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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit. A Fenntartható fejlődés 
bizottságának mai második ülését ezennel megkezdjük. Köszöntöm a bizottság 
tagjait, köszöntöm dr. Nagy István miniszterjelölt urat, és köszöntöm a kedves 
munkatársait. Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A tájékoztatás 
értelmében dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat Bencsik János alelnök úr képviseli a 
mai ülésen. 

A mai ülésünk napirendi pontjaira előzetesen úgy tettem javaslatot, hogy az 1. 
napirendi pont lesz dr. Nagy István kinevezés előtti miniszterjelölti meghallgatása, a 
2. napirendi pontunk pedig az egyebek. 

Kérem a bizottság tagjait, hogy amennyiben egyetértenek ezzel a napirendi 
sorral, akkor azt kézfeltartással jelezzék! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ki van 
ellene? (Szavazás.) Úgy látom, hogy egyhangúlag megszavaztuk a mai napirendi sort. 

Dr. Nagy István agrárminiszter-jelölt kinevezés előtti 
meghallgatása 

Soron következik tehát az 1. napirendi pontunk, dr. Nagy István miniszterjelölt 
úr meghallgatása. Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy a miniszterjelölt úr 
meghallgatására az Országgyűlés elnökének felkérése alapján kerül sor, a felkérés 
pedig Orbán Viktor miniszterelnök úr házelnök úrhoz érkezett kezdeményezése 
nyomán fogalmazódott meg. Tájékoztatom miniszterjelölt urat és a bizottság tagjait, 
hogy a mai ülésen nem alkalmazunk időkeretet. Először meg fogom kérni 
miniszterjelölt urat, hogy ismertesse a szakmai programját a tárcával kapcsolatban, 
majd utána adok lehetőséget a bizottság tagjainak, hogy feltegyék kérdéseiket, 
megtegyék észrevételeiket. Átadom a szót dr. Nagy István miniszterjelölt úrnak. 

Dr. Nagy István expozéja 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter-jelölt: Igen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen a lehetőséget, 
hogy ma együtt gondolkodhatunk az előttünk álló feladatokról. Köszönthetném a 
bizottságot úgy is, hogy nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a természeti 
erőforrások minisztériumának nevében, és én ezt teljesen komolyan gondolom. Ha 
belegondolnak abba, hogy ennek a minisztériumnak a feladata lesz többek között a 
földdel, az erdővel és a nemzeti parkokkal foglalkozni, akkor mindaz, amit mondok, 
igaz, és természetesen az öntözési kérdések is ide tartoznak hozzánk. Tehát olyan, a 
jövőbe mutató, annyira a jövőnket befolyásoló kérdések azok, amelyek mindennap a 
minisztérium életét meghatározzák, amelyek joggal tartanak igényt arra az 
elnevezésre, hogy természeti erőforrások. Mi és én személy szerint magam is ennek a 
felelősségnek a tudatában kívánom a mindennapi munkánkat szervezni. 

A természeti erőforrások korlátosak. Látjuk azt, hogy évről évre a bolygó 
eltartóképessége egyre korábbra datálódik. Látszik az, hogy mennyire éljük fel egyre 
korábban az erőforrásainkat. Nincs más esélyünk, nincs más lehetőségünk, minthogy 
ezekkel az erőforrásokkal úgy gazdálkodjunk, hogy az a jövő számára is 
megmaradhasson. Gazdász emberként nálunk van egy hitvallás, amit mindig szem 
előtt kell tartanunk, és én ezt az egész minisztérium működésére szeretném 
fenntartani, ez pedig az a mondás, hogy a földet nem örökül kaptuk, hanem csak 
kölcsönkaptuk az unokáinktól. Ezt nyugodtan ki lehet terjeszteni a természetes 
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vizeinkre, nyugodtan ki lehet terjeszteni az erdőinkre, nyugodtan ki lehet terjeszteni 
azokra a rónákra, legelőkre, amelyek nemzeti parkjainknak óriási kincsei. Így 
kívánom szervezni a minisztérium mindennapi életét. 

Ami egy nagyon fontos szerep, az látszik, hogy négy évvel ezelőtt, amikor 
ebben a székben ültem, akkor arról tájékoztattam a tisztelt bizottságot, hogy az 
agrártárca berkein belül vissza kívánjuk állítani a környezetügy súlyát és rangját. 
Ennek megfelelően akkor egy önálló államtitkárságot hoztunk létre a környezetügy és 
a természetvédelem kérdésköreiben. Ma azt tudom önöknek mondani, hogy egy 
sikeres négyéves ciklus után - a tapasztalatokat levonva - az a döntés született, hogy a 
környezetvédelmi feladatok ellátása a jövőben majd az ipari és technológiai 
minisztérium hatáskörébe tartozik, ahol egyébként a hulladék-, klíma- és éghajlat-
változási kérdések is összpontosultak eddig, tehát egyesül a környezetvédelmi 
minisztérium abban az intézményben. 

Nálunk viszont egy új helyzet lesz, hiszen a természetvédelemnek ilyen magas 
rangú minisztériumi képviselete, hogy önálló államtitkársága van, még nem volt. 
Ezen túl a természetvédelmi kérdéseket, módot és rangot adva ennek a területnek, 
önálló államtitkárság alá kívánjuk szervezni, és így kívánunk neki minél nagyobb 
hatáskört és hangsúlyt biztosítani. A nálunk maradó természetvédelem súlyát tehát 
tovább növeljük azzal, hogy a tárca önálló államtitkárság szintjére emeli a 
természetvédelmi feladatok ellátását. A 2022-ben kezdődő kormányzati ciklus 
jelentős előrelépése, hogy a természetvédelem ügye így önálló rangot, önálló 
államtitkárságot kap. Több lehetőséget ad mindez a természetvédelmi érdekek 
képviseletére, teremtett világunk védelme érdekében azért, hogy a magyar tájakat az 
utánunk jövő nemzedékek is olyannak ismerjék meg, amilyennek mi is megismertük 
és megszerettük. 

Pontos tervekkel vágunk neki az elkövetkező négy évnek. Terveink előtt 
azonban érdemes kitérni arra, hogy honnan is indulunk, mik azok az alapok, 
amelyekre építeni kívánjuk a további működésünket. Így látni fogják mindnyájan azt, 
hogy milyen irányaink, milyen szándékaink vannak, hogy honnan indulunk, és hogy 
hová szeretnénk eljutni. 

Ami nagyon fontos volt az elmúlt ciklusban, az az, hogy megerősítettük a 
nemzeti parkok igazgatósági intézményrendszerét. A hazai természetvédelmi 
erőfeszítések eredményességét alapvetően befolyásolja a természetvédelmi kezelési 
feladatokat országosan ellátó hazai tíz nemzeti park igazgatóságnak a működése. 

Mindenképpen azt szerettük volna bevezetni, hogy sokkal hatékonyabb, sokkal 
természetközelibb legyen ez az igazgatósági működés. Ezért hoztuk létre az 
úgynevezett tájegységi rendszert, így a gyakorlati természetvédelmi feladatok 
kaphattak sokkal nagyobb hangsúlyt az igazgatás terén. Olyan struktúra kiépítése 
történt meg, amely támogatja az igazgatóságokat abban, hogy szolgáltató, tanácsadó, 
támogató partnerségi együttműködésekre alapozó intézményként még jobban 
kiteljesedhessenek. Az igazgatóságok központi költségvetési támogatását - és ezt most 
nagyon hangsúlyosan mondom - az elmúlt négy évben 80 százalékkal emeltük meg. 
Tehát olyan fokú forrásbővülés állt rendelkezésre az igazgatóságok működésére, 
amely mindenképpen figyelmet érdemel. Hozzávetőleg 2018-ban 4 milliárd forintot 
fordítottunk a működésre, 2019 óta azonban folyamatosan mintegy 7 milliárd forint 
feletti összeget tudunk biztosítani a költségvetésben. 

Azokra a kritikákra, amelyek érték az eddigi munkánkat a minisztériumban, 
hogy nincs önálló képviselete, nem foglalkoztunk vele eleget, azt hiszem, kellő válasz, 
hogy az igazgatóságok működését közelebb vittük a természethez, a munkatársak 
számát megerősítettük, és én nagyon szeretném továbbra is hangsúlyozni, hogy 
amikor védekeznünk kellett az ügyben, hogy felszámoltuk és leépítettük a 
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környezetvédelmet, és hogy nincs megfelelő hangsúlya a magyar kormányban ennek a 
területnek, akkor azt nagyon határozottan szeretném visszautasítani, ugyanis nem 
egy buborékban van, nem a bürokráciát tartottuk nagyon fontosnak, hanem azokat a 
szakmai feladatokat, amelyek ott a természetben, a természet közelében előfordultak. 
Tehát az egész működésnek a hangsúlyát egy központi buborékból helyi szintre 
vittük, hogy életközelből szülessenek meg az adott természeti kihívásokra a megfelelő, 
releváns válaszok. Szerintem ez mutatja igazából azt a sikert, amelyeket majd 
mindjárt sorolok önöknek, hogy a természetvédelembe vont területeink aránya 
hogyan növekedett, a védett fajaink száma hogyan növekedett, hogyan tudtuk azokat 
az értékeket, amelyek Magyarország területén jelen vannak, egyre inkább a figyelem 
középpontjába és a védettségi szint növelésébe állítani. 

A nemzeti park igazgatóságok vagyonkezelésében lévő terület kiterjedése 
4782 hektárral nőtt, így már közel 307 ezer hektár vagyonkezelői. A folyamatos 
fejlődésnek köszönhetően az igazgatóságok vagyonkezelésében álló legelők, az 
állatállomány mára már nagyságrendileg elérte az igazgatóság saját használatban álló 
védett természeti területek kezeléséhez szükséges egyedszámot. Soha nem látott 
mértékben valósítottuk meg természetvédelmi célú fejlesztéseket. Az 
Agrárminisztérium minden eddiginél többet, közel 38 milliárd forintot fordított 
természetvédelmi fejlesztésekre a Környezeti és energiahatékonysági operatív 
program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország operatív program keretében. 

A források kétharmada élőhelyek helyreállítását szolgálta. Az utóbbi években 
megvalósult és most záruló projekteknek köszönhetően - ez mintegy 88 darab volt - 
több mint 100 ezer hektáron javult a természeti területeink állapota. Azt hiszem, ez 
önmagáért beszél. Négy év alatt sikerült elérnünk azt, hogy több mint 100 ezer hektár 
terület védelmét tudtuk visszaállítani arra, hogy ott megfelelő termelés tudjon 
folytatódni. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. 

A fejlesztések eredményeként a hazánkban előforduló közösségi jelentőségű 
fajok 13 százaléka, ez 27 faj, illetve a közösségi jelentőségű élőhelytípusok 
16 százaléka, ez 7 élőhelytípus, esetében értünk el országos léptékben is érzékelhető 
javulást. Ezek között találunk számos denevérfajt, olyan, nagyrészt vagy kizárólag 
Magyarországon előforduló fajokat, mint a lápi póc, a rákosi vipera vagy az északi 
pocok, míg jellegzetes élőhelyeink közül a pannon szikeseket vagy épp az alföldi 
löszgyepeinket lehet kiemelni. 

Tovább fejlesztettük a nemzeti park igazgatóságok ökoturisztikai 
infrastruktúráját és környezeti nevelési tevékenységét. Hadd mondjak néhány 
számot! A 700 magyarországi ökoturisztikai létesítmény több mint felét, 391 darabot, 
mára már valamelyik nemzeti parki igazgatóságunk üzemelteti. Hadd szóljak néhány 
szót azért, hogy miért fontos ez! A természeti erőforrásokért leszek felelős. Nekünk 
nem csak a szakmai munkát kell elvégezni, nem csak arra kell törekednünk, hogy a 
szakembereink jól végezzék a dolgukat. Ez alap. 

Nekünk minél több szövetségest kell találni. Nekünk a társadalomban 
szemléletformálást kell végeznünk, és erre a nemzeti parkjaink és az erdőink kiváló 
lehetőséget adnak. Láttuk azt a Covid-időszakban, amikor az emberek be voltak 
zárva, mennyire menedéket jelentett a természet, hányan találtak ott felüdülést, 
kikapcsolódást, pihenést, örömöt és boldogságot, hogy kijöhettek a természetbe. 
Ezeket az embereket keressük. Ezekkel az emberekkel nekünk továbbra is dolgunk 
van, hogy minél több fiatal megismerje a természet csodáját, hogy minél több fiatalt 
oda tudjunk hívni az erdőkbe, hogy meghallják az erdő hangjait, észrevegyék, hogy 
nekik is dolguk van ott. Azt hiszem, hogy ha ezt a társadalmi szemléletformálást 
sikerül megvalósítanunk és ezt erősítenünk a következő időszakban is, akkor nagyon 
sok olyan tettre kész emberrel leszünk gazdagabbak, akik pontosan segítik majd 
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megvalósítani azt a nagy feladatunkat, hogy a ránk bízott természeti kincseket, ezt az 
örökséget tovább tudjuk adni. Ez az egyik legfontosabb célkitűzésünk: biztosítani a 
szakemberek működéséhez, munkájához az alapvető feltételeket, megadni a 
támogatásokat, és a lehető legszélesebbre nyitni azt a társadalmi kört, akik akarnak, 
hajlandók tevékenyen részt venni teremtett világunk minőségének megőrzésében. 

Folytatjuk a helyi gazdálkodókkal való szoros partnerségi kapcsolat kiépítését. 
Igen, azt vallom, hogy egy természetvédelmi területet, egy természeti kincsnek a 
megőrzését igazából használatban tudjuk biztosítani, mert nem múzeumi tárgy, nem 
őrizni kell, és nem arra kell figyelni, hogy oda por sem szállhat le, hanem természeti 
mivoltában használni kell, mert akkor lesz igazából védelem, és akkor tud 
megmaradni olyannak, amilyennek mi azt szeretjük, amilyennek azt értéknek 
tekintjük, és ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy kialakítsuk azt a szemléletet, hogy a 
nemzeti parkjaink területén, a természetvédelmi területeinken is a gazdálkodók 
tehessék a dolgukat a nemzeti parki szakemberek irányításával, annak kontrolljával, 
annak ellenőrzésével. És akkor azt tudjuk mondani, tudjuk biztosítani a gazdák 
megélhetését, a családok boldogulását, meg tudjuk őrizni természeti kincseinket, és a 
szakemberek pedig megfelelő kontroll mellett ennek biztosítékául tudnak szolgálni. 

Eredményesen működtettük továbbá a tízéves jubileumát ünneplő nemzeti 
parki termékvédjegyrendszert. Nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen 222 gazdálkodó 
több mint ezer terméke viselheti már ezt az elismerő címet. Mind-mind azt szolgálja, 
hogy hogyan hívjuk fel a figyelmet a természettől távolabb élő emberek számára, 
hiszen valahol mindenki életében ott van az a vágy, a nagymamáink íze, a 
gyerekkorunk világa, és ezek a nemzeti parki védjegyek pontosan segítenek felhívni a 
figyelmet arra, hogy igen, milyen értékeink vannak. Segítenek megbecsülést adni és 
megélhetést is biztosítani azoknak a családoknak, gazdálkodóknak, vállalkozóknak, 
akik ezzel foglalkoznak. De nem lehet, hogy ezt felhígítsuk. Csak az lehet, hogy 
valóban a védjegy egy minőséget is jelentsen, hogy mindazok, akik a természettől 
távol, urbanizált körülmények között élnek, részesei lehessenek a természet 
kincseinek, és hátha ezáltal is közelebb tudjuk hozni őket ahhoz, hogy tevékeny 
részesei lehessenek a természet védelmének. 

Szeretnénk tovább erősíteni a védett természeti területek hálózatát. Tizennyolc 
új országos jelentőségű védett természeti terület létesült összesen 427 hektár 
kiterjedéssel. 2020-tól nemzeti parkjaink közül elsőként a Hortobágyi Nemzeti Park 
kihirdetett övezeti besorolással rendelkezik, és e ciklusban kerül sor a védőövezetének 
a kijelölésére is. 2021. szeptember 15-én az UNESCO Nemzetközi Koordinációs 
Bizottsága nyílt ülésen jóváhagyta Magyarország, Ausztria, Horvátország, Szerbia és 
Szlovénia közös nevezését, mellyel hivatalosan létrejött az ötoldalú Mura-Dráva-Duna 
Bioszféra-rezervátum. Ez világraszóló jelentőségű. Sehol nincs a világon öt országra 
kiterjedő ilyen fokú védelem. Ebből is látszik, hogy a magyar szakemberek 
kompromisszumkészsége, együttműködőkészsége, nyitottsága mennyire fontos 
szövetségeket tud találni a szomszéd országokban is. Erre nagyon-nagyon büszke 
vagyok, hiszen öt ország különböző érdekeit összehangolni, összefogni és ezt 
elismerésre vinni, ez egy nagyon nagy szakmai teljesítmény. Nagyon-nagyon büszke 
vagyok arra, hogy sikerült ezt megvalósítani. Nagyon jó példa egyébként más 
országok számára is. 

Előkészítettük és elkészítettük a Natura 2000 területek fenntartási terveit. 
2018-ban 525 Natura 2000 területből 62 százaléka esetén állt rendelkezésre 
elfogadott fenntartási terv. Mára már 94 százalék a jóváhagyott tervek aránya, és az 
utolsó néhány terv elfogadása pedig most napjainkban várható. Így 100 százalékos 
lesz rövid időn belül a fenntartási tervek elfogadása. Megkezdtük az egyes 
Natura 2000 területek céldokumentumainak felújítását is, hiszen ahhoz, hogy a 
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gazdák gazdálkodni tudjanak, hogy az AKG-támogatást fel tudják venni hozzá, ahhoz, 
hogy az eco-scheme-elemeket tudják használni, ahhoz bizony egészen pontos 
meghatározás szükséges, egészen pontos céldokumentumok szükségesek ahhoz, hogy 
mikor, milyen feltételek tudják ezeket a támogatásokat igénybe venni. 

Az a kulcs, hogy ha a gazdák úgy érzik, hogy ők együttműködésre vannak 
késztetve, ezt az együttműködést mi meg tudjuk hálálni, honorálni különböző 
támogatási szintekkel, akkor a legharcosabb aktivisták lesznek a természetvédelem 
terén. Nekem mindig fájdítják a szívemet azok a mondatok, amikor a gazdákat 
felelőssé teszik és fő bűnösnek kiáltják ki az éghajlatváltozás előidézésében vagy a 
természetvédelem oltárán okozott károk előidézésében. Ezt a lehető 
leghatározottabban szeretném visszautasítani. Minden tevékenység arra irányul, hogy 
hogyan tudjuk szövetségessé tenni őket, hogyan tudjuk érdekeltté tenni őket. Hiszen 
ők egy olyan korlátos jószággal gazdálkodnak, amiből soha nem lesz több, minden 
évben kevesebb lesz. Nekünk az a feladatunk, és az egy nagyon komoly, hangsúlyos 
feladat lesz az elkövetkezendő időszakban is, hogy akár az erózió által károsodott 
területeket, akár az ipari művelés miatt károsodott területeket hogyan tudjuk 
visszaalakítani, hogyan tudjuk rekultiválni ezeket a területeket, hogyan tudunk 
erőfeszítéssel termesztésre alkalmassá tenni területeket, hogyan tudjuk 
visszaintegrálni a termesztésbe ezeket a területeket. 

Bevallom azt is, nagyon komoly és szakmai célkitűzésünk is az, hogy az ipari 
területek növekedését korlátozzuk a termőföld javára. Sokkal hangsúlyosabban 
szeretnénk fellépni ezen a téren, mint amit eddig tudtunk elérni. Azt látjuk, hogy nem 
lehet tovább feszíteni a húrt. Megálljt kell parancsolni annak, hogy nem barnamezős 
területen, nem egykori ipari területen zajlanak a beruházások, mert ott kockázatot 
látnak esetleg kármentesítés címén. A lehető leghangsúlyosabban kívánunk fellépni a 
termőföld védelme érdekében. 

Széles körű szakmai együttműködésben elkészítettük Magyarország 
ökoszisztéma-alaptérképét, kidolgoztuk a hazai zöldinfrastruktúra-hálózat 
fejlesztésének módszertani kereteit. Eredményesen támogattuk a LIFE-projektek 
megvalósítását. Szeretném jelezni, hogy nagyon komoly forrásokat sikerült 
pályáznunk, és nagyon komoly programokat sikerült megvalósítanunk az elmúlt 
években, hiszen 2018 óta a természetvédelem területén három hazai koordinálású 
hagyományos LIFE-projekt 6,7 millió euró uniós támogatással és egy integrált LIFE-
projekt 10,3 millió euró uniós támogatással indulhatott el. Emellett természetesen 
számos külföldi koordinálású LIFE-projektben is részt vesznek hazai szervezeteink. A 
négy év alatt az Agrárminisztérium összesen 3,17 milliárd forint összeggel támogatta 
17 darab 2018 előtt kezdődött, illetve a 2018-2021 időszakban támogatást nyert 
projektek megvalósítását. Ebből is látszik, hogy a minisztérium és szakmai szervezetei 
mekkora volumenű beruházások és szakmai programok elvégzésére képesek. Nagyon 
nagy öröm tölti el a szívemet mindig, amikor azt látom, hogy nemzetközi szervezetek 
keresik a mi szakembereinket, együttműködést ajánlanak fel, meghívják őket a 
projektjeikbe, kívánják átvenni a jó gyakorlatainkat, és ez mind-mind abszolút 
elismerésre és büszkeségre adhat okot. 

Sikerrel teljesítettük az Európai Bizottság felé a madárvédelmi és az 
élőhelyvédelmi irányelv alapján hatévente esedékes jelentéstételi kötelezettségünket. 
Az élőhelyvédelmi irányelv szerint 2019-ben 212 fajról és 45 közösségi jelentőségű 
élőhelytípusról szolgáltattunk adatokat, ennek elterjedéséről, méretéről és ezek 
változásairól, az állományokat veszélyeztető tényezőkről, továbbá a jövőbeli 
kilátásaikról és természetvédelmi helyzetük aktuális értékeléséről is. Ez is egy nagyon 
komoly munka, és nagyon nagy előrelépések zajlottak ezen a téren. 
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A természetvédelmi kezelői feladatellátást és hatósági jogalkalmazást 
útmutatók, segédanyagok összeállításával támogatta a tárca. Azt kell jeleznem a 
bizottság felé, hogy sokkal hangsúlyosabb lesz ez a feladatunk is. Azt látjuk, hogy 
tekinthetjük az elmúlt négy évet egy türelmi időszaknak, akkor, amikor tanítottuk, 
amikor figyelemfelhívással, szakmai tájékoztató anyagokkal tájékoztattuk a gazdákat 
a helyes művelési módra, a helyes használati módokra. Nagyon remélem azt, hogy e 
feladatkör megerősítésével, ennek eredményeként nagyon komoly lehetőségekkel 
fogunk tudni bírni arra, hogy a fenntartható fejlődést, a környezetünk védelmét minél 
inkább tudjuk szolgálni. 

Elkészült a tájkarakter-területek azonosítása, indikatív lehatárolása is. Ezek is 
olyan leírások, értékelések, ennek a módszertana, amelyekkel be tudjuk azonosítani 
azokat a problémákat és jellemzőket, amelyek szükségesek ennek a feladatnak a 
végrehajtásához. 

Fejlődött a hazai natúrparkok hálózata. Megteremtettük a natúrparkok 
létrehozásának, működésének a jogszabályi hátterét. Ez egy nagyon-nagyon 
hangsúlyos szerep. Szeretném erre mindenkinek a figyelmét felhívni. Egy nemzeti 
park létrejötte, annak működése akkor lesz sikeres, ha az ott élők magukénak érzik. 
De ez egy tanulási folyamat, hosszú idő, és a natúrpark pontosan ezt a szerepet tölti 
be. Nincs még korlátozás, csak együttműködés van, együttélés van. Az emberek 
megszokják, a figyelmet évről évre jobban ráirányítjuk, tanítjuk őket, lehetőségeket 
mutatunk be, és támogatásukkal szövetséges partnerekké tudjuk tenni ezeket a 
gazdálkodókat, mert a natúrpark a nemzeti parkok előintézménye. Mi erre tényleg így 
tekintünk. Ezek azok, amelyek segítenek sokkal inkább kiszélesíteni azt a látószöget, 
amellyel a gazdálkodók és a természetvédelem együttműködése megvalósulhat a 
jövőben. 

2018 eleje óta 8 új natúrpark jött létre. Bevallom, én is nagyon büszke voltam, 
amikor a Szigetköz Natúrpark is megalakult, és az én környezetemben is mindaz a 
természeti csoda, amely bennünket körülvesz, a Fertő-Hanság Nemzeti Park mellett 
Szigetköz Natúrparkként szépen elkezd működni és kialakulni. 

Előkészítettük a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó 2021-30 közötti 
időszakra szóló nemzeti stratégiát. Ez az a bizonyos harmadik Nemzeti Biodiverzitás 
Stratégia. Hiszem azt, hogy nemsokára a parlament előtt lesz, és a parlament 
nyilvánossága előtt vitathatjuk majd meg ennek a stratégiának a jelentőségét. 

A génmegőrzési feladatokban növeltük az állami szerepvállalást. Ha van 
Magyarországnak kincse, ha van Magyarországnak olyan értéke, amely semmi mással 
nem pótolható és pénzen nem vehető, akkor pontosan az a genetikai potenciál, amely 
itt, a Kárpát-medencében sok ezer éve kialakult. Egy érték. Nem véletlen, ha picit 
gazdasági szempontból nézzük, a vetőmag, a tenyészállat, azok a fajtáink, amelyek itt, 
a magyar rögön kialakultak, alkalmazkodva az éghajlathoz, alkalmazkodva az itt élők 
mindennapjaihoz olyan genetikai potenciál, amit semmilyen más biotechnológia nem 
tud pótolni. Ha megnézzük azt, hogy az éghajlatváltozásnak milyen kihívásai vannak, 
ha megnézzük, hogy a klímaváltozás mennyire gyorsan és mennyire szélsőségesen 
köszönt be ránk, és hogy mennyire fontos egyre inkább mind a tenyészállatainknál, 
mind a vetőmagjaink tekintetében az adaptációs képesség, hogy hogyan tud 
alkalmazkodni ehhez, itt van az igazi kincsünk, az a nagyon bölcs döntés, hogy 
Magyarország ragaszkodik a GMO-mentes státuszához. 

Most igazolódik be, mert minden mesterségesen előállított genetikai potenciál 
sokkal sérülékenyebb a természet változására, hiszen azt egy adott pillanatra 
készítették el, mint az a genetikai potenciál, amely ezer év küszködésével, 
tűrőképességével honosodott és alakult ki nálunk. Ez az igazi érték. Ennek mi 
megteremtettük az intézményi hálózatát, megteremtettük az anyagi hálózatát, 
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megteremtettük most is folyamatosan ennek a gyűjtését, mert olyan érték, amely a 
legnagyobb biztonságot és a legnagyobb kincset jelenti majd nekünk a jövőben is. 
Ezért hoztuk létre a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központot, hiszen ez az 
intézmény egyesülve képes arra, hogy minden szakmai kihívásnak meg tudjon felelni, 
hiszen 2021-ben már több mint 130 ezer génbanki mintát őriztek, amelyből több mint 
56 700 unikális tétel, tehát szántóföldi és zöldségnövény, takarmánynövény, 
dísznövény, gyümölcstermő növény, szőlő, illetve ezeknek a vad rokonfajai. Ami 
nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mennyire megérezték az emberek, hogy mennyire 
fontos dolog ez, 2021-ben már több mint 22 ezer génbanki minta közreadására került 
sor. Tehát ez az, ami hatalmas potenciál. 

Sikerrel folytattuk a Kárpát-medencei Gyümölcsész Megállapodásba foglalt 
vállalásaink teljesítését. Felhívtuk az emberek figyelmét a különböző tájfajtáinkra - 
Göcsejtől kezdve tényleg lehetne sorolni Magyarország különböző tájegységeit -, hogy 
ott milyen körtefajták vannak, és hogy érdemes ezeket megtenni, mert nyilván 
iparszerű vagy nagyüzemi termelésre ezek a fajták nem alkalmasak, de a kertekben 
olyan egyedi ízvilágot, olyan értéket tudnak felmutatni, amelyre bizony szükségünk 
van, és őrzik magukban azt a genetikai potenciált, amihez vissza tudunk nyúlni, 
bármilyen természeti kihívás ér bennünket. Ezért is nagyon fontos az, hogy a 
továbbiakban is a lehető leghatározottabban megőrizzük a magyar mezőgazdaság 
GMO-mentességét. Mindent el fogunk követni azért, hogy az értékeinket megvédjük, 
és ezt a státuszunkat fenntartsuk. Keressük továbbra is a szövetséget, emeljük 
magasra a zászlót mindenütt a világban, hogy a GMO-mentes termesztésé a jövő, 
hiszen olyan lehetőség, amit csak egyszer kell elszúrnunk, és ezért nagyon vigyáznunk 
kell rá, és hiszem, hogy a magyar mezőgazdaság igazi értékét és jövőjét pontosan a 
GMO-mentes termesztésben lehet kimutatni. 

Megalakult a Nemzeti Környezetbiztonsági Munkacsoport is, amelynek a 
működésére nagy szükség volt. Mind a madármérgezések ezt mutatják, akár a 
Ráckevénél történt soroksári Duna-ág szennyezése. Tehát olyan komoly hatósági 
együttműködések szükségesek, hogy az ilyen környezeti bűncselekményeket fel 
tudjuk deríteni és a lehető legszélesebb nyilvánosság elé tárni azért, mert büntetlenül 
semmilyen természetkárosítás nem maradhat. Olyan büntetési tételekre is szükség 
van, hogy egyszer s mindenkorra elvegyük a kedvét mindazoknak, akik ilyenben törik 
a fejüket. Azt hiszem, láthatta, érzékelhette a bizottság, hogy mindaz, amit célul 
tűzünk ki, egy folyamatos munka. Szeretnénk azokra az alapokra építeni, amelyet 
elkezdtünk az elmúlt négy évben. 

Azt is szeretném bemutatni önöknek, hogy mennyire hangsúlyosan szeretnénk 
a természetvédelem területén előrelépni, hogy ezeket a természeti erőforrásokat 
mennyire szeretnénk használni. Szeretnénk az erdők vonatkozásában is sokkal 
szélesebb társadalmi együttműködést találni. Nagyon fáj nekünk az, amikor a 
legnagyobb országfásítási programot hirdetjük meg és hajtjuk végre, amikor 
24 százalékról 27 százalékra emeljük az ország fával borított területeinek arányát, 
amikor a klímaváltozás ellen különböző faültetési programokkal a lehető legszélesebb 
társadalmi összefogást tudjuk megvalósítani, akkor az szinte csendben zajlik, 
észrevétlenül a média nyilvánossága előtt, ugyanakkor ha egy kivágásra érett fát 
kivágunk, akkor az azonnal címlapon van, és úgy tüntetik fel, mintha egy fa kivágása 
megbocsáthatatlan bűn lenne. A kivágásra érett fát ki kell vágni, mert máskülönben, 
ha ezt nem lehet megtenni, akkor nem lesz, aki fát ültet. Tehát az egyensúlyt fenn kell 
tartani, mert van olyan erdő, erdőrészlet, amelyhez soha nem lehet hozzányúlni. 
Valóban így van. Örökerdők, úgy is kell fogalmazni. 

Államtitkár úrral azt a célt tűztük ki, hogy egyre inkább az állami 
erdőgazdaságok is alakulnak át arra, hogy olyan fakitermelési módot kell válasszanak, 
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amelyek nem fognak csupasz, tar területet eredményezni, hanem mindig fával 
borított terület marad. Nehéz feladat, komoly feladat, de nagyon szép szakmai 
kihívás, hogy megvalósítsuk az elkövetkezendő időben. Még egyszer szeretném 
mondani, hogy a fa kivágása az élet természetes része. Az ember azért ülteti, hogy 
majd 30 vagy 50 év múlva, amikor éretté válik, akkor azt ki is tudja vágni. 
Ugyanakkor az is feladatunk, hogy a lehető legtöbb fát elültessük a jövő nemzedékek 
számára. Mi ezt tesszük. Ezért dolgozunk. Mielőtt még valaki elítélne a fakivágásért, 
azt kell mondjam, hogy minden erdőgazdálkodási fakitermelés mindig a 
természetvédelem engedélyével történik. Tehát itt van az egyensúly garanciája. Ha 
nincs meg a természetvédelmi egyensúly, akkor az mindig szabálytalan cselekedet. 
Minden erdőgazdálkodási munka a természetvédelmi hatóság engedélyével történik. 
Tehát ez egy nagyon fontos kijelentés. 

Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy az erdő szerepe változik 
folyamatosan. És itt a jó hír, amit szerintem nagyon sokan szeretnek és szeretnének 
hallani tőlem, az az, hogy mindent elkövetünk azért, hogy az erdő gazdasági 
jelentőségét háttérbe szorítsuk, és sokkal inkább előtérbe helyezzük a társadalmi, a 
rekreációs, a kikapcsolódási szempontokat, mert az erdőnek a klímavédelemben, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, az emberek pihenésében, a társadalom 
kikapcsolódásában, a természetközeliségéhez való közelítésében egyre nagyobb 
szerepe és hangsúlya van. Megváltozik az erdő feladata, és efelé tolódik el. Nem 
véletlen az erdei iskolák létesítése, a természetvédelem területén a nemzeti 
parkokban azok az útvonalak, amelyeket kijelölünk, azok a különböző tanfolyamok, 
iskolák, kirándulási célpontok, amelyeket üzemeltetünk, azok az ökoturisztikai 
létesítmények, ezek mind-mind azt szolgálják, hogy az emberek figyelmét 
ráirányítsuk arra, hogy a természet sérülékeny, a természet egyszeri, 
megismételhetetlen, örök kincsünk. Ez a mi dolgunk, hogy erre vigyázzunk. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Mi arra vállalkozunk, én személy szerint 
magam is, hogy ennek a kihívásnak próbáljunk eleget tenni. Azt remélem, hogy a 
bizottság majd alkalmasnak talál bennünket erre. Köszönöm szépen a megtisztelő 
figyelmüket. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm miniszterjelölt úr programismertetését. 

Megkérdezem a bizottsági tagokat, hogy ki kíván reflektálni, illetve ki kíván 
kérdéseket megfogalmazni miniszterjelölt úrhoz. (Jelzésre:) Elsőként megadom a 
szót Bencsik alelnök úrnak. 

Kérdések, hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (FIDESZ), a bizottság alelnöke: Tisztelt Miniszter Úr! 
Tisztelt Bizottság! Kedves minisztériumi Munkatársak, Vezetők, potenciális Vezetők! 
Először is gratulálni szeretnék miniszter úrnak, hogy a természetvédelem önálló 
államtitkári szintre emelkedett, tehát egy önálló államtitkárság foglalkozhat 
Magyarországon természetvédelemmel. Ilyen még nem volt. Valóban az ön által 
vezetett minisztérium a természeti erőforrások minisztériumává válhat tisztán, 
világosan, egyértelműen, átláthatóan, a hétköznapi ember számára is érzékelhető 
módon, ezért én biztatnám arra, hogy továbbra is folytassák azoknak a 
fejlesztéseknek a támogatását mind szakmailag, mind pedig pénzügyileg, ha erre 
lehetőség van, amelyek közelebb tudják hozni a városi embereket a természethez, a 
tájban élő emberhez a tájban élő ember értékteremtő munkásságának felvillantásával. 

A mi politikai közösségünk egy olyan politikai közösség, ahol szoktunk vitákat 
folytatni, értékrendi vitákat, általában belső viták ezek, időközönként kiszűrődnek. 
Voltak hangosabb időszakok, csendesebb időszakok, de maguk a természeti 
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erőforrások és az agrárium kapcsolatának a viszonyrendszere nagyon érzékeny 
mindannyiunk számára, főleg akik valamiféle konzervatív gyökérzettel, a szakralitás 
mezsgyéjén élik az életüket, azok számára ezek mindig kiemelten fontos kérdések. A 
földkérdés és a természeti erőforrások a mindennapi megélhetésünk, létezésünk 
alapja, talapzata, amelyen tulajdonképpen állunk és élünk. 

Éppen ezért voltak olyan viták a törvény keretrendszerének kialakításakor, 
módosításakor, hogy minek kell prioritást kapnia a természeti erőforrásokkal való 
célszerű, okszerű és szükséges gazdálkodás feltételrendszerének kialakításakor. Volt 
szó integrátorokról, volt szó mintagazdaságokról, és aztán lett szó, hála istennek, 
családi gazdaságokról is. Én nem vitatom most sem, hogy szükség van az 
integrátorokra ahhoz, hogy hatékonyan lehessen gazdálkodni és a megtermelt, 
előállított termelvényeket minél magasabb feldolgozottsági szinten azokon a piacokon 
elhelyezni, ahol szűkében állnak az élelmezéshez, tehát a létfenntartáshoz szükséges 
természeti erőforrásokkal. 

Ugyanakkor a családi gazdaságok szerepéről sem szabad megfeledkezni. Az egy 
örvendetes dolog, hogy az elmúlt négyéves kormányzati ciklus során a kormánnyal 
együttműködve olyan jogszabályokat tudtunk tető alá hozni, amelyek a családi 
gazdaságok működési feltételeit, akár a gazdaságok, a családi gazdaságok 
örökölhetőségét is lehetővé vagy átláthatóvá, tervezhetővé tették. Ezt azért emelem ki, 
mert ha a természetvédelemről beszélünk, akkor tájgazdálkodásról beszélünk, a 
természeti erőforrások lokális hasznosításáról, ahol nem alapvetően a 
méretgazdaságosság számít, nem a termelés mennyiségi oldala számít, hanem a 
minőség oldala számít. 

Nem gazdasági szereplők ülik meg a tájat, a tájrészleteket, hanem a 
gazdálkodók, azok a földműves gazdák, akik kisléptékben nagy hozzáadott értéket 
tudnak a hozzáállásuk, a táj, a szülőföld szeretete és tisztelete következtében 
előállítani, olyan hozzáadott értéket, amely vonzóvá teszi az oda látogatók számára, és 
ha a természeti értékek hozzáférhetőségével, látogathatóságával ezt összekötjük, 
akkor nagyon sok, tehát sok ezer magyar család számára, gazdálkodó számára tud ez 
alapmegélhetést biztosítani, és sok-sok tízezer gazdálkodó család számára kiegészítő 
haszonlétet biztosítani. Ez a fajta érdekszövetség tudja elősegíteni vagy megtámogatni 
a hivatásos természetierőforrás-védők, akár a nemzeti parkokban szolgálatot teljesítő 
őrök munkáját. Ez tudja az edukációt is elősegíteni és hatékonnyá vagy eredményessé 
tenni a városban élők számára, tehát amikor a városi ember tiszteli magát a 
természetet, tiszteli a természeti tájat megülő embert, a gazdaembert, és használja, 
fogyasztja az általuk előállított termelvényeket, amelyek a hazai GMO-szabályozás 
következtében egészségesek. Ez a legfontosabb. Amikor a Fenntartható fejlődés 
bizottságában tisztelhetjük miniszter úr és munkatársai jelenlétét, akkor alapvetően 
ezzel a testtartással közelítünk az önök által elvégzett munkához. 

A génmegőrzés tekintetében örülök annak, hogy ebben az irányban erősíti az 
elkötelezettségét a minisztérium a kormány elkötelezettségét is. Jól emlékszünk arra, 
hogy 2002-2010 között - a fiatal képviselőtársainknak ezt mindig el kell mondani - 
privatizálni szerette volna az akkori kormánypárt a génkezelést is. El lehet képzelni 
azt, hogy ez mit jelent egy nemzetgazdaság szempontjából, a természeti erőforrások 
megőrzése és az újra történő folyamatos megújulási lehetősége szempontjából. 

Az új kormány más irányt indított el. A génbankot a biodiverzitás-központtal 
egyesítve folyamatosan segíti, támogatja, fejleszti, mert ez a megmaradásunk alapja, 
ez az egészséges életösztön része, és ezt nem téveszthetjük el az elkövetkezendő 
években sem szem elől. 

Fontosnak tartom a gazdák és a természeti erőforrások közötti konfliktusok 
kezelését. Itt egy kérdés, a ramsari egyezmény kérdése, gondolom, a 
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természetvédelemért felelős államtitkárság berkein belül fog maradni, és fog őrködni 
annak a teljesedésbe menetele fölött. Ugyanakkor azt is kell látni, én magam is egy 
olyan területen vagyok képviselő, ahol évente a vegetációs időszakon kívül, ha 
visszafogott esztendőnk van, akkor olyan 30 ezer vadlúd, vízi vándormadár teszi 
tiszteletét nálunk, de városi környezetben Tatán, az Öreg-tavon, hát amikor jobb 
esztendejük van, akkor 60 ezren is vannak. Na, ilyenkor már a környékbeli gazdák 
jogosan várják el azt, hogy valamiféle kompenzációban részesüljenek, mert ez a 
fantasztikus természeti rajzás, kirajzás vagy felénk irányuló, hogy mondjam, 
érdeklődés, a városi ember iránti érdeklődés a természet világa részéről egy nagyon 
szép dolog, és turisztikailag is fogható, viszont a gazdálkodók szempontjából nézve ez 
érzékeny veszteségeket is hozhat, tehát szükség van arra, hogy ezt a fajta együttélést 
ezen a területen is próbáljuk meg edukációval és anyagi ösztönzéssel vagy 
kártérítéssel, kárpótlással is kezelni. 

A génmegőrzés és a régi fajták. Ez egy helyes irány, ha lehetne a 
szőlőtermesztés, a szőlőgazdaság irányában is ezt erősíteni, hogy a régi magyar 
fajtákért ne kelljen kálváriát járniuk azoknak a termelőknek, akik szeretnék, ha 
ismételten kis léptékben, nem középüzemi vagy nagyüzemi szinten, de 
megjelenhetnének részben a fajtamegőrzés, részben pedig a kínálat színesítése 
érdekében, merthogy a fogyasztók, a városi emberek érdeklődnek, élményre vágynak. 
Az élményt mégis a régi fajtákkal lehet behozni és színesíteni, nem pedig a világfajták 
sokasodásával és sokasításával. Tehát ez is egy fontos szempont, azt gondolom. 

Civilek. Bármilyen jó kezdeményezésünk van, ha a természetvédelem területén 
tevékenykedő civil szervezetekkel, akár országos ernyőszervezetekkel vagy a legkisebb 
helyi, kis köröcskével nincs intézményesített kapcsolatrendszere a kormányzatnak és 
azon belül a természeti erőforrásokért felelős minisztériumnak, akkor az jelentős 
mértékben ronthatja azoknak a terveknek, szándékoknak a megvalósulásba történő 
átmenetelét, amiről miniszter úr beszélt. Éppen ezért én fontosnak tartom, hogy az 
önálló államtitkársági szintre emelkedő természetvédelem a továbbiakban is legalább 
olyan szinten, de ha lehet, akkor még nagyobb mértékben támaszkodjon a 
természetvédelemmel foglalkozó civil egyesületekre. Talán ezzel a változással, hogy a 
környezetügy egy része, ami nem a természeti erőforrásokhoz kapcsolódik, átkerült 
egy másik minisztériumba, egy szorosabb és talán kevésbé ellentmondásos kapcsolati 
hálót lehet építeni a civil világban. 

Öntözhetőség. Nem esett szó az öntözhetőségről. Ez vízkészlet-gazdálkodás is, 
a természetes vizeinkhez való hozzáférés kérdése is. Itt konkurens használati igények 
merülnek fel. Alapvető az ivóvíz biztosítása, de egyre nagyobb mértékben számít az 
ipar a vízhez, a technológiai vízhez vagy a hűtési vízhez való hozzáférésre, de 
említhetjük akár a Paksi Atomerőmű kapacitásának a fenntartását a víz esetében. Ha 
mindezeket összerakjuk, már csak a Duna esetében is az ivóvízcélú hasznosítás, az 
iparivíz, illetve a hűtési célú hasznosítás mind-mind ott van, konkurál egymással. 

Ezeket az igényeket együttesen csak úgy lehet kielégíteni, hogy mindenhol a 
maga területén a felhasználás hatékonyságát kell növelni. Éppen ezért bátorítanám a 
minisztériumot abban az irányban továbbra is, hogy az öntözéstechnológiában egy 
olyanfajta szemléletváltást és edukációt hozzon be, amely értékként kezeli a 
rendelkezésre álló, de egyre szűkösebben rendelkezésre álló vízkészleteink 
használatát, és a locsolás és a korábbi, hogy mondjam, a tapasztalataink és a 
világlátásunk alapján történő öntözés helyett olyan technológiák, olyan öntözési 
technikák jöjjenek be, amelyek tényleg víztakarékosak, és a termesztéstechnológia 
szempontjából is a legnagyobb hatékonyságot tudják hozni. Ha szükség van pénzügyi 
fedezet biztosítására, átcsoportosítására, akkor úgy kell kezelni a nagy pénzügyi 
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alapokat is az agrárium területén, hogy erre a területre megfelelő figyelem, anyagi 
figyelem is jusson. 

Érdemesnek tartanám azt is, és megint a civilekkel való együttműködésnek ez 
egy másik vetülete, hogy a természetes vizek által járt területek egészen más 
tájkaraktert, tájképet mutattak a mögöttünk hagyott két évszázadban. Ilyen mértékű 
beavatkozásra nem nagyon került sor korábban, mint amit itt tapasztaltunk a 
mögöttünk hagyott középtávú évtizedekben, tehát a nagy háborúktól kezdve ez a száz 
esztendő nagyon komoly változást hozott az ország vízrajzi térképében és a 
vízkormányzási kérdésben is. Egy-két olyan területen, ahol természeti erőforrások 
szempontjából is érzékeny területről beszélhetünk, bátorítanám arra a 
minisztériumot, hogy civilekkel összefogva ezeket a korábban vízzel borított 
területeket vissza kellene engedni abba az állapotba, abba a létformába, ahol a vizes 
élőhelyeken lehetséges gazdálkodási módokat lehetne előtérbe helyezni, amely 
megint kisléptékű, értelemszerűen kisléptékű élelem-előállítás, termék-előállítás, 
amelynek elsősorban tájfenntartási, tájmegőrzési és élményszerzési, akár 
ökoturisztikai vonzata lehet. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr felszólalását. Harrach Péter képviselő 

úrnak adom meg a szót. 
 
HARRACH PÉTER (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Miniszter úr! Örömmel 

hallottam azt, amit mondott, és ugyanilyen örömmel olvastam az egyéb képesítéseit 
is, mert ebből kiderül talán az, hogy itt nem két terület harcos képviselői fognak 
ütközni, ami nem lenne szerencsés a természetvédelem szempontjából, hanem a 
szélsőséges megnyilatkozások helyett egy higgadt, közös elkötelezettség irányában 
mozdulunk el. 

A természetvédelmet egy jó kifejezésnek tartom, de a magam részéről szívesen 
használom a teremtésvédelem kifejezést. Ez talán annyiban különbözik, hogy az 
előbbinél a szakmai szempontok dominálnak, az utóbbinál viszont egy életforma 
jelenik meg. Ez az életforma az erről szóló tanítást, az őrzést és művelést egyszerre 
jeleníti meg, vagyis a természetet úgy kell megőriznünk, ahogy van, de gazdagítani is 
kell az emberi alkotóképességgel. Tehát ha ez a kettő együtt megjelenik, akkor egy 
békés együttműködés, de ennél több, egy közös felelősségvállalás van. 

Egy-két dolgot hadd említsek meg ezzel kapcsolatban, hiszen sok minden van 
ebben a két fogalomban! Az embert is magában foglalja a teremtésvédelem, hiszen az 
ember is része a természetnek, és az ember egyúttal persze valamiképpen ura is a 
természetnek, ez a kettős szerep az, ami igazán felelősséget jelent, kötelez bennünket. 
Ki kell mondanom azt, talán egy furcsa szót használok, hogy a természetgondozók 
együttműködésére van szükség. A természetet gondozó ember nem csupán a 
természetvédők, hanem a gazda, az erdész és a vadgazdálkodó, és együtt ez a 
négyfajta ember jelenik meg, és ha együtt tudnak működni, akkor éppen a 
teremtésvédelem csodáját meg tudják valósítani. 

Ha már erdészt említettem, aki szerintem a legjobb természetvédő 
hivatásszerűen, akkor érdemes rámutatnunk az erdőgazdaságok ökoturisztikai 
fejlesztéseire. Feltételezem, hogy mindnyájan erdőjáró emberek vagyunk, 
tapasztaljuk azt, hogy milyen fejlesztések történtek, és ezek mind a pihenést, a 
rekreációt szolgálják, és minden egyéb emberi igényt elégítenek ki, és ez valóban jó 
irányba mutat. Persze hozzá kell tennünk, hogy a természetrombolás és a 
természetvédelem is valamiképpen antropológiai eredetű, hiszen az ember teszi mind 
a kettőt, és éppen ezért fontos, hogy egy ilyen antropológiai szemlélet legyen bent a 
természetvédelemben. Nem akarom azt mondani, hogy az ember is van olyan fontos, 
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mint egy veszélyeztetett állatfaj, de a mi emberi társadalomban megélt 
tapasztalataink is arra irányulnak, hogy mi sem vagyunk kevésbé veszélyeztetettek. 

Úgy gondolom, hogy mindaz, ami most elhangzott, valóban reményt ad arra, 
részben a kormányzati struktúra, részben a szándék, hogy ne harcos, egymás ellen 
dolgozó legyen a természetvédő és a termelő ember, hanem együtt ugyanaz a 
szemlélet jelenjen meg mind a kettőben. Bocsánat, hogy nem konkrét dolgokról 
beszéltem, de ez egy olyan alapvetés számomra, ami fontos. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nem látom most jelentkezni 

képviselőtársaimat, ezért én hozzászólnék. Ez idő alatt viszont átadnám az ülés 
vezetését alelnök úrnak. 

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

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

Elnök úrnak adom meg a szót. 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP), a bizottság elnöke: Nagyon szépen 

köszönöm. Ismételten köszönöm dr. Nagy Istvánnak a program bemutatását, és azt 
külön köszönöm, hogy nagy részletességgel tette meg, és sok olyan elvi kérdést, olyan 
általános megfogalmazást tett hozzá, ami segített átlátni vagy megérteni azt a 
gondolkodásmódot, amit miniszterjelölt úr képvisel. Ennélfogva egyébként nagyon 
örülök alelnök úr hozzászólásának és Harrach Péter képviselőtársam hozzászólásának 
is, én azt gondolom, van helye itt általános világnézeti megfogalmazásokat is tenni, 
azzal is egyet tudok érteni, amit mondott Harrach Péter. Én magam is, mondhatjuk, 
környezetvédő vagyok, egy zöldpártnak vagyok a képviselője, de magam is keresztény 
emberként egyáltalán nem idegenkedem a teremtésvédelem megfogalmazástól. 

Azt tudom mondani miniszter úrnak itt is a program bemutatója alapján, vagy 
erre alapozva, illetve sok vitában hallgatva az álláspontját az elmúlt ciklusban, és látva 
a szakmai tevékenységét, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben vélek felfedezni 
egyetértést. Azt is megkockáztatom, és egyébként ez alelnök úrra is igaz, hogy sokkal 
több mindenben értünk egyet, azt gondolom, az itt elhangzottakban is, mint ami 
megvalósul a kormány politikájában. Kifejezetten örülök annak, amire utalt alelnök 
úr, hogy adott esetben a kormányoldalon belül is vannak szakmai viták. Nyilván azzal 
kapcsolatban nem igazán tudunk mit kezdeni ellenzéki politikusként, azt tudjuk 
tenni, hogy a legjobb hozzáértésünk és lelkiismeretünk alapján megfogalmazzuk 
azokat a kritikákat, amelyekre azt gondolom, nagy szükség van a jelenlegi kormányzat 
működésével szemben. Ugyanakkor az itt elhangzottak, én azt hiszem, amiket 
elmondott miniszterjelölt úr is, nem igazán képezhetik vita tárgyát. Főleg a bevezető 
gondolatban foglaltakat nagyon fontosnak tartottam, a természeti erőforrások 
védelméről, a most látható kihívásokról és a jövőért érzett felelősségteljes 
gondolkodásról szóló gondolatokkal én mélységesen egyet tudok érteni. 

Ugyanakkor voltak sejtéseim, különböző sajtópolémiák arról, hogy milyen 
módon alakulnak ki az egyes minisztériumi portfóliók, és lehetett sejteni, hogy 
közvetlenül a környezetvédelem ügye átkerül egy másik tárcához. Mi, mint az LMP 
Magyarország Zöld Pártja, ezzel nagyon nem tudunk azonosulni, és nagyon nem 
tudunk egyetérteni vele, és különösen nem ilyen módon, hogy gyakorlatilag 
szimbolikusan, mondhatjuk így leegyszerűsítve, az ipari minisztérium alá kerül a 
környezetvédelem ügye. Ezt majd meg is indoklom kicsit részletesebben, hogy miért 
nem örülünk ennek, és miért nem tartjuk azokkal az itt elhangzott gondolatokkal 
koherens kormányzati struktúrának. 
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Annak örülök én is, hogy a természetvédelem ügye államtitkári rangban lesz 
képviselve a minisztériumon belül, és nagyon örülök, hogy így kezdte a 
programismertetését miniszterjelölt úr, hogy gyakorlatilag a természeti erőforrások 
minisztériumaként fognak működni. Ugyanakkor itt, és erre utalt alelnök úr is, 
hiányzik egy nagyon fontos természeti erőforrás felsorolása és említése, ez pedig a víz 
említése. Erről majd részletesebben is beszélek a későbbiekben, hogy miért hiányzik 
ez innen, és egyáltalán miért hiányzik a vizekkel, a vízügyekkel kapcsolatos 
felelősségvállalás úgy összességében a kormányzati struktúrából, és miért hiányzott, 
és ennek milyen negatív hatásai voltak az elmúlt ciklusokban is. 

Annyi visszautalást hadd tegyek, hogy ne csak egyetértsünk, hanem 
vitatkozzunk is egymással, hogy a környezetvédelem szétvert intézményrendszerével 
kapcsolatos kritikáinkra hadd adjak egy konkrét üggyel kapcsolatban magyarázatot. 
Ezt a mai első ülésen már felvetettem egyébként a Szijjártó Péter miniszterjelölt úrral 
folytatott eszmecsere során is. Van egy szimbolikus ügy, az akkumulátorgyártás egy 
kiemelt stratégiai ágazat, ezt hallhattuk miniszterelnök úr hétfői beszédében is. Itt 
megtudhattuk, hogy Göd térségében a helyi civilek által kezdeményezett független 
vizsgálat megállapította, hogy az akkumulátorgyártáshoz használt vegyi anyagok 
bejutottak valamilyen módon a talajvízbe, és ezt a problémát nem tudta jelezni a 
hazai környezetvédelem hatósági intézményrendszere. Tehát itt egy súlyos 
rendszerproblémát érzékelünk. Itt civileknek kellett egy független vizsgálat alapján a 
nyilvánosságra hozni azt, hogy bizony itt történt valami. Nem tudjuk, hogy itt egy 
folyamatos szennyezés, valamiféle rossz működés, vagy egy egyszeri baleset történt. 
Ezt még nem sikerült feltárni. 

Ugyanakkor az is szimbolikus, hogy egy ilyen különleges gazdasági övezetben - 
ez a gödi akkumulátorgyár különleges gazdasági övezetként jött létre - az itt élő 
embereknek most konkrétan a kormánnyal kell pereskedni annak érdekében, hogy 
megkapjanak bizonyos monitoringeredményeket, vízvizsgálati eredményeket. Azt 
gondolom, ez most sajnos szimbolizálja ennek a kormánynak a működését, hogy itt 
pillanatnyi gazdasági érdeknek alárendelve a helyben érintett emberek, civilek, az ott 
élő magyar emberek küzdenek a kormánnyal, hogy egy multinacionális cég, 
feltételezhetően a cég tevékenységével összefüggésben a környezetkárosítás hatásait 
egyáltalán fel tudják mérni, ennek a súlyosságát. Én azt gondolom, hogy nagyon-
nagyon komoly beavatkoznivalónk van ebbe a rendszerbe, hogy alapvetően a 
kormány úgy épüljön fel, hogy védi az emberek érdekeit és a természeti kincsek 
védelmének a szándékát. 

Egy másik ügyről is esett már szó más megközelítésben Szijjártó Péter 
miniszterrel, amely a természeti kincseink védelme. Egy szörnyű tragédiával 
szembesülünk mindannyian, egy ökológiai katasztrófával, ami a Sajót érinti. Azt 
hiszem, minden képviselőtársam jól ismeri ezt a szörnyű ügyet, ami történt. Egy 
másfél évtizede felhagyott bányából körülbelül 3 hónappal ezelőtt kijutottak, 
bejutottak, és most is ömlenek a Sajóba rendkívül veszélyes bányavizek, és ott egy 
ökológiai katasztrófa valósult meg. A Sajó szlovákiai szakaszán több tíz kilométeres 
részen gyakorlatilag megszűnt az élet a folyóban. Nemcsak borzalmas lett, ahogy 
narancssárgára, élénk narancssárgára festette ez a vas-oxid-tartalmú és egyébként 
más veszélyes anyagokat tartalmazó bányavíz a folyót, de olyan pusztulás, pusztítás 
történt, ami összeegyeztethetetlen az élettel. 

Azt gondolom, egyetértve miniszter úrral is, nekünk felelősségünk van, hogy a 
Kárpát-medence természeti kincseit, a közös természeti kincseinket megvédjük. Ez 
messze-messze túlmutató felelősség és cselekvési kényszer, mint hogy azt figyeljük, 
hogy éppen a határon innen a folyón vett vízminták bizonyos paramétereknek 
megfelelnek-e. Azt gondolom, már ebben a szörnyű tragédiában nekünk 
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felelősségünk van, hogy olyan módon lépjünk fel, hogy a bénultság és a tehetetlenség 
állapotában lévő szlovák kormány végre cselekedjen érdemben. Hétfőn ott jártam, a 
parlament helyett a Felvidéken voltam. A mai napig ugyanúgy ömlik be naponta 2,5 
tonna szennyezőanyag a Sajóba. Elképesztő! Azt gondolom, ebben is erősítenünk kell. 
A környezetvédelmi diplomácia rendszerét helyre kell állítani, és bizony kőkeményen 
kell fellépni az ilyen jellegű ügyekben. 

Erről már beszéltünk is a bizottsági munka megelőlegezése tekintetében, ahogy 
elindult a Fenntartható fejlődés bizottsága, hogy külön figyelmet kell fordítanunk 
egyébként a határon átnyúló környezeti ügyeknek. Itt egyszerűen a természeti 
kincseink megvédéséről van szó. Nyilván a Kárpát-medence nemcsak egy történelmi 
régió, az egy természeti egység is, úgyhogy ebben mindenképpen közösen kell 
fellépnünk.  

Alelnök úr utalt a civilekkel való együttműködés fontosságára. Elindult 
egyébként egy pozitív folyamat a nagy tavaink védelme érdekében. A Fenntartható 
fejlődés bizottságának előző elnöke, Schmuck Erzsébet és a munkában résztvevő 
civilek kaptak ígéretet miniszter úrtól annak érdekében, hogy ezek az egyeztetések 
folytatódnak a nagy tavaink védelmében. Én erre szeretnék rákérdezni, hogy 
számíthatnak-e erre a civilek, számíthatunk-e erre az együttműködésre, hogy ezt az 
együttműködést nemcsak tovább visszük, de elmélyítjük, ahogy alelnök úr is mondta, 
annak érdekében, hogy közösen hatékonyabban tudjunk cselekedni a tavaink 
védelmében, a természeti kincseink védelmében. 

Nagy örömmel hallottam a GMO-mentességgel kapcsolatos állásfoglalását 
miniszter úrnak. Itt is lenne egy konkrét kérdésem. Nagyon helyesnek tartjuk azt az 
álláspontját, állásfoglalását a magyar kormánynak, hogy meg kívánja-e őrizni 
Magyarország GMO-mentességét, ugyanakkor láthatjuk, hogy van egy 
lobbitevékenység most az Európai Unióban, új GMO-technológiákat próbálnak úgy 
eladni bizonyos szabályozásokkal, hogy azokat mentesítsék a GMO-s szabályozások 
alól. Tehát ez egy konkrét és új keletű lobbitevékenység. Ezzel kapcsolatban a civil 
szerveződések is felhívták erre a figyelmet. Mi be is nyújtottunk már - amely az első 
indítványunk volt egyébként ebben a parlamenti ciklusban - egy olyan határozati 
javaslatot, amely megerősíti ezt az irányvonalat, amit én kiolvastam miniszterjelölt úr 
expozéjából. Nagyon bízom benne, hogy ezek ellen az Unióban megfigyelhető 
törekvések ellen is közösen tudunk fellépni, hogy ezeket a lobbitevékenységeket 
megakadályozhassuk, hogy valóban ezt a rendkívül fontos értéket, a GMO-
mentességet meg tudjuk őrizni. 

Konkrét kérdés. A Magyar Természetvédők Szövetségétől érkezett egy 
megkeresés miniszterjelölt úrhoz, miniszter úrhoz, illetve hozzánk is, mi is 
megkaptuk, amelyben nemcsak az MTVSZ, hanem csatlakozott civilek is 
szorgalmazzák a növényvédőszerek alkalmazásának drasztikus csökkentését, először 
is az erre vonatkozó jogszabálytervezetek, jogszabályi környezet, az uniós jogszabályi 
környezet szigorítását. Ezzel kapcsolatban mi a miniszterjelölt úr állásfoglalása?  

Még egy kérdésem lenne konkrétan. Miniszter úr, miniszterjelölt úr több 
nyilatkozatában is beszélt arról, hogy drámaian romlik a hazai talajok állapota, 
csökken a termőképessége, és ez már a megtermelt élelmiszerek tápértékére is 
hatással van. Ezzel kapcsolatban az Unió szintjén elindult egyfajta szabályozás és 
talajvédelmi stratégia alkotása. Ezzel kapcsolatban mit tud tenni az agrártárca? 

Visszakanyarodva a vízügyekre, én ezt a jelenlegi kormányzat - és most nyilván 
nem erre a ciklusra vagy az előző ciklusra, hanem a 2010 utáni időszakra gondolok - 
egyik legnagyobb hiányosságának tartom, hogy nincs egy jól meghatározható felelőse 
a vízügyeknek. Számtalanszor tapasztaltam azt olyan képviselőként, aki igyekszik sok 
esetben a megoldásokra törekedni konkrét ügyekben - nagyon sokszor kilincseltem 
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különböző államtitkárságokon kormányzati szereplőknél, sokszor tettem 
indítványokat -, hogy rendszerint olyan jellegű elutasítást tapasztaltam, hogy 
egyszerűen nincs hatásköre, vagy nem érzékelhető a hatásköre egy adott miniszternek 
vagy államtitkárnak bizonyos vízügyeket érintő kérdésben. Én azt gondolom, hogy ha 
a természeti kincseinkről beszélünk, a természeti kincseink megőrzéséről beszélünk, 
akkor a víz a legfontosabb. Bár nyilván nehéz fontossági sorrendet meghatározni, de 
ez az a terület, ami méltatlanul elhanyagolt, ami nem kap kormányzati figyelmet, és 
ami a legjelentősebb veszélyforrást jelenti, ha a jövő nemzedékekről beszélünk és a 
természeti kincseink védelméről. Lehetnek jó kezdeményezéseink az egyik irányból, 
ha a másik oldalról pedig a gazdasági érdekek, az ipari érdekek vagy éppen az olyan 
mulasztások, mint a vízbázisvédelem, a víziközműrendszer összeomlása, 
keresztülhúzza ezeket a terveket. 

Hogyan látja miniszterjelölt úr, milyen módon lehet tenni annak érdekében, 
hogy végre legyen megfelelő figyelem a vízügyek mellett, és kialakulhasson a 
kormányzati struktúrában egy olyan figyelem, amely a vízügyeket, ezt a jövőnk 
szempontjából rendkívül fontos problémakört és felelőségi területet összefogja, és 
valóban gazdaként felügyeli? Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni. 

Nagyon örültem egyébként annak is, amit mondott alelnök úr a civilekkel való 
erőteljesebb és pozitív együttműködés érdekében. Ilyennek egyébként én még a jeleit 
annyira nem látom. Vannak pozitív példák nyilván, de én azt gondolom, hogy itt egy 
áttörésre lenne szükség, hogy ebben az irányban pozitívabb legyen a lehetőségünk 
tárháza. Nagyon bízom benne, hogy egyetért ezzel a miniszterjelölt úr, és ezt 
érvényesíteni tudja a kormányon belül. 

Végül pedig nagyon röviden, én abban bízom, ugye most elkezdte a munkáját a 
Fenntartható fejlődés bizottsága, hogy hasonlóképpen, ahogy egyébként ennek a mai 
vitának, mai eszmecserének a hangvételéből is kiérződik, éreznünk kell 
mindannyiunknak, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk, és milyen felelősségünk 
van a természeti kincsek védelme tekintetében is, és olyan szempontból is, hogy a 
fenntarthatóság, tehát a társadalmi, a gazdasági és a környezeti fenntarthatóságnak a 
megbonthatatlan egységét valahogy kisugározzuk a politika és a jogalkotás 
folyamatában. Nagyon bízom benne, hogy ez a bizottság nem a pártpolitikai 
csatározások tere lesz, hanem sokkal inkább ennek a közös felelősségnek a megélése 
és a közös cselekvés gyakorlatba ültetése. Nagyon bízom benne, hogy ez ilyen módon 
fog megvalósulni a jövőben is. Nagyon köszönöm előre is, ha kapok választ a 
kérdéseimre. 

 
ELNÖK: Az ülésvezetés feladatát visszaadom elnök úr számára. 
 

(Az ülés vezetését dr. Keresztes László Lóránt, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Nézek képviselőtársaimra. (Jelzésre:) Még 
egy felszólalásra jelentkezik alelnök úr. Parancsoljon! 

 
BENCSIK JÁNOS (FIDESZ), a bizottság alelnöke: Csak egy észrevételem 

lenne, mielőtt miniszterjelölt úr megkapja a lehetőséget válaszadásra. A civil 
szervezetek és a politika viszonyrendszere egy fontos kérdés. Az előző kormányzati 
ciklusban vagy parlamenti időszakban a Fenntartható fejlődés bizottságában is 
többször kellett azzal szembesülnünk, hogy nagyon oda kellett figyelnünk, résen 
kellett lennünk, hogy különbséget tudjunk tenni a civil kezdeményezések, illetve a 
politikai jellegű kezdeményezések között. Az egy fontos dolog lenne - és az ellenzéki 
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képviselőtársaimat, akik különböző politikai formációkban foglalnak helyet, 
szeretnék arra ösztökélni -, hogy kevésbé telepedjenek rá civil szervezetek 
kezdeményezéseire, mert ezzel agyonnyomhatják vagy ellehetetlenítik az egyébként jó 
kezdeményezést, ha a politika egy kész-, félkészterméket, már a politika szemszögéből 
nézve politikai terméket próbál meg felkarolni és használni. Ezzel fontos ügyek 
érvényesülését tudjuk ellehetetleníteni, vagy legalábbis lelassítani, értelemszerűen. Ez 
az egyik. 

A másik: a civil szervezet között is vannak olyanok, amelyek kifejezetten 
politikai jellegű tevékenységet végeznek, és különböző közérdekű témákat emelnek be 
a működési rendjükbe, portfóliójukba. Itt is jó, ha különbséget tudunk tenni ebben a 
kérdésben is. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. Megkérem miniszterjelölt urat, hogy 

reagáljon az elhangzottakra. 

Dr. Nagy István reflexiói 

DR. NAGY ISTVÁN agrárminiszter-jelölt: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Bizottság! 
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólását, véleményét, kérdését. Szeretnék, 
amennyiben tőlem telik, végigmenni ezeken a felvetéseken és néhány gondolattal 
válaszolni mindezekre. 

Bencsik alelnök úrral hadd kezdjem! Köszönöm a szavait az önálló 
természetvédelmi államtitkárság elismeréséről, annak felismerésével, hogy mennyivel 
több lehetőség és mennyivel nagyobb hangsúly fog tudni helyeződni erre a területre. 
Azt remélem, hogy azzal, hogy a portfóliót a természeti erőforrások irányába tudtuk 
kitisztítani, ha szabad így fogalmazni, sokkal több lehetőségünk lesz határozottabban 
fellépni és több eredményt elérni, hiszen egy tiszta portfólióval tudunk rendelkezni. 

Amikor majd elnök úrnak fogok válaszolni, pont a gödi példa az egyik legjobb 
indoklás arra, hogy miért kell az iparhoz kerülnie: mert akkor már házon belül meg 
lehet harcolni a dolgokat, akkor az információ a leghamarabb kiderül, és első kézből 
tud kiderülni, és mielőtt bármilyen engedélyt, akár az építésre, beruházásra valaki 
megkap, házon belül le kell harcolják mindezt. Tehát a környezetvédelem 
érdekérvényesítési képességének olyan növelése tud beállni azzal, hogy abba a 
minisztériumba tudott átkerülni, ami szerintem óriási lehetőségeket hordoz 
magában. Ez az, ami kifejezetten jó dolog, hogy nem lehet egy tisztán ipari 
portfólióval rendelkező minisztérium a maga súlyával, erejével, teljes erővel fel tud 
lépni, mondjuk, egy környezetvédelmi szempont iránt, akkor, amikor a saját kebelén 
van, az egészen más lehetőség, akkor neki is a gondolkodásában változni kell. Ezt a 
lehetőséget hordozza magával mindez. 

Visszatérve alelnök úr kérdésére, nekem nagyon tetszett az a mondata - és 
teljes mértékben tudok azonosulni vele -, hogy a tájban élő ember értékteremtése. Ha 
van szép feladat, ha van a XXI. századi ember számára felelősség, és szépen 
megfogalmazva, akkor ez pontosan így van, a tájban élő ember értékteremtése. Azt 
hiszem, egy nagyon szép célkitűzés lehet eszerint tenni és szabályozni a mindennapi 
munkánkat. 

Hadd mondjak néhány példát! Ugyan jöttek a gazdasági méretek, a 
gazdálkodási módok lehetőségei, akár az integráció kérdése, hadd váltsak erről 
néhány szót! Az elmúlt időszakban a magyar tanyák lakossága teljesen megváltozott. 
Több mint 50 százaléka már nem az, aki ott született, hanem aki megcsömörlött a 
városi élettől, az urbanizációs hatásoktól, és menedéket keresett a tanyán. Ezeknek az 
embereknek köszönhetjük a kézműves termék fogalmát, annak az újra előtérbe 
kerülését. Nézzük meg, hogy mennyire átformálódott a magyar gasztronómia, a 



21 

tejtermékek, a kézműves sajtok mit jelentenek számunkra, a húsipari termékekben 
mit jelentenek számunkra, a zöldségtermesztésben, a gyümölcstermesztésben 
mennyire új ízeket, új lehetőségeket hordoztak, és mindez mennyire fontos, milyen 
változásokat idézett elő. 

Ezeknek a termékeknek eladási hely kellett. Kellett hogy építsük a piacokat, 
hogy vevőre találjanak. Megtalálták a helyüket és szerepüket a különböző 
kiállításokon és vásárokon, ott vannak a legszélesebb közönségnél. Ezek azok, 
amelyek végtelenül fontosak. Hoztuk mellé a támogatási rendszert. Általában kevés a 
forrásuk ezeknek a legkisebb gazdaságoknak. A számukra van egy olyan pályázati 
lehetőségünk, amely 15 ezer eurót biztosít ilyen gazdálkodóknak önrész és 
visszatérítési kötelezettség nélkül. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Hogy legyen 
piac, termelői piac, ahol árulni tud, ott pedig önkormányzatonként tudunk adni 100 
millió forintot adni arra, hogy alakítsák ki azt a piacot és azt a minőségi körülményt, 
hogy a városi ember szívesen menjen ki oda, hogy kvázi agóra legyen a piac, 
találkozás hely legyen a piac a termelő és a vásárló között. Ha belegondolunk abba, 
hogy mennyivel másabb a direkt kötelék a termelő és a vásárló között, mint amikor 
egy diszkontláncban kitett árut kiveszünk a csomagolásból, itt a termelő rengeteg 
információt el tud mondani, alakítani, formálni tud bennünket. Alapjaiban formálta 
át a magyar gasztronómiát és gyakorlatilag a magyar tanyavilágot mindez. Pedig ezek 
az emberek, így szoktuk fogalmazni, tankönyvből tanultak meg kecskét fejni. De ez 
fantasztikus lehetőség és fantasztikus eredmény. 

Amikor az integrációk kérdésköréről beszélt alelnök úr, hadd hívjam fel a 
figyelmét, hogy ugyanakkor a termelők védelme, a méretbeli különbségek miatti 
érdekérvényesítés érdekében az integráció elkerülhetetlen és nélkülözhetetlen. Két 
útja van egy kistermelőnek. Az egyik út az, hogy képes lesz kézműves termékkel a 
saját maga által előállított nyersanyagból vagy alapanyagból terméket készíteni 
hozzáadott értékkel, és azt értékesíteni. Ez a legjobb út, mert akkor a legkisebb 
területen tudja elérni a legnagyobb hozzáadott értéket. De nincs mindenkinek módja 
arra, hogy a saját 5-10 tehenének a tejét feldolgozza, vagy 20 kecske tejét feldolgozza, 
vagy az 500 fürj tojását feldolgozza, és mindet saját maga értékesíteni tudja. 

Szükséges, hogy legyen egy olyan integrációs rendszer, aminek ő tagja, hogy a 
méretbeli különbségéből adódó érdekérvényesítési képességének a nehézségeit ki 
tudja küszöbölni. Tudjuk nagyon jól, egész más lehetősége van annak, aki 5 hektáron 
termel gabonát, mint aki 300 hektáron. Támogatnunk kell az input-
anyagbeszerzésben, támogatnunk kell a tudásban, a szakértelemben, hiszen nem 
biztos, hogy rendelkezik akár az éghajlatváltozás okozta kihívásokra adott megfelelő 
válasszal. Jönnek majd a permetszerkérdések. Nem biztos, hogy képes arra, hogy 
megfelelő időben, megfelelő módon kijuttassa a permetszert, és azt sem tudja, hogy 
milyen permetszert. Tehát az integráció a tudásátadásnak is egy lehetősége és 
rendszere, másrészt pedig egy védelmi vonal is, és ezért fontos. 

De pont az integráció is azt kell hogy szolgálja, hogy minél több kisgazdaság 
tudjon talpon maradni, minél több kisgazdaság tudjon megerősödni úgy, hogy azzal a 
tájjellegű műveléssel, azzal a gazdálkodással, amely azon környezetbe beillő és ott 
honos, azt fenn tudjuk tartani, mert a kultúránknak az is része, mert gyakorlatilag az 
unokáink már nem biztos, hogy látnak olyat. De nekünk pontosan ezért kell a 
tájgazdaságot is támogatnunk, hogy megértsék, megtanulják a kultúránk alapvető 
részeit, mert innen jövünk, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. 

Ha körülnézünk, a Covid is arra tanít minket, a mellettünk lévő háború is arra 
int minket, hogy az önellátásnak mekkora szerepe van. Nem tekinthetünk el az 
önellátás szintjének növelésétől. Nem tekinthetünk el attól, hogy a kertek 
műveletlenek. Nem tekinthetünk el attól, hogy békében hajtsuk le a fejünket akkor is, 
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ha tudjuk, hogy ott a kert, nyírják a füvet, ültetik a tuját, de nincs kihasználva az a 
lehetőség, hogy ott saját önellátásra való berendezkedés legyen. Mindent el kell 
követnünk azért, hogy az emberek akarják megművelni a kertjüket, akarják átélni 
annak az örömét, hogy saját zöldségük van, saját gyümölcsük van. 

És itt jön a Gyümölcsész program. Azért tartjuk nagyon-nagyon fontosnak, 
mert egy-egy ilyen kertben egy szép cseresznyefa, egy szép körtefa, egy szép almafa 
élmény, ha más nem, a gyerek megtanul fára mászni. Ez is egy élmény, és mégis 
többre lehet használni. Most nem akarom a dísznövénykertészeket előhozni, nagyon 
szeretem őket, de mindig kikapok tőlük, amikor úgy érzik, hogy ellenük beszélek, de 
nem, hanem ott is meg kell találni az arányt. Emlékezzünk csak! Ha behunyjuk a 
szemünket, a klasszikus falusi porta hogyan épül fel? A ház előtt van a virágoskert. Így 
van? Abba a legcsodásabb dolgokat be lehet tenni, a ház elé gyönyörűen be lehet tenni 
azokat a bokrokat és minden egyéb dolgot, ami kell. Majd aztán jön a baromfiskert, 
ahol az aprójószág van, aztán hátulról a zöldségeskertünk, aztán a 
gyümölcsöskertünk. Szépen fel kell építeni. Ezek nem véletlenül alakultak ki. Ezek az 
életünk részei voltak. Nyilván nincs ma akkora kertünk, mint régen volt, de ami van, 
abban találjuk meg az arányt. Minél nagyobb százalékban gondoljunk arra, hogy 
előállítani a saját zöldségünket vagy a saját gyümölcsünket, az olyan érték, ami semmi 
mással nem pótolható. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Éppen a kollégáimmal 
beszélgettünk délelőtt arról, hogy az iskolakertprogramot, a tankertprogramot tovább 
kell vinnünk, erősítenünk kell, hogy a gyerekekhez minél közelebb hozzuk, a 
zöldóvoda-, a zöldiskola-, az ökoiskola-mozgalmat tovább kell vinnünk, mert a 
gyerekeket így lehet rászoktatni, megtanítani, akár a szülőket is befolyásolni a 
gyermekek által arra, hogy a természet iránti odafigyelésük minél nagyobb legyen. 

A vadkárkezelés dolga egy nagyon érzékeny kérdés. Nagyon sok programunk 
sikere is gyakorlatilag ezen múlik, hogy az embereket hogyan tudjuk szövetségesnek 
tenni, a daruvonulásról nem is beszélve, amikor megérkeznek. Rendeletet kellett 
módosítanunk, amikor a Tisza két oldalán a vadászidény máskor kezdődött, mert a 
lúd is okos állat, rájött arra, hogy hol nincs veszélyeztetve, és ha nincs veszélyeztetve 
valahol, akkor oda tömegesül, és ott viszont nagy tömegben valóban károkat tud 
okozni. 

És bizony beszélnünk kell még egy dologról! Amikor bemondja a rádió, hogy a 
tataiak örülnek, megérkeztek a vadludak, akkor az én gyomrom már szorul, mert én 
tudom, hogy két hét múlva egy másik hír is következik, hogy megérkezett a 
madárinfluenza. Ez bizony nagyon komoly dolog. Nagyon sok olyan kérdés merül fel 
mellékvágányon egy-egy jó történet mellett, ami mellett nem mehetünk el, mert 
bizony ez mind-mind az életünk velejáró része, és ha megnézzük, hogy a 
madárinfluenza miatt mekkora milliárdos káraink vannak, akkor bizony nagyon 
komolyan oda kell figyelnünk. Nekünk az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezeknek a 
telepeknek a higiéniai szintjét emelni, az állat-egészségügyi nívóját emelni, mert 
muszáj védekeznünk. 

A szőlővel teljesen egyetértek. A probléma a direkt termő fajtákkal van, de 
ahány tőke egy-egy ilyen portán van, azzal a világon semmi baj nincs. Én is nagyon 
szeretem az otellót, a szagos izabellát, és lehetne sorolni ezeket a régi-régi fajtákat. 
Azt elhiszem, mindennap 5 litert elfogyasztva valóban a benne lévő anyagok miatt 
okozhat károsodást az emberben, de hogy azt friss gyümölcsként elfogyasszuk vagy a 
mustját megigyuk, abban a világon semmi problémát nem látok. Azt gondolom - és 
köszönöm szépen, hogy felhívta a képviselő úr a figyelmünket erre -, a 
központunknak ki fogjuk adni, hogy gyűjtsék be, szaporítsák, és tegyék lehetővé azt, 
hogy az érdeklődők hozzájussanak ezekhez a fajtákhoz minden gond nélkül. Ahogy a 
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gyümölcsfáink ősisége megvan, ugyanúgy a szőlőben is ki kell alakítani ezt a 
hozzájutási lehetőséget. 

Civil együttműködés. Azt hiszem, van dolgunk ezen a téren, de én ezt 
igyekeztem elkezdeni. Igyekeztem példát mutatni arra, hogy a legvérmesebb, látszatra 
a legnehezebbnek tűnő feladat is közös megbeszéléssel kezelhető, hiszen rajtunk kívül 
nem fogja a választ megtalálni senki más. Nyilván egy kormányzati frakciónak van 
felelőssége, mert a döntést majd neki kell meghozni. Annak a következményeit 
politikailag is nyilván neki kell vállalni. Azt szeretném, hogy a vitakultúránk tudjon 
kialakulni úgy, hogy érvek csapjanak össze megfelelő hangnemben, és ha ezt tudjuk 
vállalni, akkor nagyon sok kérdést és nagyon sok félreértést tudunk tisztázni, és 
sokkal több és hasznosabb együttműködést tudunk kialakítani, mint, mondjuk, a 
feltevéseinkből eredeztethető. Azt tudom ígérni, hogy én ezekre a vitákra kész vagyok, 
és szívesen részt is veszek rajta, amikor úgy érzik, hogy szükséges a jelenlétem. 

Öntözés kérdése, víz kérdése, elnök úrra is kitérve. Gondolatban egy nagy 
fordulatot sikerült elérni az elmúlt esztendőben. Valószínűleg nyilván nem látszik a 
struktúrákon keresztül, de hadd hívjam fel a figyelmet a gondolat és a vízhez való 
közeledésünk alapvető változására. Sokáig azt gondoltuk, hogy mivel a víz 
természetesen rendelkezésre állt, és soha nem volt belőle probléma, hogy van vagy 
nincsen, a problémát mindig az okozta, hogy sok van, tehát az árvizes időszakok, ezért 
a vízre hajlamosak voltunk úgy tekinteni, mint hogy az katasztrófa. Ezért minden 
intézkedésünket, a gondolatunkat mindig az határozta meg, hogyan tudjuk ezt a vizet 
a lehető leggyorsabban elvezetni, hogyan tudjuk megóvni az értékeinket, hogyan 
tudunk minél magasabb gátakat építeni, hogyan tudjuk meder közé szorítani a vizet, 
és a lehető leggyorsabban elvezetni a tájról. 

Csakhogy éghajlatváltozás van. Ki kell mondanunk: a mezőgazdasági termelést 
biztonsággal öntözés nélkül nem lehetséges folytatni. Ezért azt a szót, azt a fogalmat 
szeretnénk sokkal jobban elmélyíteni mindenkinek a tudatában, hogy vízgazdálkodás, 
hogy amikor sok van, akkor azt a vizet őrizzük meg, fogjuk fel, tározzuk be, mert ezzel 
egy csapásra egy csomó, több hasznot tudunk elérni egyrészt. A nagy, betárolt 
vízfelület hűti a környezetét, tehát mindazt az intenzív napsugárzást és hőérzetet, 
amit a megváltozott éghajlat mutat, tompítani tudjuk. A párolgás a légköri aszályt 
csökkenti, a porkiáramlást csökkenti, megköti, és önmagában a talajban tárolni a 
vizet, hiszen a kapillaritás elve alapján alulról öntözzük ezáltal a növényeket, az egy 
fantasztikus előny és egy fantasztikus lehetőség. Ezt szeretnénk elérni. Nem a 
talajvízből öntözni, nem az ivóvízbázist veszélyeztetni, hanem a fölös vizet betározni, 
tározótavakat létrehozni, és abból öntözni. Ezen dolgozunk most. Azt a 
struktúraváltást, amit számon kért rajtunk elnök úr és alelnök úr is, azt kell 
mondjam, erről a tárgyalások folyamatban vannak, folynak. 

Egyet biztosan tudok ígérni. A kormányzat tisztában van azzal, hogy mennyire 
fontos dolog a vízgazdálkodás, és ehhez nyújt forrásokat, hiszen az, hogy tíz éven 
keresztül évi 17 milliárd forintot tudunk infrastrukturális beruházásokra fordítani, 
hogy ami most hatáskörben az Agrárminisztériumban van, hogy a harmadlagos 
csatornákat tudjuk kezelni, hogy a vizet oda tudjuk vezetni a gazdák földjének 
széléhez, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Hogy megindultak azok a tervezések, 
megindultak azok a munkálatok, amelyek a régi csatornanyomvonalakat újra 
használhatóvá teszik, újra tárolhatóvá, tározhatóvá teszik a vízmennyiséget, 
szerintem ez egy nagy változás, és ennek a felgyorsulása várható az elkövetkező 
időben is, mert elfogadásra és felismerésre került a vízgazdálkodás szükségessége 
kormányzati szinten is. 

A vizes élőhely kialakításának kérdésköre egy nehéz kérdés. Nehéz, mert az 
összes szabályozórendszer - tudom, ahol én is élek, ott a környezetben is fogtak össze 
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gazdák az árasztásos gazdálkodás kapcsán, szeretnének árasztással öntözni, és olyan 
termelést folytatni. Nehéz. A vízben lévő szennyezőanyagok kérdéskörétől kezdve 
nagyon sok olyan dolog jön elő, amelynek figyelmét előtérbe kell helyeznünk. 
Ugyanakkor nem mehetünk el amellett, hogy azokat a vizes élőhelyeket, akár a Kis-
Balaton térségét, és lehetne sorolni ezeket, bizony meg kell menteni, hiszen olyan 
egyedekről van szó, olyan élővilág és sajátosság egy-egy ilyen élőhely, amelyet 
kötelességünk megőrizni a jövőben is. 

Harrach Péter képviselőtársamnak én nagyon hálás vagyok, mert szerintem 
megfogalmazta egyetlenegy mondatában azt a célkitűzést, hogy honnan hová 
szeretnénk eljutni. Ha megengedi képviselő úr, akkor ezt mi szeretnénk használni. 
Szeretnénk eljutni oda a ciklus végére, hogy a természetvédelem mindenki számára 
egyet jelentsen a teremtésvédelemmel. Azt tudom ígérni és vállalni minden kollégám 
nevében, hogy mindennap mi ezért fogunk dolgozni, hogy a természetvédelem 
hogyan lesz a maga teljes értékűségében teremtésvédelem. 

Keresztes László Lóránt elnök úrnak hadd válaszoljak a környezetvédelem 
kérdésében, de erről szóltam is, hogy gyakorlatilag a példája, amit mondott, miért is 
jó. A vízzel kapcsolatosan is beszéltem, tehát folyamatban vannak azok az 
egyeztetések, amelyek a vízügyi kérdések hangsúlyát fogják jelenteni kormányzati 
struktúrán belül is. A Sajó szennyezése kapcsán hadd mondjam azt, hogy amikor 
Szlovákiában ez az eset bekövetkezett, azonnal kaptam róla tájékoztatást én is. Azt is 
bevallom, hogy nem kormányzati szintről, hanem helyi civilektől. Azonnal kerestek, 
figyelmeztettek bennünket, hogy veszély közeleg hozzátok, legyetek résen. Én is 
beszéltem a vízügyi szakemberekkel, hiszen az ő felelősségük. Nincs olyan nap, hogy 
az ne lenne monitorozva, nincs olyan nap, hogy ne lenne kontroll alatt tartva mindaz, 
ami a Sajó szennyezésével kapcsolatban van. 

Egy tény, hogy mindent el kell követni kormányközi szinten azért, hogy 
rábírjuk cselekvésre szlovák kollégáinkat, és hogy akadályozzák meg a további 
szennyezést, mert most már hozzánk is elért. A mai hírekben olvassuk éppen az 
arzénszint növekedését, és ez egyszerűen elfogadhatatlan, hogy karba tett kézzel 
nézzék, és nem követnek el mindent azért, hogy ez megszűnjön. Persze, 
természetesen emberek vagyunk, és minden, ami meghibásodhat, meghibásodik, 
ezért majd hibást lehet keresni, de először el kell hárítani a bajt. Az pedig 
elfogadhatatlan, hogy most már hetek óta változatlanul történik ez a szennyezés. A 
leghatározottabban kérjük szlovák kollégáinkat, hogy tegyenek meg minden lépést ez 
ügyben. 

A Nagy Tavak Koalíciója egyeztetéséről. Jeleztem, hogy a civil szervezetekkel 
való együttműködésre természetesen kész vagyok, hiszen a párbeszéd kultúráját is 
meg kell tanulnunk, az együttműködés kultúráját is meg kell tanulnunk. Nagyon 
remélem, hogy mindegyik szereplő rá fog ébredni arra, hogy ha valós problémával 
érkezik, akkor valós válaszokat is fog kapni, és valós megoldásokat fog kapni. Ha 
álproblémával érkezik, politikai kérdéssel érkezik, akkor arra politikai választ fog 
kapni. Tehát ez egy ilyen kérdéskör, hiszen a döntés felelőssége mindig a kormányzati 
felelősséget vállalóké, és ezért nekünk nagyon oda kell figyelni, és nagyon komolyan 
kell dolgoznunk rajta. Én az együttműködésre, az egyeztetésre mindig kész vagyok. 

A GMO-mentesség kérdése. Azt hiszem, elég egyértelmű voltam, hiszen ez egy 
magyarországi érték, amely egyre nagyobb érték, és ennek a megvédésére én mindig 
is kész vagyok. Ott pedig majd a tudományt újra csak segítségül kell hívni, hogy újra 
és újra az, hogy mi a GMO, azt le kell egyeztetnünk, és dűlőre kell jutnunk, mert az 
nem megy, hogy ebből mindig politikai kérdést igyekszünk csinálni, és ebből mindig 
vita van. Egyszer és mindenkorra ezt a kérdést kristálytisztán le kell tudni rendezni. 



25 

Magyar Természetvédők Szövetsége a permetezőszer mennyiségének a kérdése 
kapcsán, erre a következőt tudom mondani. Egyetértek. Mindig mindenkinek az a 
célja, hogy sokkal kevesebb vegyszer kerüljön ki a természetbe. Ugyanakkor azt is el 
kell mondanom, hogy a magyar mezőgazdaság növényvédőszer-használata fele vagy 
töredéke annak, mint amit a nyugati kollégáink használnak. Ezért szoktunk fellépni, 
és ezért hallhatják azt a kommunikációnkban, de lehet, hogy csak ezt hallják meg 
belőle, hogy mi tiltakozunk az ellen, hogy egységes elveket valósítsanak meg, és azt 
mondják, hogy akkor mondjuk ki, hogy 40 százalékkal csökkentjük a növényvédőszer 
mennyiségét. Nekünk az is felelősségünk, hogy a termelés biztonságát tudjuk 
garantálni. Nem mindegy, hogy öt és félszeres mennyiségről csökkentjük a felére, 
vagy a mi eleve egyötödét használó permetszermennyiségünket csökkentjük még a 
felére. 

Ezért szoktuk azt mondani, és ezért szeretném felhívni minden egyes aggódó 
figyelmét arra, hogy a mondat egészét tessék hallgatni, és ne csak egy kiragadott 
részét, mert nem mindegy, hogy mi a kiindulási pont. Az európai uniós 
csatlakozásunkkor mi már 40 százalékkal lejjebb jöttünk, és sokkal kisebben vagyunk 
most is, mint akár a holland gazdatársaink. Én elhiszem, hogy ami ott zajlik, abban az 
iparszerű gazdálkodásban, az túlzó, de ha csak egész rövid mondatot akarnak 
meghallani a kedves kollégák, akkor úgy is fogalmazhatnék, hogy látatlanban aláírom 
azt a mennyiséget, amennyit a holland gazdáknak engedélyeznek. És akkor elhiszik, 
hogy többet használnánk, mint most? Tehát becsüljék meg azt, hogy a magyar 
mezőgazdaság technológiai színvonala, szakmai tudása erre a szintre be tudta lőni 
úgy a növényvédőszer-használatot, hogy mégis termésbiztonságot tudunk tenni. 

De nagy bajban vagyunk, el kell mondjam, nagy bajban vagyunk, az 
éghajlatváltozás miatt új és új inváziós fajok jelennek meg, új és új inváziós kórokozók 
jelennek meg, nem tudunk választ adni erre még, nincs hatóanyag, nincs új vegyszer. 
Ezek bizony komoly kihívások és nehézségek, de azt kell mondjam, hogy 
természetesen ez a cél. Mondok nagyon jó példákat, amelyek nagyon jó reményekkel 
kecsegtetnek bennünket. Magyar feltalálók drónokon olyan fúvókát használnak, 
amely a permetszer mennyiségét egytizedére tudja csökkenteni ugyanolyan hatásfok 
mellett, mert úgy tudja porlasztani a növényvédőszert, úgy tudja a levélfelületre 
kijuttatni, hogy a hatóanyag egytizede is teljes körű védelmet tud nyújtani a 
növényeknek. A precíziós mezőgazdaság pontosan ezt a célt szolgálja, hogy nem egy 
egész táblát kell kezelnünk, ha csak egy foltban, egy gócban van betegség. 

Ezért tudom azt a jó hírt üzenni a Magyar Természetvédők Szövetségnek, hogy 
a magyar szaktudás tekintetében egyrészt akaratunk van, hogy megvalósítsuk. Kettő, 
a magyar szaktudás lehetővé teszi azt, hogy a kérésüknek eleget tegyünk, és minden 
szándékunk az, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Minden támogatási rendszert is 
pontosan erre irányítottunk, hiszen több száz milliárd forintos értékben írunk ki 
precíziós gazdálkodást támogató pályázatokat, amelyeknél pontosan ez a cél, hogy 
hogyan tudjuk elterjeszteni azokat a precíziós technológiákat, amelyek akár a 
növényvédőszer-kijuttatásban segítenek, akár állat-egészségügyi nívó emelését tudják 
jelenteni, tehát mind-mind, akár az antibiotikum, akár a növényvédőszer 
használatának csökkentését tudják segíteni, tehát egy élhetőbb világot tudjunk a 
gazdálkodás nyomán is magunk után hagyni. 

Talajvédelmi stratégia alakítása. Ez szívemből szólt, mert ha van valami fontos 
dolog az elkövetkező időszakban, amire hangsúlyt akarunk fektetni a mezőgazdaság 
terén, nyilván ez ide is vonatkozik, ezt holnap egészen bőven szeretném kifejteni, 
akkor pontosan ez a talajvédelem. Azzal valamit kezdenünk kell, hogy 50 év alatt, és 
az egy nagyon komoly dolog, 50 év alatt a talajaink termőképessége, a talajainkban 
lévő mikroorganizmusok mennyisége 10 százalékra csökkent. Nem 10 százalékkal, 
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hanem 10 százalékra csökkent, és ez nagyon komoly, intő jel. Ez egy nagyon komoly, 
intő jel. Muszáj a termőképesség megóvásával foglalkoznunk, a talaj 
tápanyagtartalmával foglalkoznunk. Monitoringrendszert szeretnénk kiépíteni. 
Éppen Németh Tamás akadémikussal beszéltem - és elnézést kért, hogy nem tudott 
eljönni a bizottsági meghallgatásra, mert az Akadémián van neki egy ünnepi előadása, 
amin részt kell vennie, pont az ő születésnapján tartják, sajnálja, hogy nem tudott 
eljönni -, pont vele is arról beszéltünk, hogy a talajmonitoringot mennyire elő kell 
vennünk újra, országosan kiterjeszteni, és nagyon komolyan foglalkozni vele, mert 
olyan korlátos jószág maga a talaj, amit nem tudunk mesterségesen előállítani. Ezért 
minden erőnkkel azon kell dolgozni, hogy ezt meg tudjuk védeni. 

A vízügy hatósági felelősségéről érintést tettem, beszéltem róla. 
Civil alapok. A zöldalapokat kezeltük, és a civil szervezetet támogattuk is 

belőle. Nagyon remélem, hogy ezt a jövőben is fogjuk tudni folytatni, és olyan célokat 
tudunk vele támogatni, amelyekkel valóban teremtésvédelmet tudunk majd elérni. Ez 
olyan szép volt, és hálás vagyok elnök úrnak, amikor a közös felelősség megéléséről 
beszélt. Ezt szeretnénk elérni. Nyitottak vagyunk a vitára, készek vagyunk a 
párbeszédre, készek vagyunk a közös megoldások keresésére. Készek vagyunk a közös 
felelősség megélésére. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Nagyon köszönöm a válaszokat miniszterjelölt úrnak. Kérdezem a 
bizottsági tagokat, hogy van-e még kérdés, észrevétel. (Nincs jelentkező.) 

Amennyiben nincs, akkor kérem a tisztelt bizottságot, hogy szavazzon. Kérem, 
kézfelemeléssel jelezzék, ha támogatják dr. Nagy István miniszterjelölt kinevezését! 
Aki támogatja, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

Szeretném megállapítani, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett támogatta dr. Nagy István miniszterjelölt úr kinevezését. 

A bizottság nevében erőt, egészséget, jó munkát kívánok, és gratulálok a 
bizottsági döntéshez! Köszönöm szépen. (Dr. Nagy István: Köszönöm szépen.) 

Megköszönöm dr. Nagy István miniszterjelölt úr és munkatársai jelenlétét. 
Most 2 perc technikai szünet következik. 

 
(Szünet: 15.45 - 15.47) 

 

Egyebek 

ELNÖK: A 2. napirendi pontunk az egyebek napirendi pont. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy a bizottság következő ülésére a holnapi napon 11 órától 
kerül sor dr. Palkovics László miniszterjelölt meghallgatásával. 
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Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még bárkinek felvetnivalója az 

egyebek napirendi pont keretében. (Nincs jelentkező.) 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs, köszönöm szépen az együttműködést. A bizottsági ülést 
bezárom. Találkozunk holnap. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 48 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Dr. Keresztes László Lóránt 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Vicai Erika  


