31-éig van lehetősége – ha majd netán 
elfogadásra és kihirdetésre kerül ez a jogszabály – eljárni. Tehát itt most negyed óráig 
azt hallgattuk, ami ön szerint kritika, és közben mindegyik része benne volt ebben az 
eljárásban.  

Azt a kritikát illetően pedig, hogy ne adjunk a kormánynak biankó csekket, 
hogy akármilyen rendeletet hozhasson, elnézést kérek, de akkor itt tisztázza valaki, 
hogy mi az, hogy alkotmány, Alaptörvény, mi az, hogy törvény, mi az, hogy rendelet, 
és melyiknek a megalkotására kinek van jogosultsága! Én nagyon kevés olyan 
törvényről tudok, nagyon kevés olyan törvényről, amelyhez nem kellett rendeletet, 
valamilyen kormány- vagy miniszteri rendeletet, tehát még egy alacsonyabb szintű 
jogszabályt létrehozni annak érdekében, hogy az összes érintett, akiről szól az idézett 
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jogszabály, az értse, hogy mit kell csinálnia a meghozott törvény következtében. A 
rendeletek rendszerint ezt szokták technikai módon elmagyarázni az érintetteknek, és 
ezért mondtam azt, hogy nagyon kevés olyan jogszabály van. Egyet mondok – jó 
ismerője vagyok –, ilyen a jövedéki törvény, amelybe rengeteg számot beleírunk, 
például az adómértékeket és minden egyebet. Ott nincs mese, ott bele kell írni, az 
nem rendelet, mert a jogbiztonság tekintetében iszonyú fontos, hogy egy évig biztosan 
az az adómérték lesz, tehát ezt törvény rendezi. De számtalan helyen, ahol 
négyzetméterekről, talpmélységekről és egyebekről van szó, ami nem lehet egységes 
mondjuk a dunántúli karsztvízvédelmi területeken, ahol dombok és hegyek vannak, 
és lehet, hogy 80 méteren még semmit nem fog találni, aki furkál, lehet hogy 
bányamélységű fúrás kellene, de ott karsztvíz van, ott talán nem szabadna 
megengedni. Tehát itt olyan speciális környezetvédelmi és a biztoshelyettes úr által is 
felvetett aggályokat kell tisztázni a rendeletben, amelyek egyértelművé teszik, hogy, 
uraim, akkor kinek hol mit szabad csinálnia, és kinek mit nem szabad megcsinálnia, 
bármennyire is megengedőek szeretnénk lenni, mert van egy határ, az aggályokból 
kiderült, hogy van egy határ, ahol nem lehet ész nélkül furkálni, kilyuggatni, mint 
injekciós tűvel a pulikutyát, mikor be akarjuk oltani, nem lehet a Föld felszínét 
kilyuggatni minden ész nélkül. 

A biztoshelyettes úr már ezt is aggályosnak tartja, ezt a miáltalunk tett, még 
megengedő szintű, most majd jogszabályban rögzítendő eljárási rendet, ön azt 
mondja, hogy menjünk még tovább. Mi is azt mondjuk, hogy van egy értelmes határ, 
ahol el kell gondolkodni, hogy nem lehet korlátlanul mindenkinek lyukakat furkálni, 
de az is igaz, amit Győrffy Balázs elmondott, hogy sajnálatos módon száz év alatt 
kialakult egy engedélyes és egy engedély nélküli fúrás, és fogalmunk sincs, hogy ezek 
hol vannak. És a mi aggályunk az, hogy ha bármilyen feltételt, netán büntetési 
szankciót, netán pénzügyi kötelezettséget rovunk rá, hogy ezt a bejelentést megtegye, 
feltárja, engedélyeztesse egy mérnökkel, készíttessen vázrajzot, vagy nem tudom 
micsoda, akkor azonnal letagadja, hogy nála ilyen kút van, tehát semmilyen 
információt nem kapunk arról, hogy egyáltalán mennyi ilyen fúrt kútunk van, 
körülbelül milyen talpmélységű kutak vannak. Ezért gondoltuk azt, hogy minden 
szankciótól mentesen egyáltalán valamilyen információt kellene kapnunk erről a 
rendszerről. Ezért nagyon kérem szépen a későbbiek tekintetében, hogy aki a 
Mezőgazdasági bizottság ülésén tárgyalt törvényjavaslatokhoz hozzá szeretne szólni, 
az előtte olvassa el, hogy mit tartalmaz az előterjesztés.  

Miután legutóbb ellenzéki képviselő szólt hozzá, ezért most a kormánypárti 
képviselők közül Dankó Bélának adok szót, akit jelentkezni láttam.  

 
DANKÓ BÉLA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elnök 

úr már elmondta annak egy jelentős részét, amit mondani szerettem volna, de hadd 
tegyek még néhány kiegészítést! Maximálisan egyetértek azokkal az aggódókkal, akik 
a jövő nemzedék érdekében védeni szeretnék azokat a vízbázisokat, amelyek az 
ivóvizet biztosítják a jelenben és reményeink szerint a jövőben is, tehát abszolút 
egyetértek velük, azonban szerintem a jelenlegi jogszabálytervezet megfelelően kezeli 
ezt a kérdést.  

A parlamenti vitában elhangzottak olyan ellenzéki aggodalmak, amelyek a 
jelen problémáira utalva például a dél-alföldi ivóvíz minőségéről, a nem megfelelő 
ivóvízminőségről, a magas arzéntartalomról szóltak, és a szegény emberekről, 
akiknek azt kell inniuk. Bizonyára elkerülte az ellenzéki képviselőtársak figyelmét az, 
hogy idő közben nagyrészt megoldódott ez a probléma. Pontosan az jelentette a 
problémát ebben a helyzetben, hogy nagyon sok településen a helyi vízbázisra 
alapozva oldották meg korábban az ivóvíz biztosítását, ami arzénos volt. A Dél-
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Alföldön a megoldást az jelentette, hogy a Maros-hordalékkúp vízbázisára alapozva, 
azt odavezetve azokra a településekre, ahol problémás volt az ivóvíz, ez megoldódott, 
és egészséges ivóvízzel látják el ezeket a településeket és az ezeken a településen élő 
embereket. A jelen jogszabálytervezet éppen ezeket a vízbázisokat védi hangsúlyosan, 
kiemelten, hiszen az engedélyeztetési eljárást ezeknél a területeknél továbbra is 
fenntartja.  

Beszélgettünk arról is, hogy a gazdálkodók engedély nélkül fúrt kutakkal, 
mélyen fúrt kutakkal valahol beszennyezhetik az ivóvízbázisokat. Gyakorlati 
tapasztalat is az, hogy aki gazdálkodói tevékenységet folytat, az ezeken a területeken 
általában használ műtrágyát, növényvédő szereket, és a bemosódással az ott meglévő 
kúttal szennyezhető a vízbázis. Jelentem, szintén ez a jogszabálytervezet ezekben az 
esetekben fenntartja az engedélyezési kötelezettséget, tehát ahol gazdálkodási 
tevékenységet folytatnának ennek a víznek a felhasználásával, ott továbbra is 
engedélyeztetni kell. Ez tehát kizárólagosan a házi használatú kutakra vonatkozik, és 
szerintem megfelelő módon kezeli azt a kérdést, amit rendeznie kell ennek a 
jogszabálynak. Köszönöm a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Varga László! 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak röviden szólnék, mert 

elhangzott hozzám egy kérdés Apáti képviselőtársamtól. Nyilván én is konzultáltam a 
témához értő szakértőkkel. Tulajdonképpen a három mértékről azt tudom mondani, 
hogy egyrészt a 80 métert használja a tervezet meg a korábbi jogszabályok, bár 
elmondta az elnök úr, hogy ez sincs egészen rendben, hiszen van, ahol 80 méternél 
még nem lehet találni semmit, bár megjegyzem, hogy az már olyan költséges fúrás, 
amit a kis egzisztenciák számára közel lehetetlen finanszírozni, tehát ilyen értelemben 
a 80 métert használtam a javaslatomban. Az 500 köbméter/év szintén a vonatkozó 
jogszabályokban szereplő legkisebb vízkivétel mértéke, és nyilván lehet ezt máshogy 
szabályozni, de eleddig ez volt – hogy mondjam? – a lépték. Az 5 ezer négyszögöl 
tekintetében pedig azt tudom mondani, hogy én Miskolcon vagyok képviselő, tehát 
sajátos kertvárosi problémákat érzékelek, de egyébként mondjuk őstermelők vagy – 
hogy mondjam? – a helyben gazdálkodók, de nagyon kis léptékben gazdálkodók 
problémáit szintén, és látom azért Borsod megyében, kistelepüléseken is a 
nehézségeket.  

Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lépték, ami még a nehéz sorban élőknek 
ezt a fajta segítséget megadja. Tehát ezek vitaképes dolgok, mondjuk nem ma, ha jól 
értem, mert ezt most nem fogják elfogadni a kormányképviselők vagy a kormányt 
támogató jelen lévő képviselők, de azt tudom mondani, hogy azzal egyet tudok érteni, 
hogy ez egy olyan volumenű dolog, amiről érdemes az Országgyűlésnek törvényt 
alkotnia, ha kell, akkor a későbbiekben, tehát a közeljövőben, de azért ez egy olyan 
kérdés, a vízbázisvédelem és a jelen korban élők szociális és gazdasági szempontjai, 
amelyek összehangolásáról minden frakciónak és minden képviselőnek lehet 
véleménye – ez nyilván szemben áll azzal az igénnyel, amit az elnök úr mondott, hogy 
rugalmasan kormányrendeletben kívánják ezt szabályozni. Egyébként nagy 
lelkesedéssel próbálom megkeresni ezt a jogszabályban, már a tervezetben, de lehet, 
hogy elkerülte a figyelmemet, pont akkor kezdtem el ezt tenni, amikor az elnök úr 
szót adott, de én is a törvényi szabályozással értenék egyet. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Apáti Istvánnak adok szót.  
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DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, elnök úr. 
Ön talán egy kicsit túl érzékeny, vagy talán túlzottan sértődékeny, nem akartam én 
egyébként, nem állt szándékomban, Isten látja lelkemet, az ön érzékenységét 
megsérteni, pusztán csak azt szerettem volna kihangsúlyozni, amit továbbra is 
fenntartok egyébként, és egy szó erejéig nem mondtam azt, hogy ne lehetne ebben a 
kérdésben a törvénynél alacsonyabb szintű jogszabályt, kormányrendeletet vagy 
miniszteri rendeletet alkotni, csak azt állítottam, és ezt továbbra is fenntartom, hogy 
egy olyan szabályt, jelesül kivételi szabályt, amelynek a kérdését Varga képviselő úr 
indítványa is megnyitotta, nagyon-nagyon célszerű lenne, és talán a jogalkotási 
szabályokkal megegyező lenne, vagy a jogalkotási szabályoknak megfelelő az lenne, ha 
azt törvényi szinten szabályoznák, és nem próbálnánk elbujtatni különböző 
rendeletekben.  

A tekintetben meg engedtessék meg némi egészséges ellenzéki gyanakvás, ami 
az elmúlt közel egy évtized jogalkotását illeti, hogy más kérdésekben, nem feltétlenül 
a Mezőgazdasági bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben, de mondjuk más egyéb 
ügykörökben azért felmerültek alacsonyabb szintű norma alkotása kapcsán határidő-
mulasztások, adott esetben többszörös határidő-mulasztás, tanácstalanság, 
bizonytalanság, hanyagság bizonyos kérdésekben. Én nem állítom, hogy itt az lesz, 
tehát egy szóval sem akarok gyanúsítani senkit, csak onnantól kezdve, hogy alapvető 
fontosságú szabályokat kiszervezünk, és nem a legmagasabb, az egyik legmagasabb 
szintű jogi normában szabályozunk, legalábbis a lehetősége ennek fennáll. És hogy 
több mint egy év, közel másfél vagy egy bő esztendő telt el mondjuk a javaslatnak a 
benyújtása óta, annak valószínűleg nemcsak az az oka, hogy volt egyfajta ellenzéki 
tiltakozás tavaly tavasszal, hanem könnyen lehet, hogy önökben akár politikai, akár 
szakértői szinten volt egyfajta bizonytalanságérzés a hogyan továbbot illetően. Ez csak 
egy költői kérdés, ha úgy tetszik, de az, hogy most már jóval több, mint egy éve 
nyújtották be ezt a javaslatot, és eddig ez a levegőben lógott, aztán most majd 
meglátjuk, hogy milyen irányba dőlnek el a dolgok, az egyfajta bizonytalanságot is 
mutat, ami egyébként ilyen értelemben nem feltétlenül jellemző erre vagy az Orbán 
Viktor által vezetett kormányra. Én tehát továbbra is furcsának tartom azt, hogy 
kulcskérdéseket – és a kivétel mindig kulcskérdés – nem törvényben akarnak 
szabályozni.  

Velem meg nyugodtan vitatkozhat, vagy vitatkozhatunk egymással, elnök úr, 
de higgyék el nekem – és elolvastam egyébként, nyilvánvalóan nem is állítottak túl 
nagy kihívás elé, mert elég rövid a normaszöveg, tehát nem a Háború és békét kellett 
elkezdeni olvasgatni ahhoz, hogy megismerjem a szöveget –, hogy attól még az 
embereknek, nem a kisgazdáknak, hanem a házi vízigénnyel érintett embereknek, a 
kis háztartásivíz-igénnyel érintett embereknek a gondolkodása vagy gyanakvása fenn 
fog állni, hogy mi itt egymással vitatkozunk vagy huzakodunk. Mert oké, hogy most 
tapasztalnak egy könnyítést, adott esetben díjvisszafizetést, de onnantól kezdve, hogy 
akár csak a bejelentési kötelezettség megjelenik, az a gyanú – el kell oszlatni, 
egyébként ennyire egyszerű –, hogy majd később, akár a nagyon távoli jövőben ez 
számukra mégiscsak valami megterhelést fog jelenteni valamilyen díjfizetési 
formában, az erős lesz. Hogyha ez a gyanú eloszlik, hogyha ezt sikerül eloszlatni, 
akkor természetesen érvényét veszti mindaz, amit én itt az előbb elmondtam.  

És már csak az elvi megfontolás okán én vagy mi támogatni fogjuk egyébként 
Varga László indítványát, mert egy ilyen fontos kivételi szabályt – lehet, hogy más 
paraméterekkel, olyan megfontolásokkal, amikben egyetértek az elnök úrral, hogy 
van, ahol nem célszerű még 80 méterig sem lefúrni – kezelni kellene. Tehát ezt 
valahogy rendezni kellene, és nem majd rábízni a rendeletalkotásra, amelyre 
egyébként az ellenzéknek még annyi ráhatása sincs, annyi kevés ráhatása sincs, mint 
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mondjuk a törvényalkotás folyamatára, tehát e mögött nyilván egy ilyen ellenzéki 
logika is meghúzódik. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Csak ez, mert e mögött nincs szakmai logika, azt nekem senki nem 

tudja elmondani. Ahogy az Alföldön, ahol 8-10-15 méteren is lehet találni már 
vízkivétel céljára érdemleges vizet, nem megsértve a rétegvizeket, úgy a dunántúli, a 
Balaton-felvidéki területeken ez létezhetetlen, mert egyrészt nagyon érzékeny 
vízbázisunk van, másrészt egyszerűen dombok és sziklák vannak, ami már eleve 
lehetetlenné teszi, hogy 5-8-10 méteren belül felszín alatti vizet találjanak. (Dr. Apáti 
István: Erről beszéltem, elnök úr, erről beszéltem!) Ezt szokták rendeleti, tehát 
alacsonyabb szintű jogszabályban szabályozni, ezeket a kivételezett helyzeteket, és 
bármilyen jó szándékú is Varga képviselő úr indítványa, de hogyha beírjuk, hogy 
80 méter…, ez nem lehet általános. Erre próbáltam utalni, de ezt önök valamiért nem 
fogadják el.  

Ennek a vitának most itt véget vetek, mert a módosító indítványról fogunk 
szavazni. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért a módosító indítvánnyal. Aki igen, az 
kézfeltartással… (Győrffy Balázs és Pócs János felemeli a kezét. – Derültség.) A 
módosítóról, tehát Varga László módosító indítványáról… (Győrffy Balázs: Ja, 
bocsánat! – Derültség. – Győrffy Balázs és Pócs János lerakja a kezét. – 
Közbeszólások, derültség.) …, Varga László módosító indítványáról szavazzunk. Ki az, 
aki egyetért Varga László módosító indítványával? Aki igennel szavaz, az 
kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) Ez 1 igen. Ezek után megállapítom, hogy a 
bizottságunk nem támogatja Varga László módosító indítványát.  

Minekutána más módosító indítványt nem látok, és bizottságunkhoz nem 
érkezett olyan javaslat, hogy a bizottság maga adjon be módosító indítványt, ezért a 
második vitaszakaszt lezárom. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
második vitaszakasz lezárásra kerüljön. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze ezt! 
(Szavazás.) A második vitaszakasz lezárásra került. Ez egyben a részletes vita 
lezárását is jelentette. 

Döntést kell hozni arról, hogy benyújtjuk-e a házszabályi kötelezettségünknek 
megfelelő jelentést a parlamenthez. Kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy a 
házszabályi kötelezettségünknek megfelelően a jelentést benyújtsuk a most 
elhangzott vitáról. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze ezt! (Szavazás.) 
Köszönöm szépen, ez egyhangú, a jelentéstervezetet benyújtjuk.  

Kérdezem, hogy akar-e az ellenzék vagy a kormányoldal a parlamentben a 
szavazás előtti utolsó szakaszban sorra kerülő vitában előadót állítani, többségi vagy 
kisebbségi véleményt előadót. A kormányoldal nem akar, ezt hozzáteszem, ezért 
kérdezem az ellenzéket, akar-e. (Az ellenzéki képviselők egyeztetnek. – Dr. Apáti 
István nemet int.) Nemleges a válasz. Ezért kérdezem, ki az, aki egyetért azzal, hogy 
bizottságunk nem állít előadót a soron következő vitaszakaszban. (Szavazás.) 
Egyetértés mutatkozik, bizottságunk nem állít előadót.  

A napirendi pont kapcsán nem látok több olyan szavazást, amelyet meg kellene 
tartanunk, ezért az 1. napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a biztoshelyettes 
úrnak, a helyettes államtitkár úrnak és segítő kollégáinak a jelenlétet az 1. napirendi 
pontnál. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak távoznak.) 

Albizottságok létrehozása 

Rátérünk a 2. napirendi pontra, amely az albizottságok létrehozásáról szól. 
Mint ahogy a tegnapi bizottsági ülésen javaslatot tettem, és egy kiegészítő javaslatot is 
hallhattunk az albizottságok létrehozása tekintetében, úgy tűnik, hogy a bizottságunk 
a következő öt albizottságot szeretné egyelőre létrehozni: ellenőrző albizottság, 
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állattenyésztési albizottság, kertészeti albizottság, erdészeti albizottság és szőlő-, bor-, 
pálinka albizottság.  

Szeretném jelezni, hogy a kormányoldal minden tervezett albizottságba két-két 
kormánypárti tagot delegálna, az ellenőrző albizottságba Dankó Bélát és Győrffy 
Balázst; az állattenyésztési albizottságba Pócs Jánost és Lázár Jánost; a kertészeti 
albizottságba Pócs Jánost és Fazekas Sándort; az erdészeti albizottságba Győrffy 
Balázst és Dankó Bélát; a szőlő-, bor-, pálinka albizottságba Font Sándort és Czerván 
Györgyöt.  

Kérdezem az ellenzéket, hogy egyetértés született-e arról, hogy melyik 
albizottságba kit szeretnének delegálni, és ezt ha lennének szívesek ismertetni! 
(Jelzésre:) Steinmetz Ádámnak adok szót. 

 
DR. STEINMETZ ÁDÁM (Jobbik): Köszönöm, és egyben szeretném 

megköszönni, hogy elfogadta azt a javaslatunkat, hogy legyen állattenyésztési 
albizottság is, bár az elmúlt négy évről szóló, a tegnapi ülésen kapott összefoglalóból 
kiderült számomra, hogy ez az albizottság nem tartott ülést az elmúlt négy évben. Én 
nagyon remélem, hogy ettől a sajnálatos gyakorlattól el fogunk térni, és örülök, hogy 
ennek az albizottságnak ellenzéki részről tagja lehetek. Úgyhogy egyben válaszoltam 
is a kérdésére, hogy én itt, ebben az albizottságban szeretnék tag lenni.  

 
ELNÖK: Kérem a továbbiakat is. (Jelzésre:) Akkor Apáti István! 
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Az erdészetit tűztem ki célul, tehát az erdészeti 

albizottságot, és hogyha nem lesz más ellenzéki, akkor a kertészeti albizottságban 
lennék, tehát ezt a kettőt el tudom vállalni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Hohn Krisztinát kérdezem. 
 
HOHN KRISZTINA (LMP): Szőlész-borász, pálinka albizottság.  
 
ELNÖK: Tehát szőlő-, bor-, pálinka albizottság.  
 
HOHN KRISZTINA (LMP): Igen.  
 
ELNÖK: Akkor már csak az ellenőrző albizottság van, amely az ellenzék 

legfőbb fegyvere szokott lenni. (Jelzésre:) Apáti Istvánnak adok szót.  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Kizárásos alapon Magyar Zoltán.  
 
ELNÖK: Ő tud erről? (Derültség.)  
 
DR. APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Igen.  
 
ELNÖK: Ezek után szavazunk. Miután a tagok kijelölése megtörtént az 

ellenzék részéről is, egyenként felolvasom az egyes albizottságok tagi összetételét, és a 
javaslatom egyben mindig az elnök személyére is meg fog történni.  

Ellenőrző albizottság. A javaslat szerint elnök: Dankó Béla, tagok: Győrffy 
Balázs, Magyar Zoltán. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy így alakuljon 
meg az ellenőrző albizottság. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  
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Állattenyésztési albizottság. Elnök: Pócs János, tagok: Lázár János és 
Steinmetz Ádám. Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezzel az összetétellel alakuljon meg az 
állattenyésztési albizottság? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) 
Egyhangú.  

Kertészeti albizottság. Elnök: Pócs János, tagok: Fazekas Sándor, Apáti István. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ilyen tagi összetétellel alakuljon meg a 
kertészeti albizottság. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Erdészeti albizottság. Elnök: Győrffy Balázs, tagok: Dankó Béla, Apáti István. 
Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ilyen tagi összetétellel alakuljon meg az 
erdészeti albizottság. Aki igen, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. 

Szőlő-, bor-, pálinka albizottság. Elnök: Font Sándor, tagok: Czerván György, 
Hohn Krisztina. Kérdezem, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy ezzel a személyi 
összetétellel alakuljon meg az említett albizottság. Aki igen, kézfeltartással jelezze! 
(Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.  

Kérdezem, hogy a 2. napirendi ponthoz, az albizottságok kapcsán van-e kérdés, 
észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, az egyebekre térünk rá.  

Egyebek  

Az egyebekben két témát szeretnék jelezni. Az első, hogy a Magyarországi 
nemzetiségek bizottsága Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószólót delegálja a 
bizottsági munkába. Négy évvel ezelőtt is ő volt itt az említett nemzetiségek 
bizottságának a képviselője.  

A másik a jövő heti ülésezésünk kapcsán: egyelőre sajnos még nem tudok 
napot jelezni a bizottsági ülés összehívásával kapcsolatban, meg kell várnunk a 
csütörtöki házbizottsági ülést, hogy a jövő heti parlamenti ülések fő napjai mikor 
lesznek, ugyanis a házelnök úr egy rendkívül egyértelmű levelet írt minden bizottsági 
elnöknek, miszerint csak erre a hétre volt engedélyezve, hogy parlamenti ülésnap 
alatt is ülésezzenek a bizottságok, hiszen most ötnapos a parlamenti hét, tehát nem 
tudjuk kikerülni, hogy parlamenti napon ülésezzünk. A jövő hét vagy a rákövetkező 
hetek azonban már nem ilyenek lesznek, és amennyiben nem minden nap kerül sor 
parlamenti ülésre a jövő héten, úgy csak nem parlamenti ülésnapra rendelhetjük el a 
bizottsági ülést, ez viszont csak csütörtökön, várhatóan a Házbizottság ülése után fog 
kiderülni. Minden bizonnyal pénteken kapnak tájékoztatást a bizottsági tagok a jövő 
heti ülés napjáról. 

Nekem az egyebekben nincs további bejelentésem. Kérdezem, hogy bárkinek 
van-e. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Az egyebeket lezárom. 

Az ülés berekesztése 

Az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc) 
  

Font Sándor 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


