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Napirendi javaslat  
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(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/2236. szám)  
(Dr. Nagy Gábor Tamás és dr. Láng Zsolt (Fidesz) képviselők önálló indítványa) 
(Módosító javaslatok megvitatása) 

3. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:  
A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat (T/3387. szám)  
(Sebestyén László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)  
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Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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Mihályfi László főosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 36 perc)  

 

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása 

JÁVOR BENEDEK, a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel és 
szeretettel köszöntöm a bizottság minden megjelent tagját és meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy 13 fő jelenlétével, illetve helyettesítéssel, 10 fő személyes jelenlétével és 
3 helyettesítéssel a bizottság határozatképes, ennélfogva elkezdhetjük a munkát. 

Elöljáróban egy indítvánnyal kezdeném, amit majd szavazásra fogok természetesen 
bocsátani - ez a mai napirendünknek a módosítása -, amely a négy napirendi pont közül a 
harmadik napirendi pontot, a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslatot illeti. Az 
a szakmai meggyőződésem alakult ki, hogy ez a törvényjavaslat tárgysorozatba-vételről való 
döntésre alkalmatlan. Hiányzik az uniós notifikációja, nem történt meg a környezetvédelmi 
törvény által előírt OKT-egyeztetés, nincsen hozzá hatástanulmány, ez így számos hatályos 
jogszabályt sért. Ezért azt gondolom, hogy nem tudunk erről jelen pillanatban dönteni. 

Én szeretném kérni az alkotmányügyi bizottság értelmezését arról, hogy egyáltalán 
van-e módunk ebben a formában ezt a törvényt tárgyalni. Természetesen, mivel az előzetesen 
kiküldött napirenden szerepel a döntés erről a tárgysorozatba-vételről, ehhez a napirend 
módosítása szükséges. 

Én ezt szavazásra bocsátom, illetve kérdezem az előterjesztő képviselő urat, Sebestyén 
László képviselő urat, hogy természetesen a napirend-módosítással kapcsolatban az 
álláspontját fejtse ki. Képviselő úré a szó! 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Nem javaslom a napirend-módosítást, én a magam 

részéről nem is tudom támogatni és kérném, hogy a bizottság tárgyalja meg a napirendet. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Egyéb észrevétel? Aradszki képviselő úr, majd Oláh alelnök úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nekem is ennyi lett volna, de ezt majd a 

napirendnél fogom elmondani, ahol majd tárgyaljuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Alelnök úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Megkérném képviselő urat, hogy az elnök úr által 

felvetettekre reagálni szíveskedjék, hogy pontosan értsük az ön válaszát a problémákkal 
kapcsolatosan. 

 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Gyakorlatilag a törvénytervezet egy egyéves 

munkának az eredménye. Azok az egyeztetések, amelyek szükségesek, illetve azok a 
különböző kritériumok, amiket itt említettek, azoknak véleményem szerint ez a 
törvényjavaslat megfelel, ezért javaslom a tárgyalását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Alelnök úr, aztán Turi-Kovács Béla alelnök úr! 
 
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Elnézést, az OKT előtt mikor szerepelt ez a törvény, ha 

tudnánk pontosítani, ha az egyeztetésekre hivatkozik képviselő úr. 
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ELNÖK: Mielőtt megadom Sebestyén képviselő úrnak a szót, Turi-Kovács alelnök úr 
kért szót. Megadom neki, aztán erre reagálna Sebestyén képviselő úr! 

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Úgy gondolom, hogy a bizottsági tárgyalás 

megtartásának nincs akadálya. Ha olyan problémák merülnek fel, amelyek akár ügyrendi, 
akár egyéb kérdések, de akár mondjuk olyan jellegűek, amelyek az alkotmányügyi bizottság 
döntését igényelnék, semmi akadálya nincs annak, hogy a bizottság elnöke ezt követően, a 
tárgyalást követően megkeresse ennek a tárgyában az alkotmányügyi bizottságot, hogy állást 
foglaljon. 

Nyilvánvalóan nem erről az egy konkrét ügyről van szó az én meglátásom szerint, 
hiszen ez szerintem azért merült fel, mert egész egyszerűen arról van szó, hogy vajon, a 
képviselői előterjesztések ilyen formában megfelelnek-e a Házszabályszerűségnek vagy sem. 
De ezt mi nem dönthetjük el, következésképpen az előterjesztés tárgyalásának nemhogy nincs 
akadálya, hanem meggyőződésem szerint meg kell tárgyalni, aztán ezt követően az a 
bizottság, amely ebben hivatott, egy kezdeményezés alapján majd ebben a tárgyban állást kell 
hogy foglaljon. 

 
ELNÖK: Sebestyén képviselő úr! 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Az OKT a kormánynak egy tanácsadó szerve, így 

nem tudom, hogy mi a probléma ezzel. Egyébként a törvénytervezet benyújtása során minden 
további nélkül a hozzájárulását megadhatja. Tehát nem értem, hogy mi a problémájuk. 

 
ELNÖK: További észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincsen. Azt gondolom, hogy 

eljárásrendileg nem tehetünk mást, minthogy a napirend-módosításról szavazunk, én pedig 
utólag a bizottság elnökeként az alkotmányügyi bizottsághoz fordulok, hogy az OKT-
egyeztetés és az egyéb jogszabályi kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatosan 
tájékoztassanak az alkotmányügyi bizottság álláspontjáról. 

Most szavazásra bocsátom az általam előterjesztett napirend-módosítást, amely a 
harmadik napirendi pont törlését indítványozza a mai ülésünk napirendjéről. Kérdezem a 
bizottság tagjai közül ki az, aki ezt a napirend-módosítást támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki 
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Megállapítom, hogy a bizottság a napirend-módosítást nem támogatta, tehát az eredeti 
napirend szerint folytatjuk a munkát, illetve akkor az eredeti napirendről kérek még egy 
szavazást a későbbi viták elkerülése végett. 

Tehát aki az eredetileg írásban kiküldött napirendet támogatja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) 12 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 6 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nincs. 

A világörökségről szóló T/3087. számú törvényjavaslat 

Tehát az eredeti napirend szerint haladunk tovább. Akkor el is kezdenénk az első 
napirendi pontunkkal, a világörökségről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító 
indítványainak a megvitatásával. Mihályfi László főosztályvezető az előterjesztő 
képviseletében jelen van a bizottsági ülésen. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket. 

A kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása 

Kérdezem főosztályvezető urat, hogy előzetesen a kapcsolódó módosító 
indítványokkal kapcsolatban van-e észrevétele a bizottság számára. Parancsoljon! 
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Különös 
észrevételem nincs. Arról számolhatok be a tisztelt bizottság előtt, hogy a kormány a 
világörökségről szóló törvényhez benyújtott módosító indítványokat közigazgatási 
államtitkári értekezleten tárgyalta, így jelenleg már kormányálláspontot van módom közölni 
majd a tisztelt bizottsággal. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nekikezdünk a kapcsolódó módosító indítványok 

megtárgyalásának, illetve a róluk való szavazásnak. 
Az 1. ajánlási ponton Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselők módosító indítványa a 

2. § 8. pontjának módosításáról. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság álláspontját, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 igen. 

Ellene? Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 2. ajánlási ponton ugyancsak Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselők módosító 

indítványa. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Ellene? 

Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 3. ajánlási ponton Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselők módosító indítványa. Az 

előterjesztő álláspontja? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

nem támogatja, és ehhez mondanék indoklást is, hogy miért. Ez a kapcsolódó módosító 
indítvány egy szövegszerű egyszerűsítő indítvány, javaslat, ami a „világörökségi kezelési 
terv” kifejezés rövidítését célozná „kezelési terv”-re. 

Az előterjesztő álláspontja szerint a világörökségi kezelési terv éppen azért, merthogy 
több ágazatot és a világörökségi területeket érintené, megérdemli azt, hogy akár egy kicsit 
hosszabban is, de külön nevesítsük „világörökségi kezelési terv”-ként, ezzel is 
megkülönböztetve a többi létező kezelési tervtől, ezért ezt a kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 12 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A 
bizottság támogatja. 

A 4. ajánlási ponton dr. Horváth János képviselő módosító indítványa. Kérdezem a 
kormány álláspontját. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18 igen. Nem 

támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatta. 
Az 5. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Az előterjesztő 

álláspontját kérdezem. 
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MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 
nem támogatja. Egyszerűen csak azért, mert a következő ajánlási számon L. Simon képviselő 
úr teljesen hasonló, ámde bár a szakmai szervezetekre vonatkozó delegálási rendet másképpen 
szabályozó kapcsolódó módosító indítványt adott be, azt támogatja a kormány. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. 

Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada támogatja. 
A 6. ajánlási ponton L. Simon László képviselő módosító indítványa. Kérdezem az 

előterjesztő álláspontját. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 

igen. Nem támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 7. ajánlási ponton dr. Horváth János képviselő módosító indítványa. Az előterjesztő 

álláspontja? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Nem 

támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 8. ajánlási ponton ugyancsak dr. Horváth János képviselő úr módosító indítványa. A 

kormány álláspontját kérdezem.  
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Tisztelettel 

megjegyzem, hogy mivel ezen az ajánlási számon szereplő módosítás az eredeti módosító 
indítványhoz képest semmit sem változtat, így a Házszabály értelmében sem biztos, hogy 
egyáltalán kapcsolódó módosító indítványként értelmezhető. Így a kormány, elfogadva a 
parlament erre vonatkozó megjegyzését, nem foglal állást ebben a kérdésben, lévén, hogy 
nem kapcsolódó módosító indítványról beszélünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelzés.) Ki 

nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Tartózkodik? (Szavazás.) 7 tartózkodás. Egyharmad sem 
támogatja. 

A 9. ajánlási ponton dr. Nagy Gábor Tamás képviselő úr módosító indítványa. 
Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): Az 

előterjesztő támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 

igen. Nem támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 10. ajánlási ponton Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselők módosító indítványa. A 

kormány álláspontját kérdezem. 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
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ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Nem 
támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 

A 11. ajánlási ponton dr. Nagy Gábor Tamás képviselő módosító indítványa. Az 
előterjesztő álláspontja? 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

nem támogatja a kapcsolódó módosító indítványt, ehhez is indokolást kell mondanom. A 
költségvetés jelenlegi helyzetében a kormány nem tudta vállalni azt, hogy ezen kapcsolódó 
módosító indítvány alapján létrejövő törvényi szöveg, ami egészen konkrét és akár 
összegszerűségében is pontosan meghatározott determinációt épít be a törvénybe, ennek a 
költségvetési fedezetét akár a jövő évben, akár hosszabb távon biztosítottnak látná, ezért a 
kormány nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Tekintettel arra, hogy a módosító indítványt előterjesztő 

képviselő úr a bizottsági ülésen tartózkodik, megkérdezem, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Röviden csak 

annyit, hogy a módosító javaslat lényege éppen az, hogy a törvény ne csak egy elvi deklaráció 
legyen, hanem annak gyakorlati megvalósítása is reális közelségbe kerüljön, illetve az a fajta 
kormányzati felelősségvállalás, amely nemzetközi szerződésekből fakad, és a világörökségi 
értékek megóvását szolgálja, az garanciákkal legyen telítve. Ezt szolgálja ez a módosító 
javaslat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom a 11. ajánlási számon Nagy Gábor 

Tamás képviselő módosító indítványát. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki 
támogatja? (Szavazás.) Ki nem támogatja? Tartózkodás? (Nincs jelzés.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

A 12. ajánlási ponton Ivanics Ferenc és Kara Ákos képviselők módosító indítványa. 
Kérdezem az előterjesztő képviselőjét. 

 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 18 igen. Nem 

támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság egyhangúlag támogatja. 
A 13. ajánlási ponton Demeter Ervin képviselő módosító indítványa. A kormány 

álláspontja? 
 
MIHÁLYFI LÁSZLÓ f őosztályvezető (Nemzeti Erőforrás Minisztérium): A kormány 

támogatja. 
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 18 igen. Nem támogatja? Tartózkodik? (Nincs jelzés.) A bizottság 
egyhangúlag támogatta. 

Köszönöm szépen. Ezzel az 1. napirendi pontunkat lezárom. Megköszönöm 
főosztályvezető úrnak, hogy a bizottság előtt képviselte az előterjesztő álláspontját. További 
jó munkát kívánok! 
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A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosításáról szóló T/2236. 
számú törvényjavaslat 

Továbblépünk a második napirendi pontunkra, a természet védelméről szóló 1996. évi 
LIII. törvény módosításáról szóló T/2236. számú törvényjavaslat tárgyalására. Az előterjesztő, 
Nagy Gábor Tamás képviselő úr elfoglalta a helyét. 

A módosító javaslatok megvitatása 

Kérdezem képviselő urat, hogy a módosító javaslatokkal kapcsolatban elöljáróban 
van-e hozzáfűznivalója, amit a bizottság tudomására kíván hozni. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Látható, hogy 

négy módosító javaslat érkezett a benyújtott törvényjavaslathoz. Ezekről majd az ajánlási 
pontok szerint, ha szükséges, akkor én rövid indoklást fűzök a véleményemhez. Csak annyit 
szeretnék mondani, hogy az általános vita nagyon tanulságos volt, sok olyan szempont merült 
fel, amelyet érdemes meggondolni.  

Elképzelhetőnek tartom, hogy most van olyan megfogalmazott módosító javaslat, 
amelyet jelen formájában nem támogatok, mint előterjesztő, mégis valamilyen bizottsági 
módosításként érdemes lenne átfogalmazva benyújtani. Úgy tudom, hogy a Házszabály 
értelmében erre még ezen a héten lehetőség nyílik, és akkor arra szeretném majd kérni a 
szakmai egyeztetést, hogy egy ilyen körre még nyíljon lehetőség. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem Illés Zoltán államtitkár urat, hogy mint a 

kormány képviselője, kíván-e elöljáróban hozzáfűzni valamit az elhangzottakhoz. 
Parancsoljon, államtitkár úr! 

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Talán csak annyit, hogy természetvédelmi szakmai szempontból az elfogadhatatlan, hogy a 
barlangokkal különböző visszásságok történjenek, mint ahogy az elmúlt időszakban történtek, 
és a törvénymódosítás arra irányul, hogy csak meghatározott időre lehessen hasznosítani, 
természetesen más törvények betartásával. 

Az, hogy valaki egyszer kap egy lehetőséget, és onnantól kezdve, ja, és a tetejébe még 
akár csalárd módon, az teljes mértékben elfogadhatatlan. 

Tehát a határozott időre szóló engedély pont azt a célt szolgálja, hogy az állam, illetve 
a közösség, a társadalom érdekei abban az időszakban is érvényesüljenek, és amennyiben 
mégsem a törvényeknek megfelelően történnek a dolgok, akkor természetesen egy idő után ne 
lehessen arra az engedélyre, amit egyszer valaki megszerzett, határozatlan időre bármifajta 
hivatkozással tevékenységet folytatni. De az alapállás az, hogy a barlangokat 
mindenféleképpen meg kell védeni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor nekikezdünk a módosító indítványok 

tárgyalásának. Az 1. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Kérdezem 
először az előterjesztőt a módosító indítvánnyal kapcsolatban. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Ez a módosító javaslat, ha jól látom, akkor a 

barlang definícióját érintő módosító javaslat, ugye? 
 
ELNÖK: A barlang-előfordulással érintett ingatlan, mint új elem beemelése a 

természetvédelmi törvénybe. 
 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Ezt nem támogatom. 
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ELNÖK: Kérdezem a kormány képviseletében államtitkár urat. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság 
egyharmada támogatja. 

A 2. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Kérdezem először 
az előterjesztő képviselő urat. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja, tekintettel 

arra, hogy az azonnali hatályú bejelentési kötelezettséggel ellentétben lenne a törvény más 
pontján meghatározott 8 napos bejelentési kötelezettséggel. Úgy gondoljuk, hogy reálisabb, 
hogy ha marad az általános szabály, valamint az is problémának látszik, hogy a 
természetvédelmi szabálysértést nem rendezi a szabálysértési törvény, illetve ez a törvény 
sem rendezi, hogy valójában mit is értünk ezalatt. 

Tehát tulajdonképpen ilyen kodifikációs okok miatt nem támogatom. A szándékkal 
egyetértve, lehet, hogy ez is egy olyan körülmény, amit érdemes még egy picit pontosítani. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében államtitkár úr! 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen 

a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Parlamenti Bizottság! „Valamint ha az engedély kiadáskori 
körülményei nem változtak”, ez van a módosító indítványban. Pont arról beszéltem a 
felvezető gondolataim során, hogy mindig változnak a körülmények az idő múlásával, ezért 
mi nem támogatjuk ezt a módosító indítványt. 

 
ELNÖK: Elnézést, államtitkár úr, a 2. ajánlási ponton még nem az ön által hivatkozott 

módosító indítvány, a 6. ajánlási ponton szerepel az engedély kiadáskori körülményeire 
vonatkozó, illetve a 2. ajánlási ponton, ahol a bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
kapcsolatos természetvédelmi szabálysértésről rendelkezünk. 

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Akkor én egy perccel előrébb ugrottam, tehát a másikat néztem. Ezt a módosító indítványt 
szintén nem támogatjuk. Azt gondolom, hogy a módosító indítványban található bejelentési és 
költségviselői kötelezettség tekintetében az eddigi jogszabályok rendezik, tehát nem tartjuk 
szükségesnek ezt a módosító indítványt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki a 2. ajánlási ponton 

szereplő módosító indítványt támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 
nem. A bizottság egyharmada támogatja. 

A 3. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító indítványa. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem. 
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DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Akkor most jutottunk el oda, ahová az előbb… 

 
ELNÖK: Bocsánat, még mindig nem, ez még csak a 3. ajánlási pont. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Bocsánat, akkor én 

nem ugyanabból éneklek. 
 
ELNÖK: Az azonnali hatállyal való felfüggesztésről szól ez a rendelkezés. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
A bizottság egyharmada támogatja. 

A 4. ajánlási ponton Bödecs Barnabás képviselő módosító javaslata a 2. § 
módosítására. Kérdezem az előterjesztő álláspontját az indítvánnyal kapcsolatban. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. Olyanra, hogy 

hivatalból hosszabbítsák meg az engedélyeket, ilyenre nem nagyon láttam máshol példát, 
úgyhogy azt gondolom, hogy kérelemre kell ezeknek az engedélyeknek megszületniük, és ez 
nem egy felesleges bürokratikus lépés, hanem ha úgy tetszik, az egész kérelmezői eljárás 
megindításához szükséges. Úgyhogy én ezt a hivatalból történő meghosszabbítást nem tudom 
elképzelni, ezért nem támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Szintúgy nem, 

hivatalból ilyesmit nem csinálunk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada támogatja 
a javaslatot. 

Az 5. ajánlási ponton Bartos Mónika képviselő módosító indítványa. Kérdezem az 
előterjesztő álláspontját. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Az előterjesztő támogatja, tekintettel arra, 

hogy itt az öt évre szóló határozott idejű engedély tíz évre történő meghosszabbításának, 
illetve kiadásának a lehetőségét veti fel. Azért is támogatható ez, mert a törvény szövegezése 
szerint ez legfeljebb tíz év. Indokolt, hogy legyenek olyan hatósági engedélyek, amelyeket 
nem kell ötévenként kötelezően megújítani, adott esetben belátható időn belül tíz évre is 
kiadható az engedély. Ez egy, a hatósági mozgásteret növelő módosító javaslat, ezért 
támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviseletében kérdezem államtitkár urat. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Hasonló okoknál fogva támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja. 
(Szavazás.) 17 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság támogatja. 

A 6. ajánlási ponton Jávor Benedek képviselő módosító javaslata. Most jutottunk el a 
kiadáskori körülmények változásához. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Az előterjesztő nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány képviseletében államtitkár úr? 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tehát itt vagyunk 

ennél, és ahogy már indokoltam, emiatt nem. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, a bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada 
támogatja. 

A 7. ajánlási ponton Bartos Mónika képviselő módosító indítványa. Az előterjesztő 
álláspontját kérdezem. 

 
DR. NAGY GÁBOR TAMÁS (Fidesz): Támogatja. Ugyanaz, mint az előző, csak egy 

másik helyre is vonatkozik. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A bizottság tagjai közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 17 

igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. A bizottság támogatja. 
Ezzel a T/2236. számú törvényjavaslat módosító indítványai tárgyalásának a végére 

értünk. Megköszönöm az előterjesztő jelenlétét a bizottságban.  
Továbblépnénk a harmadik napirendi pontunkra. Kérem az előterjesztő Sebestyén 

képviselő urat, hogy egyéni képviselői indítványáról tájékoztassa a bizottságot. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita. 
A környezetvédelmi termékdíjról szóló T/3387. számú törvényjavaslat 

Sebestyén László (Fidesz) szóbeli előterjesztése 

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Egy olyan 
törvénytervezetet fogunk tárgyalni, ami elég komoly, szívós, kitartó munkával egy egyéves 
előkészítésnek a következménye. 

Én nem is annyira a törvényről - bár arról is lehet nagyon részletesen, de ki fogok térni 
arra is -, hanem azokról a körülményekről, azokról a kényszerpályákról szeretnék elsősorban 
beszélni, ami ezt a törvénytervezetet életre hívta.  

Szeretném bemutatni Vámos Oszkár urat, aki a törvény-előkészítésben a szakértői 
csapat vezetője, és ő nagyon komoly, áldozatkész munkát vállalt ennek a törvénynek a 
létrehozásában. 

Annyit tudni kell, hogy 1960-tól napjainkig hazánkban a termelt hulladékmennyiség 
gyakorlatilag több mint a húszszorosára növekedett. Miért is kellett ez a törvény? A 
környezetszennyezés megelőzése, csökkentése, a természeti erőforrásokkal való takarékosság, 
a környezeti veszélyek és károk megelőzéséhez a pénzügyi forrás megteremtése, továbbá egy 
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nagyon lényeges, az Európai Unió és a hazai hulladékgazdálkodás megfelelő szabályozásának 
elősegítése. 

Ennek az egész törvénynek a célja az volt, hogy az újrafeldolgozás és a 
hulladékhasznosítás abban az ütemben tudjon fejlődni, ami önmagunktól is elvárható, illetve 
amit az Európai Unió tőlünk elvár. 

Néhány dolog azért érdekességképpen, hogy mi is történt, mert azért ez a törvény már 
15 éve vajúdik, gyakorlatilag 15 év alatt nem sikerült egy ilyen törvényt a különböző 
kormányoknak létrehozni, azért néhány szót erről is szeretnék beszélni. 

A környezetvédelem kezdeti lépései: már itt a Fogarasi Felsőszék 1638-ban elfogadott 
egy rendeletet, ami a patakokat és az utcákat védte. Hazánkban a termékdíjjal 1995-ben a 
Horn-kormány ilyen útkeresési szinten foglalkozott. (Általános zaj.) Bocsánat, ha zavarok, 
akkor abbahagyom. 

 
ELNÖK: Kérem, hogy hallgassuk meg az előterjesztő urat. 
 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): 1998-2002 között az első Orbán-kormány 

megalkotta a hulladékgazdálkodási rendszert, ez le is lett írva, sajnos, ez a rendszer nem 
valósult meg abban a ciklusban. Utána a Medgyessy-kormány 2003-2004 között mentességet 
adott, kibúvó lehetőséget biztosított és behozta a koordinátorok szerepét. Tehát gyakorlatilag 
ez alól a törvény alól megteremtette a kibúvási lehetőséget. A későbbi Gyurcsány-kormány 
2006-2007-ben a koordinátorokat elszaporította vagy elszaporodtak, meglátva benne a nem 
szakmai szempontú jó üzletet. 

Bajnaiék érezték, hogy baj van, így mára már egy teljesen új rendszer kellett, ami 
megmaradt az Orbán-kormányra. Ez a rendszer van gyakorlatilag most itt lefektetve. 

Miről is szól a termékdíj, milyen termékekre terjed ki? A legfontosabb olyan 
szennyezők, amelyek akkumulátorok, csomagolástechnikai dolgok, a műanyagtól az 
alumíniumig, üveg, fa, textil, fém, társított eszközök. A törvény kidolgozása során az egyik 
legnagyobb megdöbbenésem az volt, hogy képzeljék el, hölgyeim és uraim, hogy egy 
sörösdoboz onnantól kezdve, hogy kiürül, az újrahasznosításig több mint 5 ezer kilométert 
tesz meg. Először nem akartam hinni a fülemnek, de sajnos, ez így van, és természetesen ez 
hazánkon kívül. 

Vannak még az egyéb kőolajtermékek, illetve az elektronikus berendezések, 
háztartási, ipari és elektrotechnikai hulladékok, amelyekkel szintén nagyon komolyan kell 
foglalkozni. Rendkívül nagy arányban nő ezeknek is a mennyisége; gumiabroncsok és a 
reklámhordozó papírok, könyv, újság, plakátok, egyéb ilyenek.  

Mik is a problémák, ami miatt ezt a törvényt létre kellett hozni? A jelenlegi 
törvénynek ez már a tizenkilencedik módosítása volt. A jelenlegi koordinátorok kontroll 
nélküli piaci versenyt engedtek, nincs a hulladékgazdálkodásnak semmilyen ésszerű gátja, 
nincs egy olyan normális mederbe terelve, ami az ország érdekeit tudná szolgálni. Nem 
beszélve arról, hogy a feladat megoldásától - alapvetően egyetlenegy gondot okoz még – 
elvonja a forrásokat. Ebből azért azt tudjuk, hogy a koordinátorok, illetve az ezzel foglalkozó 
úgymond nonprofit cégek elég jól élnek, ugyanakkor az országban komoly problémákat 
okoznak. Egyes ágazatok teljesen eltűntek, ilyen például az öblösüveggyártás. Szégyen, 
gyalázat az, hogy én például több borásszal beszéltem, plusz kedves barátom, képviselőtársam 
is megemlítette, hogy egy jó minőségű üveg borhoz már például magyar üveg nincsen. 
Ugyanakkor a keletkezett üveget pedig bevágjuk a hulladékba, tehát ez se jó. 

A másik példa: például a gumiiparban pedig óriási kihasználatlan kapacitások 
léteznek, itt mintegy hatszorosa már a feldolgozó kapacitás jelen pillanatban, mint amennyi az 
egy év alatt kibocsátott gumik mennyisége.  



- 15 - 

Erre jött az, hogy mi is a megoldás? Megoldásként mi azt látjuk, hogy a környezet 
védelméért felelős minisztérium – azért nem mondok minisztériumot, mert ha esetleg másik 
tárcához kerülne, ami most csak hangsúlyozom, feltételes mód – felügyelete alá tartozó száz 
százalékos állami tulajdonban lévő nonprofit szervezet, úgymond kft. az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség, becenevén OHÜ végzi, és gyakorolja az állam jogait és 
teljesíti kötelezettségeit a termékdíj-köteles termékek hulladékainál, de nem veszi át a 
hatósági szerepet, tehát nem hatóság. Elvárás, hogy a termékdíj-köteles hulladékokkal a 
gazdálkodás átláthatóan, az állami és társadalmi érdeket szolgálva alakuljon, fejlődjön. 

Létre kell hoznunk egy úgynevezett termékdíj bizottságot, ami az ipar és az állam – az 
állam képviselője természetesen ebben az esetben a miniszter – partnerségén alapuló formula. 
Itt egál létszámmal gondoljuk ezt a bizottságot, amiben az ipar és az állam ugyanolyan erővel 
tud rész venni, egy főt pedig a miniszter delegálna, de ez még a későbbiek folyamán fog 
véglegesen kialakulni. 

A hulladékügynökség megszervezi a felügyelet és iparág működését, a miniszter által 
meghatározott feltételeknek megfelelően. Különben van erről egy egészen vastag füzetünk, 
hogy hogyan fog kinézni, de egyelőre csak dióhéjban annyit, hogy egy adminisztratív, egy 
operatív és egy stratégiai centrumból tevődik össze. Rendkívül fontos cél az adminisztrációs 
terhek csökkentése, és a többször forgalomba hozható termékek adóztatásának eltörlése. 
Nagyon lényeges, ugyanis pontosan arra akarjuk ösztönözni a termelőket, hogy többször 
hasznosítható termékekkel jelenjenek meg a piacon, ne hulladékot gyártsunk tudatosan, akkor 
ezeknek valamilyen előnyt kell adni. 

Az előirányzott termékdíjakról körültekintően, sok szempontot figyelembe véve, egy 
ilyen matematikai, gazdasági elemző módszerrel kiszámolhatóan, előzetesen a 
minisztériumban egyeztetett, a gyártókkal, a beszállítókkal, vagyis az iparral egyeztetett és a 
díj nagyságrendjéről egyetértés született. Tehát most ne legyen az a támadás, hogy mert a 
Fidesz megint erőből, a kétharmada tudatában, mert általában ezt az aranylemezt mindig 
felteszi az ellenzék, ismerjük, én azt mondom, hogy erről egy egyeztetés már lezajlott. Annyit 
azért még szeretnék ehhez az egyeztetéshez hozzátenni, hogy természetesen mindenféle 3 fős, 
civil szervezettel egyeztetni képtelenség, de a komoly szállítókkal, beszállítókkal, illetve 
termelőkkel megtörtént. 

Előnye még, hogy a lakosság tudatformálására szánt pénzügyi forrást a jelenlegi 5 
százalékról 7 százalékra emeljük. Nagyon fontos ugyanis, hogy a lakosság nem magától lesz 
környezettudatos, hanem arra nevelni kell, az pedig ingyen nem megy. 

Plusz még van egy olyan lehetőség, hogy a hulladékhasznosítás növelésénél az 
alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű lakosok körében 2-3 ezer munkahelyet létre lehet 
hozni, ugyanis ennek vannak olyan fázisai, gyűjtés, szállítás, kezelés, hasznosítás, ami 
manuális fizikai munka, és ezekre azért lehet alulképzett vagy képzetlen embereket is 
hasznosítani. 

Miért is kellett még emellett? Az évre 21 milliárdos bevétel volt tervezve, simán lesz 4 
milliárddal kevesebb itt a bevétel. Tehát ezt gyakorlatilag nem lehet visszafordítani, ami nincs 
bent a kasszában, nem lehet visszafordítani. A hulladékgazdálkodásra 2012-re is megvan az a 
tervezet, hogy mennyit, milyen árbevételt tervezünk. Ha ez érdekes, akkor a későbbiek 
folyamán még elmondom.  

Azért annyit tudni kell, hogy amennyiben nem fogjuk teljesíteni azokat a direktívákat - 
itt nem akarok európai uniós ellenhangulatot generálni -, azokat a normákat, amitől azért még 
nagyon messze vagyunk, amit az Európai Unió előírt nekünk, akkor úgy néz ki, hogy 
egyszeri, mintegy 90 millió eurós büntetést helyezett kilátásba, utána pedig naponta 80 ezer 
eurót, azért ebbe az ország szerintem simán belerokkan. 

Ha jól emlékszem, itt az újrahasznosítást mintegy 60 százalékra kell felvinni a 
termékeknél, és még egy nagyon fontos dolog: az Európai Unió, itt a teljesítést nem a 
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koordinátorokon, nem a különböző, nem akarom minősíteni ezeket a cégeket, néha a Pál utcai 
fiúkból szoktam idézni ezzel kapcsolatban, de az államon kéri számon és nem a 
koordinátorokon, illetve nem azoknak a cégein. 

Egyébként annyit tudni kell, és tudjuk is, minthogy minél magasabb az újrahasznosítás 
mértéke, annál kevésbé terheljük környezetünket. Nagyon fontos az, hogy ne váljon 
Magyarország, hazánk egy szeméthalommá, és a domborzati térképet a rengeteg hulladék 
miatt ne kelljen újrarajzolnunk, mert azért úgy gondolom, hogy az újrafelhasználásnál, 
újrahasznosításnál jelentősen le lehet csökkenteni azt a hulladékot, amivel nem tudunk mit 
kezdeni a továbbiakban. 

Nem támogatjuk emellett külföldről sem a kommunális, sem a veszélyes hulladék 
beszállítását. Azt már említettem, hogy a hulladék nem megfelelő kezelése során azért elég 
sokan meggazdagodtak, de az anyagi következményeket, anyagi bírságokat esetleg, illetve a 
hulladék eltüntetését majd az államnak kell mégis finanszírozni. Én voltam önkormányzati 
képviselő Miskolcon, egyéni önkormányzati képviselő, és tudom azt, hogy bizonyos 
hulladéktelepek felszámolására rá tudtam kényszeríteni a várost, ugyanis az ÁNTSZ-től 
kezdve mindent bevetettem, de több tízmilliós, illegális hulladéklerakót kellett megszüntetni. 
A vicc az, hogy ezeknek már a mértéke tíz méter magas volt, tehát tíz méter magas illegális 
hulladék, amiben különböző veszélyes hulladékoktól kezdve kommunális hulladékig volt 
minden. Jobb, ha megelőzzük az ilyen jellegű lerakótelepeket, és megpróbáljuk azért úgy 
kezelni a hulladékot, hogy hosszú távon az unokáinkra ne egy szemétdombot hagyjunk a 
hazánk helyett, illetve az egyéni érdekeket pedig nem szabad az adófizetők pénzéből 
finanszírozni. 

Egyébként annyit még erről, hogy nem is olyan régen volt a minisztérium által 
megszervezett, illetve meghirdetett „Te szedd!” akció, ahol egyetlenegy nap alatt annyi 
hulladék lett összeszedve, mint amennyit ezek a cégek egy hónap alatt. Tehát röviden, 
tömören ennyit szerettem volna erről a törvényről elmondani, és köszönöm megtisztelő 
figyelmeteket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úrnak az előterjesztést. Első körben én a 

képviselőknek adnám meg a lehetőséget, hogy kérdéseket intézzenek az előterjesztő 
képviselőhöz. Ezt követően, és erről szavazni kell, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége jelezte, hogy szeretne hozzászólni. Kérem a bizottság tagjait, hogy erről 
szavazzunk, hogy hozzájárulnak-e a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
képviselőjének a felszólalásához. Aki támogatja az ő felszólalásukat vagy ennek lehetővé 
tételét maximálisan 5 perces időkeretben, kérem, ezt kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 
Látható többség. 

 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Elnök úr, lenne egy ügyrendi javaslatom. 
 
ELNÖK: Egy pillanat! Ezt követően pedig a kormány képviseletében államtitkár úr 

kap lehetőséget arra, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban a kormány álláspontját is 
ismertesse. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel 
kapcsolatban. 

 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Nekem lenne egy ügyrendi javaslatom. Az lenne az 

ügyrendi javaslatom, hogy mi, képviselők szeretnénk meghallgatni a kormány képviselőjét is 
és Viszkei urat is, és ezt követően szeretnénk kérdést feltenni, ha erre mód lenne. Köszönöm. 

 
ELNÖK: A kormány képviselőjét természetesen meghallgatjuk, amennyiben az az 

igény, hogy vegyük előre a kormány képviselőjét a képviselői kérdések előtt, akkor 
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természetesen erre van lehetőség. Viszkei úrral kapcsolatban nekem semmi kifogásom, sőt, de 
a szokásjog az, hogy előzetesen írásban jelzett felszólalási igényeknek tudunk eleget tenni, és 
ezekről szavazunk. 

Nekem írásban Farkas Hilda jelezte a felszólalási igényét.  
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Jó, ha Farkas Hilda, akkor Farkas Hilda, teljesen 

mindegy. Az időbeliség a lényeges. 
 
ELNÖK: A KSZGYSZ mindenesetre kap felszólalási lehetőséget. Az, hogy Farkas 

Hilda ügyvezető igazgató asszony vagy Viszkei úr fog felszólalni ebben az ügyben, azt 
gondolom, hogy… (Bödecs Barna: Az mindegy. Az időbeliség a kérdés.) Jó. Tehát akkor a 
javaslat az, hogy az előterjesztést követően a kormány álláspontját hallgassa meg a bizottság. 
Kérdezem, hogy van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? (Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor ezt 
elfogadottnak tekintem, és megadom a szót Illés államtitkár úrnak, hogy a kormány 
álláspontját ismertesse a bizottsággal. 

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én még egy iránymutatást szeretnék elnök úrtól kérni, 
hiszen ön a parancsoló ember itt, ebben a bizottságban, hogy mennyi idő. Annál is inkább, 
mert én meg vagyok róla győződve, hogy akik még szót kapnak a mai alkalommal, külsős 
személyiségek, azokkal én maximálisan nem értek egyet. Tehát szeretnék azokra a 
felvetéseikre reagálni, amennyiben a bizottság erre igényt tart. 

Tehát kérnék kétfajta dolgot: az egyik az, hogy mondják meg, elnök úr, hogy most 
mennyit beszélhetek, és ehhez fogom tartani magamat, utána pedig kérek arra lehetőséget, 
hogy reagáljak, mert az elmúlt egy évben mindent elkövettek különböző személyiségek, hogy 
tönkretegyék a termékdíj kapcsán a hulladékgazdálkodást ebben az országban. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, hogy államtitkár úr, tekintettel az előttünk fekvő 

javaslat fajsúlyos voltára, egy maximálisan tízperces időkeretben kap lehetőséget, hogy 
reagáljon az előterjesztésre. Ezt követően viszont, ha megengedi államtitkár úr, az 
elhangzottakra reagálni az előterjesztőnek jogosultsága. Tehát én az előterjesztőnek adok 
lehetőséget arra, hogy a kérdésekre, észrevételekre reagáljon, köztük többek között a kormány 
által elhangzottakra is. Azt gondolom, hogy egyéni képviselői indítványként benyújtott 
törvényjavaslat esetében ez a normál ügymenet. Köszönöm szépen. 

 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Akkor még egy ügyrendi jellegű - hiszen én nem vagyok a bizottságnak a tagja – javaslatom 
van, hogy először az említett személyiségek kapjanak szót. 

 
ELNÖK: A bizottság tagjainak a kérésére az imént módosítottuk a rendet, tehát nekem 

az volt a javaslatom, hogy az elhangzott kérdéseket követően szólalhasson fel a kormány 
képviselője. A képviselő uraknak, illetve hölgynek az volt az igénye, hogy vegyük előre a 
kormány tájékoztatását. Ezzel kapcsolatban nem volt ellenvetés a bizottság tagjai részéről, 
úgyhogy azt gondolom, hogy e szerint a rend szerint mennénk tovább.  

Első körben nem így gondoltam, de elfogadom a bizottság döntését. Alelnök úrnak 
van hozzászólása. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Most miben maradtunk? 
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ELNÖK: Abban, hogy most meghallgatjuk a kormány tájékoztatását, illetve a 
kormány véleményét a termékdíjtörvény módosításáról, ezt követően a bizottság tagjainak a 
kérdései, majd a KSZGYSZ képviselőjének a hozzászólása hangzik el, végül az előterjesztő 
kapja meg a szót, hogy reagáljon. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Jó. Az elnök úrnak joga van így dönteni, de azt kérem, 

ne hozzuk ebbe a helyzetbe az államtitkár urat. Ha ő azt a szándékát jelezte, hogy szeretne a 
végén reagálni, betarthatjuk a szabályokat és persze, megvonhatjuk tőle ezt a jogot, de ezt 
nem tartom fairnek, különösen, ha ezt kéri. Egyébként is az ügy egy konfliktusokkal terhelt 
ügy. Hallgassunk meg minden szereplőt, mert egyébként nem fogunk tudni korrekt döntést 
hozni. 

Tehát elnök úr megteheti, de én nem javaslom, hogy vonjuk meg a lehetőséget Illés 
Zoltántól a végén, hogy reagáljon. Egyébként is legalább érdekes lesz az egész, végre olyan 
életteli vita lesz, amit ritkán élünk meg itt, a bizottsági ülésen. Magam is tudom, hogy ez egy 
balhés terület, magam is szembesültem a balhékkal. Szerintem beszéljünk a problémákról 
nyíltan, őszintén, de ne vonjuk már meg az államtitkártól ezt a lehetőséget. 

 
ELNÖK: Jelezném, hogy az eredeti javaslatom az volt, hogy az államtitkár úr a végén 

szóljon hozzá, részben az elhangzottak miatt. De a bizottság az én eredeti elképzelésemet 
módosította, és kérésre előrevettük a kormány előterjesztését. (Dr. Nagy Andor: Akkor 
beszéljen a végén!) Oláh alelnök úrnak is van hozzászólása. 

 
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Szerintem haladjunk előre a vitával. Államtitkár úr tartsa 

meg a beszámolóját, és utána, ahogy haladunk, elnök úr még mindig tud korrigálni. Én 
viszont úgy értettem, hogy Bödecs képviselőtársunk azt javasolta, hogy először államtitkár 
urat, utána a KSZGYSZ-t hallgassuk meg, és utána legyenek képviselői kérdések, hogy mind 
a két hozzászólást meg tudjuk hallgatni, utána pedig majd meglátjuk, hogy hogyan lépjünk 
tovább. 

Azt szeretném, ha az azért világos lenne, hogy az államtitkár úrnak nem kellene 
átvállalni az előterjesztőtől az előterjesztői mivoltot, és azért az elsődleges reagálást tőlük 
szeretnénk hallgatni. Ez pont az egyik alapvető konfliktus, hogy miért nem államtitkár ül ott 
előterjesztőként, és miért pedig a képviselőtársa. Ha ő ül ott, akkor bízzunk meg benne 
annyira, hogy ő tud reagálni, és nincs szüksége mankóra ezzel kapcsolatosan. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Aradszki képviselő úr kért szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Oláh képviselő úr elmondta az én 

mondanivalómat. Bödecs képviselő úrnak nem az volt a javaslata, amit az elnök úr tévedésből 
megszavaztatott, hanem arról volt szó, ahogy Oláh képviselő úr mondta, hogy az érdekelt 
érdekvédő szervezetek, valamint az államtitkár úr meghallgatása után lehessen sort keríteni a 
képviselők hozzászólására. 

 
ELNÖK: Rendben, akkor én félreértettem Bödecs képviselő úr javaslatát. Akkor most 

ismertetem a várható ügymenetet a napirendi pont tárgyalásával kapcsolatban. A következő 
lépésben államtitkár úr kap szót, hogy a kormány álláspontját kifejtse az előterjesztéssel 
kapcsolatban, ezt követően a KSZGYSZ képviseletében fog az érintett cégek szakmai 
képviselete felszólalási lehetőséget kapni. Majd ezt követően a képviselői kérdések, reakciók 
következnek, és a vita lezárásaként az előterjesztő Sebestyén képviselő úr kap lehetőséget a 
reakcióra, illetve nagyon rövid időkeretben én vissza fogom adni a szót államtitkár úrnak is. 
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De én tényleg azt kérem, hogy ha egyéni képviselői indítványként van beterjesztve az 
indítvány, akkor az ennek megfelelő eljárásrendet ne csak a szavazások során, hanem a 
bizottsági eljárások során is tartsuk be. Köszönöm szépen. Államtitkár úré a szó. 

Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Mini sztérium) álláspontja 

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 9 óra 25 perc van, akkor nekem 9 óra 35 percig lehet 
beszélnem, ahogy elnök úr ezt eldöntötte. 

Köszönöm a szólás lehetőségét minden képviselő hölgynek és úrnak, leginkább Nagy 
Andor képviselő úrnak, hiszen pont ez a korrekt eljárás. Itt szeretném jelezni az elején, hogy 
én nem parlamenti képviselőnek születtem, mint más sem, hanem kisgyereknek, amiből az 
következik, hogy lehet, hogy egyes dolgokban tehetségtelen vagyok, másokban egy kicsit 
jobb vagyok, amiből az következik, hogy minden parlamenti képviselőnek joga és lehetősége 
van törvényjavaslatot benyújtani. 

Nem akarom átvenni a reakciómmal a végén az ő képviselői lehetőségét a válaszadás 
tekintetében, az én célom csak az volt, hogy ne maradjon a levegőben az, amit esetleg a 
különböző érdekelt szervezetek elmondanak, miközben én nem tudok rá reagálni. De 
megpróbálok így is tíz percben egy nagyon összefogott képet adni a helyzetről. 

Kezdjük azzal, hogy miért önálló képviselői indítvány. Pontosan azért, hogy minél 
gyorsabban keresztülmenjen a parlamenten. Ja, miért? Azért, mert egy éven keresztül, 
gyalázatos módon különböző emberek és erők megakadályozták ennek a törvénytervezetnek a 
parlament elé kerülését. Parlamenti képviselőktől függetlenül, különböző érdekcsoportok 
eljártak mindenfelé annak érdekében, hogy még véletlenül se változzon meg az a helyzet 
ebben az országban, amely az elmúlt években az ország romlásához járult hozzá. Miről 
beszélek? 

Arról, hogy a Bajnai-kormány VPOP-ja – a hivatalos papír a birtokomban van – 
jelezte, hogy 85 milliárd forint a törvény értelmében nem kerül bele a rendszerbe. Milyen 85 
milliárd? Amit a törvény értelmében be kellett volna szedni a termékdíjból. Melyikből? Abból 
a termékdíjból, amely 2002 után alakult ki. 

Ehhez képest 23 milliárd forintnak be kellett volna kerülnie a rendszerbe a 
Pénzügyminisztérium felé az átalányokból. Abból nem jött be 23 milliárd, hanem körülbelül 
16 milliárd ment be, és ehhez képest bement még licenszdíj formájában körülbelül 13 milliárd 
a rendszerbe. Na, akkor kezdjük elölről a számokat. 

Van egy termékdíjtörvény, 2002 után módosítják elég sokat, bevezetik a licenszdíj-
fizetés lehetőségét. Ez a nagy trükk. Arról szól, hogy ne kelljen befizetni a termékdíjat. Ha a 
termékdíj 100 forint, akkor ehhez képest a licenszdíj 10 forint. Melyik az a bolond cég, 
amelyik ne a licenszdíjat választaná, amikor a törvény és a rendeletek értelmében 
választhatja? Befizetik a 10 forintot, ebből jön össze az a 13 milliárd, az összes koordináló 
szervezet tekintetében, függetlenül attól, hogy műanyagpalackkal vagy akkumulátorral 
foglalkozik. Ebben a körben talán nem kell elmesélni, hogy a termékdíjnak mi lenne a célja. 

Ehhez képest a 13 milliárd helyett felelősségem teljes tudatában jelzem, hogy 
körülbelül 6-8 milliárd forint került hasznosításra valójában fizikai tekintetében a hulladékok 
begyűjtése, szelektálása és újrahasznosítása tekintetében. S ahol ez tetten érhető, ott 
bűncselekmény gyanújával már megtörténtek a feljelentések, és meg fognak történni az 
elkövetkezendő időszakban. Mint ahogy például tudjuk, hogy a gumiabroncsok tekintetében 
az elmúlt években rendőrségi és ügyészségi eljárások voltak az ott lévő koordináló 
szervezetek tevékenysége tekintetében. Most ezt itt hagyjuk abba, és menjünk a következő 
lépésre.  

Mi a cél? A cél az lenne, hogy ne keletkezzen annyi hulladék. De keletkezik. Miért? 
Azért, mert ezt a célt az eddig meglévő törvénnyel, a termékdíj és hulladékgazdálkodási 
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törvénnyel nem lehetett elérni. Miért? Azért, mert úgy lett kialakítva a törvény, hogy arra 
alkalmatlan volt. Akkor mi a második cél, mert az Európai Unió meghatározza a prioritási 
listát. 

Az első, hogy ne keletkezzen annyi, a második, hogy ha keletkezett, akkor 
újrahasznosítás, újratöltés, reciklálás, anyagában történő újrahasznosítás. Tudjuk a prioritási 
listát, a végén van a lerakás, ami elfogadhatatlan, és mondjuk az égetés, amelyet az Európai 
Unió csak abban az esetben támogat, ha energiatermeléssel, villamos- és hőenergia-
termeléssel összekapcsolódott. De mi meg nem támogatjuk ezt sem. Miért? Azért, mert ha 
valamit elégetek, akkor abból olyan levegőszennyező anyagok keletkeznek, többek között 
dioxinok, amelyek nem hulladék formájában, hanem levegőszennyező anyag formájában 
károsítják az emberek egészségét. 

Ja, persze, lehet technológiát úgy telepíteni, hogy ne keletkezzenek dioxinok, vagy ne 
jöjjenek ki, csak egy 35 milliárd forintos beruházásban – egy égetőről beszélek – ez 
körülbelül 25 milliárd forint, csak ez a része. Aki nem hiszi, az nézzen meg különböző 
technológiákat, és nézze meg az árait. 

Ebből az következik, hogy egy országban vagy a költségvetésből szánnak pénzt a 
hulladékgazdálkodásra, vagy pedig létrehoznak egy eszközrendszert, egy pénzügyi 
mechanizmust, amelynek révén pénzek generálódnak a hulladékgazdálkodási célok elérése 
tekintetében. A mi alapelvünk az, hogy egy erős államot kell kialakítani, azaz ebben nincs 
helye és szerepe a magánérdekeltségeknek. Ezt itt ki akartam mondani és ki is mondtam. 
Amiből az következik, hogy igenis, az állami szerepvállalás erősítése a célunk, egy kézbe 
venni a dolgokat. Csalni, lopni lehet az állam szintjén is, elfogadhatatlan, de helyi szinten is 
lehet csalni, lopni, az önkormányzatok szintjén, elfogadhatatlan, és magánérdekeltségeknél is 
lehet csalni, lopni, és az is elfogadhatatlan. Tehát a törvények betartatása az elsődleges cél. 

A tetejében az elmúlt időszakban a magánkoordinálók esetében rájöttek nagyon sokan, 
hogy a pénz szaga megjelenik, és innentől kezdve nem egy koordináló szervezet volt egy 
adott hulladéktípuson anyagáramban, hanem nagyon sok, aminek az lett a következménye, 
hogy valójában nem gyűjtötték be azokat a mennyiségeket, amelyeket be kellett volna 
gyűjteni, hanem ennek csak a töredéke került begyűjtésre. Azaz a rendszer önmagában 
alkalmatlan volt arra, hogy az európai uniós elvárásokat teljesíteni lehessen. 

Képviselő úr már elmondta nagyon helyesen, hogy 2013-tól olyan begyűjtési és 
újrahasznosítási arányokat követel meg az Európai Unió, amelyet ha Magyarország nem 
teljesít, akkor mindenfajta szankciókkal szembesül: bírság, egyszeri, napi, addig, amíg helyre 
nem állítja a rendet, ha egyáltalán nem, akkor Magyarország az EU-s pénzügyi alapoktól nem 
kap pénzt, akármilyen más területre sem. Ez így van minden európai uniós ország 
tekintetében. 

A hulladékgazdálkodás és termékdíj összekapcsolódik. Azért nem született meg ez 
idáig a hulladékgazdálkodási törvény és nem került a parlament elé, mert meg kellett 
teremteni a pénzügyi alapjait. Az Európai Unió 27 tagországa közül 27-ben nem sikerült 
megcsinálni ez idáig a hulladékgazdálkodási törvény átalakítását. Janez Potocnik közölte 
mind velem, mind pedig a 27 tagállam környezetvédelmi miniszterével és államtitkáraival, 
hogy szóbeli figyelmeztetés után elvárja, hogy ebben az évben a hulladékgazdálkodási 
törvény is elfogadásra kerüljön a nemzeti parlamentek által. Meg is fog történni, méghozzá 
úgy, hogy szeptemberben benyújtásra kerül. 

Ez a törvénytervezet január 1-jével lép hatályba, és az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség lesz az a szervezet, amely a pénzt begyűjti. Az elmúlt egy évben folyamatos 
egyeztetés zajlott boldog és boldogtalannal. Itt azt szeretném jelezni, hogy az érintettekkel, a 
különböző szervezetekkel, a jelen lévő személyiségektől kezdve a söriparon keresztül a 
gumiabroncsgyártókig, mindenkivel, annak érdekében, hogy kialakuljon egyfajta 
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kompromisszum. Ami kialakult, az a számomra egyáltalán nem elfogadható pénzügyi 
tekintetben, mert sokkal többet kellett volna kialkudni, de elfogadtam a kompromisszumot. 

A kompromisszum pedig a következő: 23 milliárd forint bemegy az államnak azokból 
az átalányokból, amit a kis cégek, virágárus hölgyek fizetnek b, 26 milliárd forint kerül be a 
termékdíjból. Többé nincs licenszdíj, csak egyetlenegy dolog van, termékdíj, nincs 
visszaigénylési lehetőség, nincs magánkoordináló szervezet, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség gyűjti be a termékdíjat, abból finanszírozza meg a meglévő 
szerződések mentén történő, anyagáramban történő hulladékbegyűjtést, és ugyanez a 
szervezet finanszírozza meg az újrahasznosítást. Ebben a tekintetben semmi változás nem 
történik. 

Olyan óriási léptékű díjemelés történik, mint 1 forint 60 fillér egy PET-palack után 
felemelkedik 1 forint 90 fillérre. Mégis akkor honnan jön ez a 10 milliárd forintos 
növekmény? Abból, hogy a 13-16 milliárd helyett 26 milliárd forint abból adódik, hogy 
növekmény történik az egyes anyagáramokon, de olyan minimális, mint ahogy az előbb 
jeleztem, egy alumíniumdoboznál 4,5 forintról felmegy 5 forintra, viszont azáltal, hogy egy 
kézbe kerül minden, egy állami kézbe, megvalósulni látszik az, ott az esély, hogy mindez a 
pénz, ami termékdíjból bejön, nem másra megy el, hanem hulladékgazdálkodási célokra.  

Végezetül pedig csak annyit, hogy a pénzügyi kormányzat nem járult hozzá, hogy a 
termékdíjból másfajta tevékenységet finanszírozni lehessen, például árvíz, belvíz, vagy egyéb 
más tevékenységet, amelynek szintén megvan a környezetvédelmi vonzata. 

Tehát összefoglalóan: 26 milliárd forint a termékdíjakból darabra lebontva, kilóra 
lebontva hulladékgazdálkodási célokat szolgál, 23 milliárd forint pedig – mint ahogy eddig is 
kellett volna – bemegy a költségvetésbe, a költségvetés mindenfajta célját szolgálva. Ez 
testvérek között 49 milliárd. Ehhez képest van a Bajnai-kormány két adata: 85 milliárd, ami a 
termékdíj lenne, és van a 23 milliárd, az testvérek között is 100 milliárdos nagyságrend, amit 
be kellett volna gyűjteni, ehhez képest 49 milliárd forint az, ami szolgálni fogja részben a 
költségvetés - 23 milliárd -, részben a hulladékgazdálkodás - 26 milliárd - céljait. Elnök úr, 
köszönöm, hogy beszélhettem. 

 
ELNÖK: Köszönöm államtitkár úrnak a beszámolót, és hogy betartotta az időkeretet. 

Akkor a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége képviselőjének adom meg a 
szót. Kérem, hogy foglaljon helyet az asztalnál. Kérem, hogy a jegyzőkönyv kedvéért a 
mikrofonba beszéljen, tájékoztassa a bizottságot a Szövetség álláspontjáról. 

Dr. Farkas Hilda helyettes ügyvezető igazgató (Környezetvédelmi Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége) hozzászólása 

DR. FARKAS HILDA helyettes ügyvezető igazgató (Környezetvédelmi Szolgáltatók 
és Gyártók Szövetsége): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Nagyon 
szépen köszönjük a lehetőséget, hogy megszólalást engedélyeztek a számunkra. Dr. Farkas 
Hilda vagyok, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének az ügyvezető 
igazgató-helyettese.  

Elöljáróban elmondanám, hogy Szövetségünk nem csupán a koordináló szervezeteket, 
hanem a hulladékgazdálkodás más szereplőit is, mint a begyűjtőket, a szállítókat, a 
hulladékhasznosítókat és –ártalmatlanítókat is képviseli, és ilyen módon Szövetségünk tagjai 
nagyon komolyan érintettek ebben az előterjesztésben, ezért is kértem szót. 

Elöljáróban még annyit mondanék, hogy ahogy államtitkár úr is említette, a 
termékdíjtörvény integráns része a hulladékgazdálkodási jogszabályok összességének. Szoros 
kapcsolatban van a termékdíjtörvény a hulladékgazdálkodási törvénnyel, ezen kívül hat darab 
európai uniós direktívával, illetve az ezeknek megfelelő hazai jogszabályokkal, 
legszorosabban legalább nyolccal. 
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1996 óta működik a termékdíjtörvény, és azt kell mondani, hogy hibái és sokat 
kritizált volta ellenére, hajtóereje volt a hulladékgazdálkodásnak Magyarországon. Itt 1,2 
tonna hulladék érintett egyébként az évente keletkező 20 millió tonna hulladékon belül a 
termékdíj által. 

A termékdíj nagyon fontos eleme a gyártói felelősség elve, amelyet az EU-direktívák 
konkrétan és tényszerűen is kiemelnek, aminek a lényege az, hogy a hulladék birtokosától a 
hulladékért való felelősséget áttelepíti a gyártóhoz, annak a gondolatnak az alapján, hogy a 
gyártó az, aki leginkább befolyásolni tudja a termékéből keletkező hulladékot, akár már a 
gyártás, tervezés során is. 

A másik lényeges, hogy a saját bőrén, a saját pénztárcáján érezze azt, hogy a 
hulladékgazdálkodás pénzbe kerül, és ezt aktívan befolyásolni tudja. 

Szintén európai uniós direktívák szögezik le azt, hogy a gyártóknak egyénileg vagy 
pedig általuk létrehozott közös rendszerekben kell vagy lehet teljesíteni. Egyénileg azok 
tudnak teljesíteni, akiknek a hulladékai koncentráltan keletkeznek, tehát viszonylag 
egyszerűen összegyűjthetők és logisztikával is rendelkeznek ehhez. Ahol viszont nagyon 
szétszórt a hulladékkezelés, ott közös teljesítési lehetőséget ad az Európai Unió. Egyébként 
ennek a legkonkrétabb példája az elektronikai hulladékokra vonatkozó irányelvben van 
megfogalmazva. 

A termékdíjtörvény jelenlegi egyik fontos eleme még a mentesség. A mentességet az a 
gyártó kapja, aki az európai uniós szinten meghatározott hasznosítási teljesítményeket eléri. 
Ennek a mértékén lehet vitatkozni. Itt a mentesség lényege abban van, hogy amint az uniós 
előírásokat a gazdálkodó teljesíti, a további kötelezettségek alól mentesül, vagyis a további 
hulladékkezelési költségeket a lakosság fizeti meg a lerakási díjon keresztül. 

Ennek a bevezetésének az indoka az volt, hogy a magyar gazdaság nincs olyan jó 
állapotban, hogy az európai uniós követelmények fölött tudjon teljesíteni. Mondom: a 
Szövetség részéről a mentesség kérdésében mi is azt gondoljuk, hogy ebben lehet 
módosításokat tenni. 

A termékdíj lényege tehát az volt, hogy ne fizessék be, ez a törvény deklarált célja is, 
hanem helyette a kötelezettek ”hulladékgazdálkodjanak”, vagyis vegyenek részt a 
hulladékgazdálkodásban. Mint hallottuk, körülbelül ennek ellenére 20 milliárd forint körüli 
állami bevétel keletkezett a termékdíjból, ezen kívül pedig az egyéni, illetve a közös teljesítők 
körülbelül 13-15 milliárd forintot fordítottak licenszdíj fejében a hulladékgazdálkodás 
megvalósítására. 

Mi úgy látjuk, hogy a jelenlegi javaslat annak ellenére, hogy a termékdíj szót 
használja, nem termékdíj, hanem termékadó, hiszen a lényege az, hogy befizessék, tehát nem 
az, hogy ne fizessék be. 

A jelenleg javasolt rendszerben mi nagyon aggályosnak tartjuk, hogy az adójelleg 
miatt a gyártói felelősségi hajtóerő a gyártói felelősség elve gyakorlatilag megszűnik. Igaz ez 
még akkor is, ha a javaslat egyéni teljesítésre is ad lehetőséget. Emellett azonban olyan súlyos 
büntető szankciókat helyez kilátásba az egyéni teljesítők számára, ami mindenképpen azt 
sugallja, hogy inkább az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen keresztüli teljesítést 
válasszák. 

Az előterjesztés értelmében megszűnik a közös teljesítési lehetősége a gyártóknak, és 
megszűnnek természetesen a koordináló szervezetek is, vagyis közösségi teljesítés a gyártók 
önálló döntése alapján többé nem lehetséges. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség felállításával kapcsolatban azt 
szeretném elmondani, hogy mi nagyon aggályosnak tartjuk azt, hogy ugyanazokat a 
teljesítményeket jelöli ki az OHÜ számára az előterjesztés, mint amennyi teljesítményt ma is 
elér a hulladékgazdálkodás. Ez pedig anyagáramonként, hulladékáramonként az Európai Unió 
által megjelölt minimumokat tartalmazza. 
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Tehát semmivel nem vállal többet, annak ellenére, hogy a bevétel növekszik, mint a 
jelenleg elért állapot. Szeretnék arra is figyelmeztetni, hogy az Unió által megjelölt 
anyagárami minimumok nem garantálják azt, hogy az uniós hasznosítási arányokat teljesíteni 
tudjuk. Ugyanis az Unió az egyes csoportokra összességében is ad egy plusz hasznosítási 
előírást, ami nem egyenlő az anyagárami minimumok összegével.  

Tehát mi nem látjuk a garanciát, hogy például a csomagolásnál, az elektronikai 
hulladékoknál ez az összmagyarországi teljesítmény is megszületik azok alapján a számok 
alapján, amit az előterjesztés tartalmaz. 

 
ELNÖK: Megkérem igazgatóhelyettes asszonyt, hogy lassan lejár az időkerete, 

úgyhogy legyen szíves befejezni. 
 
DR. FARKAS HILDA helyettes ügyvezető igazgató (Környezetvédelmi Szolgáltatók 

és Gyártók Szövetsége): Még két dolgot szeretnék megemlíteni, ha megengedi, vagy akár 
csak egyet. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egyéves periódusok, amivel az OHÜ pályáztat, 
az innovációt teljesen leállítják, hiszen azok a vállalkozók, akik beruházni szeretnének, nem 
lehetnek biztosak abban, hogy a jövő évben is ezeket az eszközöket majd 
hulladékgazdálkodásra tudják használni, és úgy gondoljuk, hogy ez leállítja a befektetési 
kedvet, a fejlesztési kedvet, az innovációt. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen igazgatóhelyettes asszonynak. Akkor most megnyitom a 

lehetőséget a bizottság tagjai számára, hogy észrevételeket, illetve kérdéseket intézzenek az 
előterjesztőhöz. Kérdezem, ki az, akinek kérdése, észrevétele van? Bödecs képviselő úr! 

Kérdések, hozzászólások, észrevételek 

BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nyilván akkor az 
előterjesztőhöz tudok kérdéseket intézni, ezzel együtt tényleg jó volna, ha államtitkár úr is 
válaszolni tudna. 

Az első az, hogy a Jobbik részéről abszolúte nem értünk egyet azzal, hogy egyéni 
képviselői indítványként kerül benyújtásra. Úgy gondoljuk, hogy a kormányzatnak elegendő 
ideje volt ennek a javaslatnak az előkészítésére, egy éve hivatalban vannak, úgy gondoljuk, 
hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket és az egész előkészítést úgy kellett volna lefolytatni, 
hogy az kormányzati előterjesztésként jöjjön be a Ház elé, és így lehetőség lett volna arra, 
hogy ne maradjanak ki olyan fázisok, ami esetleg az elfogadás során konfliktusokat 
eredményezhet. 

Ami a törvényjavaslatot illeti, egy nagyon fontos célt látunk benne, ami még nem 
hangzott el, az az, hogy ennek a rendszernek a bonyolultsága, követhetetlensége csökkenjen, 
ami nem pusztán állami pénzügyi cél és végrehajtási cél, hanem egy olyan cél is, ami által az 
érintett gazdálkodó szervezetek megfelelőbben tudnak alkalmazkodni ehhez a szakterülethez. 
Gyakorlatilag itt jelenleg a gazdálkodók szempontjából, a kötelezettek szempontjából egy 
totálisan átláthatatlan, és egy rendkívül magas adminisztrációs költséggel üzemelő rendszer 
működik. 

Ha a javaslattevőnek az a célja, hogy ez a rendszer egyszerűsödjön, akkor kérnék 
választ arra a kérdésre, hogy miért tartják indokoltnak azt, hogy a kötelezetti kört száz 
százalékosra terjesztik ki? Ugyanis a javaslatban benne van, hogy a csekély mennyiségű 
csomagolást forgalomba hozó kötelezett is termékdíj-fizetésre kötelezetté válik, azaz olyan 
kört is bevonunk a termékdíj-kötelezetti körbe, amelyiknek gyakorlatilag egyrészt minimális a 
kibocsátása, másrészt semmi olyan adminisztratív módon nem kapcsolódik a rendszerhez, ami 
által ő ezt megfelelően adminisztrálni, megfelelően nyomon követni tudná. Gondoljunk 
például egy mezőgazdasági őstermelőre, aki a piacon értékesíti, és mondjuk használtan vagy 
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újonnan vásárolt üvegekben saját készítésű paradicsomlevet árul. Tehát nem gondoljuk azt, 
hogy ezeket az embereket ezzel vegzálni kellene, hozzátéve azt is, hogy természetszerűleg ez 
az adminisztratív feladat az államra is egy olyan többletfeladatot eredményez, ami nem 
feltétlenül szolgálja az adminisztráció csökkentését. 

A következő kérdésem arra irányulna, hogy egy kicsit több ponton úgy érezzük a 
javaslatból, hogy nagyon erősen bevallási és pénzügyi szemléletű. Tehát az adott esetben 
létező egyéni hasznosítást, egyéni teljesítést vagy újrahasználatot olyan naptári évi 
határidőkhöz köti, ami nem életszerű. Tehát nem fog tudni teljesíteni akkor egyénileg senki, 
vagy nem fog tudni újrahasználni akkor senki megfelelő módon, ha ezt mindig a pénzügyi 
elszámolási évhez kötjük. A gazdasági folyamatok eltérő periódusokra vonatkoznak, tehát 
nem értjük azt, hogy az előterjesztő miért nem ad ebben nagyobb mozgásteret. 

Hasonlóképpen kifogásoljuk az egyéni teljesítésnek a gyakorlatilag szankcionális 
rendszerét. Itt a kiszámított termékdíj ötszörösének megfelelő biztosítékot kell nyújtani. 
Gyakorlatilag elriasztja az előterjesztő azokat az egyéni teljesítéstől, akik ebben szeretnének 
saját maguk tenni. Tehát olyan értelemben a gyártói felelősségvállalásnak úgy gondoljuk, 
hogy indokolt azért teret adni, hogy aki ebben személyileg szeretne tenni, annak egy olyan 
méltó keretet biztosítson az állam, amiben ténylegesen gyűjthet és teljesíthet is. Ez egyébként 
vonatkozik például a szelektív gyűjtésre is. Nem értjük azt, hogy szelektív gyűjtést miért csak 
közszolgáltató csinálhat. Adott esetben hatóságokkal egyeztetve miért ne lehetne olyan 
lakossági vagy más egyéni szelektív gyűjtést végezni, amelyik gyakorlatilag mind a gyártók, 
tehát a kötelezettek részéről, mind a felhasználók részéről az egyéni és civil 
kezdeményezéseknek teret nyújt, hangsúlyozottan a hatóságokkal történő egyeztetés, illetve 
az ezen tevékenység bejelentése és az adatokkal való elszámolás alapján. 

A következő dolog: ezeket a közbeszerzéseket érinti. Egyrészt indokoltnak tartjuk, 
amit itt a hulladékhasznosítók képviselője elmondott, a környezetvédelmi szolgáltatók 
képviselője elmondott, hogy adott esetben a pályázati periódusok rövidsége gátja lehet annak, 
hogy aki itt hosszú távú tevékenységben gondolkodik, az megfelelő fejlesztéseket hajthasson 
végre, és egyáltalán a beruházásai megtérülhessenek. Tehát ezt talán szintén érdemes lenne 
átgondolni. 

A másik viszont, ami ennél fontosabb, hogy idáig a rendszerben az volt a borzasztó 
nagy probléma, hogy nagyon kevés hazai munkahelyet hozott létre. Nem látjuk azt, hogy az 
OHÜ egységes, nagy pályázatokat ír ki, nem látjuk magában a törvényben annak a 
lehetőségét, hogy itt egy diverzifikáltabb pályáztatási rendszer jöjjön létre, ami nagyobb teret 
engedne a hazai kis- és középvállalkozásoknak az anyagáramban történő hasznosító háttéripar 
megteremtésére. Úgy érezzük, hogy ennek a törvényi garanciáit erősíteni kellene, hogy a 
hulladékáramokból minél többet tudjunk itthon tartani, és abból épkézláb termékeket 
előállítani a hazai munkaerő felhasználásával. 

Így első körben ezt szerettem volna elmondani, és ha még eszembe jut valami, akkor 
kérek szót. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr kért szót. 
 
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Azt hiszem, Bödecs képviselőtársam nagyon jól 

áttekintette ezt a törvényjavaslatot. Azt gondolom, hogy igaza van államtitkár úrnak, amikor 
azt mondja, hogy bármilyen egyéni képviselőnek joga és lehetősége van törvényjavaslatot 
benyújtani, ezt senki nem kérdőjelezi meg, pusztán az látszott, hogy a minisztériumban zajlott 
egy munka ennek az előkészítésére. A minisztérium csinált nagyon sok egyeztetést, én 
jómagam jó pár írásbeli kérdést tettem fel a témában és vártuk, hogy akkor a minisztérium a 
megfelelő módon elindul és továbbmegy ezen, majd hirtelen a bűvészkalapból előkerült egy 
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képviselő, aki benyújtotta ezt a módosítást, ezáltal lezárta gyakorlatilag azt a menetet, amire 
sokan számítottak. 

Ezért szeretném azt kérni, hogy ezekről az egyeztetésekről akkor jó lenne látni egy 
listát, hogy kikkel történtek egyeztetések, mert az, hogy a minisztérium sok szereplővel 
egyeztetett, azt tudjuk, láttuk, hallottuk, és szerintem ezt jól tette a minisztérium, hiszen ez a 
dolga gyakorlatilag. 

Államtitkár úr azt mondta, és gondolom, akkor az előterjesztő is így gondolja, hogy az 
a cél, hogy a magánszereplőket erről a piacról kizárni. Magyarországon a magánszereplők 
ugyanolyan játékosai a gazdaságnak, a mindennapi életnek. Tehát én azt egy elég erőteljes 
mondásnak tartom, hogy ez egy egyértelmű cél kell hogy legyen egy törvényjavaslatnál, hogy 
a magánszereplőket ki kell zárni ebből a dologból. Most nem beszélek alkotmányról és 
egyebekről, hogy ott egyébként nem az állami tulajdon szentsége van meghatározva. Tehát 
azt gondolom, hogy előre lehetne menni. 

Tettem fel írásbeli kérdést, amire nem kaptam választ, hogy miért gondoljuk azt, hogy 
az állam gondosabb gazda lehet egyébként, vagy jobban tud működtetni vállalatot, mint 
mondjuk a magánszektor. Ez persze egy filozófiai kérdés, ezen nagyon sokat lehetne 
vitatkozni, de azt gondolom, hogy erre nincs egyértelmű válasz, hogy miért gondoljuk azt, 
hogy az állami szektor jobb lenne. 

Nagyon megköszönném államtitkár úrnak, hogy ha ezt a VPOP-s papírt meg tudnám 
nézni, mert több ilyen papír keringett egyébként a rendszerben, és az is érdekelne, hogy 
mondjuk különböző számításoknál hány PET-palackkal, hány üveggel és minden egyébbel 
számoltak. Tehát nagyon megköszönném, ha a bizottság rendelkezésére tudná bocsátani az 
előterjesztő a háttérszámítások alapját képező adatokat és magát a háttérszámítást, hogy 
hogyan jöttek ki ezek a különböző milliárdok, amelyek így leírva pusztán két-három számot 
jelentenek, de nagyon komoly összefüggések vannak a dolog mögött. 

Szeretném megtudni, hogy mennyi az átállás költsége erre a dologra, tehát milyen 
költséggel kalkulál az előterjesztő. Az nem igaz, hogy nincs átállási költség, tehát ne a 
válaszból induljunk ki, mert az konkrétan nem igaz. Az átállást el kell kezdeni előkészíteni 
ebben a félévben, céget alapítani, embereket felvenni, sorolhatnám még tovább ezeket a 
dolgokat. Igenis, átállási költség van erre a dologra, amit valamilyen soron szerepeltetni kell, 
valakinek ki kell fizetni ezeket a költségeket. 

Mi történik a meglévő szerződésekkel, amelyek ezt az egész piacot most 
meghatározzák, polgári jogi szerződések, amelyek mozgatják ezt a mostani rendszert? 
Nagyon érdekelne, hogy ezt a plusz huszonegynéhány milliárdot, amennyivel kalkulálnak, 
hogy most a hulladékgazdálkodásra befolyik, ezt konkrétan mire szeretnék felhasználni? 
Tényleg nem mindegy, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra a tekintetben, amit Bödecs 
képviselőtársam elmondott, tehát mondjuk a hulladékgazdálkodást szolgáló hazai ipart 
hogyan és mint lehet ebből fejleszteni pályázati módon, és sorolhatnám még ezeket a 
kérdéseket. 

Szeretném megtudni, szintén elhangzott az, hogy a kötelezetti kör kitágul. Hány főt 
érint ez, hány vállalkozót érint ez az önök számításai szerint? És tényleg sokáig folytathatnám 
még a kérdéseket, de egyelőre itt abbahagynám. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Bödecs képviselő úr jelezte még, hogy van kérdése. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Eszembe jutott az a 

két dolog, amit még szerettem volna megkérdezni. Igen, itt megint elsősorban államtitkár 
úrtól várnék választ, ha lehetne. 
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Az első az, hogy itt történik egy díjemelés is. Igazából egy nagyobb forrástömeg fog 
befolyni, mint korábban, és ez deklaráltan részben szolgálja ezt a szakterületet, részben pedig 
mást. 

Korábban volt egy rossz tapasztalat ezen a területen, a ’95 utáni időszakban, amikor 
még csak termékdíj volt, ami egyébként adott esetben nagyon helyes is lehetett, viszont egy 
központi környezetvédelmi alapba folyt be, és utána az éves költségvetésekben fokozatosan 
az állam lenyúlta ezt a pénzt, és előbb-utóbb a szakterületre alig maradt valami.  

Ez is indította el egyébként a gondolkodást abba az irányba, hogy talán máshogy 
kellene ezt csinálni. Az megint más kérdés, hogy sikeres volt-e ez az átállás vagy sem. Egy 
biztos, hogy az állam nem tartotta tiszteletben. 

Értem én, hogy az egyik oldalról van egy komoly uniós elvárás, amit teljesíteni kell, 
tehát az ehhez szükséges forrásokat mindenképpen rendelkezésre kell bocsátani. Viszont az 
mindenképpen egy kiemelt környezetvédelmi érdek kellene hogy legyen, hogy az ezen 
túlmenően végül is a hulladékkeletkezés adóztatásából kvázi keletkező források valamilyen 
módon a környezetünket szolgálják, akár illegális hulladéklerakók mentesítését, akár 
veszélyes üzemek biztonságossá tételét, és így tovább. Tehát valamilyen törvényi garanciát 
lehetne-e akár ebben a törvényben is vagy valamilyen kétharmados jogszabályban biztosítani 
ahhoz, hogy erről a szakterületről ezt a pénzt bizony, egy későbbi kormány se vonhassa el? 
Tehát az a forrás, amit célzottan szennyezés miatt szedünk be, az annak mentesítését és 
környezeti állapotunk javítását tudja hosszú távon szolgálni. 

A másik kérdés arra irányul, hogy van egy olyan kivételes terület ebben a 
jogszabályban, ami az újrahasználható csomagolásokra vonatkozik. Itt van egy rendkívül 
aggályos pont benne, ez pedig azt mondja ki, hogy abban az esetben, ha nincs meg az évi 75 
százalékos újra forgalomba-helyezés, akkor minden egyes forgalomba-hozatalkor termékdíjat 
kell fizetni. 

Egyrészt már az előző hozzászólásomban mondtam, hogy a gazdálkodás és a 
gazdasági élet nem naptári évekhez igazodik, tehát mondjuk ha valaki teszem azt ősszel, 
szeptemberben szerez be csomagolóanyagot és hozza forgalomba, akkor nem valószínű, hogy 
a naptári év végéig még egyszer újra forgalomba tudja hozni, és eleve akkor ezáltal a 
szabályozás bukik. A másik pedig, hogy ha többször adóztatom meg a visszaforgatott 
göngyöleget, akkor itt már egy kettős adóztatás is beléphet. Ez mondjuk úgy, hogy eléggé 
aggályos lehet, és ugyanígy az egyéni teljesítés visszaszorítását és adott esetben annak a 
szándéknak az ellehetetlenítését eredményezi, hogy itt a hulladék mennyisége csökkenjen. 

Tehát akkor ezzel a két kérdéssel egészíteném ki. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás? Nagy Andor alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szívesen hallgattam volna 

még egy-két hozzászólást, mielőtt elmondom a véleményemet, de megtehetem ezt most is. 
A bizottsági ülésünk először mutat számomra ilyen heves érzelmeket, én ezt élvezem, 

mert eddig hiányoltuk is igazából ezt az intellektuális kihívást, hogy legyen végre egy olyan 
törvény, amit a tárca nyújt be és érint bennünket. Eddig olyan ügyeink alig voltak, amelyek 
hasonló érdeklődést váltottak ki. 

Hallgatva a hozzászólásokat, a bírálatokat is, amelyekben nem rossz szándékot látok 
feltétlenül, hanem a javítás szándékát, el szeretném azt mondani, hogy a kormányzás az arról 
szól, hogy a kormánypártok, miután megnyerték a választásokat, törvényeket hoznak. Azt, 
hogy lesz termékdíjtörvény, lehetett tudni, a hozzászólásokból én azt nem olvastam ki, hogy 
azt bárki vitatta volna, hogy a termékdíjtörvényhez hozzá kellett nyúlni. Ezt több hozzászóló 
mondta, hogy ez egy bonyolult rendszer volt, sokan sérelmezték, hogy ez így alakult ki, tehát 
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hogy valamilyen módon ehhez hozzányúlunk, azt lehetett tudni. Hogy mikor kerül 
benyújtásra, illetve hogy mi lesz benne, na, az már nem egy olyan egyszerű történet. 

Próbáltam magamnak összeírni azokat a támadási irányokat, amelyeket eddig így 
hallottam. Az egyik ilyen az egyeztetéssel kapcsolatos, hogy volt-e mindenkivel egyeztetve, 
kimaradtak-e ebből bizonyos szervezetek. Elhangzott az OKT. Ha ez nem volt az OKT előtt, 
amit nem tudok, az szerintem hiba. Tehát ezt meg lehetett volna tenni. Ha nem történt meg, 
akkor javaslom, hogy ezt orvosoljuk. 

A benyújtás módját sokan bírálták. A Házszabály lehetővé teszi azt a módszert, amit 
itt a képviselőtársunk követett, én ebben nem látok olyan kardinális problémát. 

Szóvá tették a hatástanulmány hiányát. Jó lenne eljutni a professzionális 
kormányzásban végre arra a szintre, hogy valóban egy-egy előterjesztéshez készüljön 
hatástanulmány. Egyébként nem tartom kizártnak, hogy itt is van. Nekem volt alkalmam 
Vámos Oszkárral egy egyeztetésen részt venni, erre majd szeretnék külön is kitérni, én úgy 
értem, hogy itt van hatástanulmány. Ha van és nem derül ki, akkor ez is egy hiba. Akkor be 
kell csatolni. 

Aztán szóvá tették azt többen, hogy az adminisztrációs terheket nem csökkentjük. Én 
ezt egy kardinális problémának érzem. Nekünk, politikusoknak az a dolgunk, hogy az 
emberek életét ne nehezítsük, hanem egyszerűsítsük. Ráadásul a kormányunk meghirdetett 
egy nagy, átfogó adócsökkentési programot is, és egy, az adminisztrációs terhek csökkentését 
érintő programot is. Ezekbe a keretekbe ennek a törvénynek bele kell illeszkednie. 

Majd az előterjesztő, illetve az államtitkár úr biztosan elmondják, hogy miért 
illeszkedik bele, mert egyébként a kettő nem zárja ki egymást. 

Igazat adnék Bödecs Barnának abban, hogy ne vegzáljunk szükségtelenül olyanokat, 
és itt a virágárusokat hoznám egy számomra annyira abszurd példaként, hogy egy 
virágárusnak mi a fenének kell termékdíjat fizetnie? Lehet amellett érvelni, hogy őket is 
vonjuk be, de annak a társadalmi hatása, amennyi méreg járhat azzal, még ha átalánybevallás 
is van, de ismerve ezt a magyar valóságot, lehet, hogy módosító indítványokkal ezt egy kicsit 
fel kellene szerintem puhítani, mert nem ők a nagy szereplői ennek a rendszernek, hanem más 
cégek. 

Az én fejemben egyébként azért nehéz ez az ügy, és ez is elhangzott itt, néhány 
hozzászólásból, hogy az egész termékdíjrendszer összefügg a hulladékgazdálkodási 
törvénnyel. Tehát ezt Oszkárnak is elmondtam a beszélgetésen, az ő fejében van egy modell 
arról, hogy szerinte a termékdíjban mit kellene csinálni. Az én véleményem pedig az, hogy a 
magyar hulladékgazdálkodási modell nem jó. Azért nem jó, mert szerintem két alapvető dolog 
hiányzik belőle. Ma a magyar hulladékgazdálkodás arról szól, és azért beszélek erről, mert a 
termékdíjtörvényt szerintem nem lehet ebből az összefüggésrendszerből kivenni. Tehát azért 
nem jó a magyar hulladékgazdálkodási rendszer, mert arról szól, hogy a hulladék begyűjtői 
megpróbálják lerakni depóniákba az összegyűjtött hulladékot, amiért a lakosságtól, illetve a 
cégektől beszednek szemétdíjat.  

A szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon sok területen ugyan már jól alakul, de 
gyerekcipőben van azért, mert nincs meg az egész rendszerben a motiváció. Most azok, akik 
ebben a rendszerben részt vesznek, a fejemben ez az egész hulladékgazdálkodás, maga a 
termékdíj is úgy néz ki, hogy a piramis csúcsán ott vannak az emberek, a talpán az állam, aki 
a keretfeltételeket szabja, törvényt hoz, és a másik talpán pedig a cégek. A cégek, akik eddig 
koordináló szervezetként bent voltak a termékdíjrendszerben, a begyűjtők, a hasznosítók, az 
ártalmatlanítók és a gyártók, akik hulladékot produkálnak. Ha a hulladékgazdálkodási 
rendszerünkben a motiváció mellett nem tudjuk a modell alján megoldani végre azt, hogy 
legyen egy olyan hulladékipar Magyarországon, amelyik a szelektív módon összegyűjtött 
hulladékot fel is tudja dolgozni, van erre kapacitása, el is tudja adni a terméket, addig a 
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rendszer maga nem lesz tökéletes. Ezt egy darabig nem tudjuk megcsinálni, de nem tudunk jó 
termékdíjtörvényt se csinálni, ha szerintem a gondolkodásunkban ez nincs benne. 

Tehát amikor szeptemberben bejön a hulladékgazdálkodási törvény, akkor azt 
gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket is majd látni kell. 

Aztán amit a termékdíjtörvény kapcsán szeretnék még elmondani, és remélem, hogy 
majd a végén az államtitkár úr ezekre ki tud térni, van logika abban, amit ez a 
termékdíjtörvény képvisel. Ezt elmondtam azon az egyeztetésen is, amit Vámos Oszkárral 
tartottunk. Ő egy matematikus, nagyon érdekes egy olyan emberrel beszélni, aki matematikai 
modellekkel és számokkal dolgozik. Itt azonban tényleg fontos dolog, hogy azok a számok 
úgy vannak-e, ahogy vannak, mert egyébként a modell nem fog stimmelni. És néhány kérdés 
vonatkozott arra is, hogy a számok stimmelnek-e, de miért ne stimmelnének, hiszen a tudás 
rendelkezésre áll, úgyhogy gondolom, hogy a modell ennek alapján született. 

Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy a dolog azért érdekes, mert valójában 
ha nem lenne termékdíjtörvényünk, a hulladékgazdálkodással akkor is kellene foglalkozni. 
Ráadásul a termékdíjtörvényt az első Orbán-kormány hozta be, ugyanakkor nem azok a 
szándékok érvényesültek az új kormányok regnálása során, amelyeket az eredeti javaslat 
megfogalmazott. A termékdíjrendszerben egyébként kulcskategória vagy kulcselem lenne, 
hogy azt a pénzt, amit valójában adó formájában beszedünk, azt forgassuk vissza a 
környezetvédelembe. 

Itt ez részben megvalósul, mert a hulladékgazdálkodásra fordítjuk vissza, de egy kicsit 
olyan a dolog, hogy létrehozunk valamit a saját magunk által gerjesztett problémának a 
kezelésére, ami mögé törvényt, szervezetrendszert párosítunk. Tehát ha ezt a rendszert nem 
tudjuk jól működtetni és nem lesz hatékonyabb a begyűjtés, és a hulladékhasznosítók, 
hulladékártalmatlanítók nem találják meg benne a szerepüket, akkor csinálhatunk mi 
bármilyen jó rendszert, nem lesz az a hatóság, amelyik ezt kényszeríteni tudja, hogy minden 
rendelkezésnek meg tudjunk felelni. 

Végezetül pedig azzal zárom, hogy olyan dologról beszélünk, ami összefügg a 
zöldgazdasággal. Tehát ez az egész hulladékipar, amit a termékdíjtörvény is érint, maga a 
hulladék, mint fogalom, az egész Európai Bizottság kezdi a hulladék fogalmát átértékelni, és 
nem valami olyanként kezelni, amit eldobunk, ami koszos, amivel nem kell törődni, hanem 
közgazdaságilag egy teljesen új fogalomrendszert dolgoznak ki, amiből az derül ki, hogy a 
hulladék az anyag, egy termék, aminek az útját követni kell. Szerintem egy jó 
termékdíjtörvény és egy jó hulladékgazdálkodási törvény, amelyik követi a hulladék útját, és 
a hulladékot úgy kezeli, hogy abban rengeteg újrahasznosítható anyag van, egy olyan 
Európában, amelyik nyersanyaghiányban szenved, akkor azt mondom, hogy kell egy jó 
termékdíjtörvény és kell egy jó hulladékgazdálkodási törvény. Az általános vita meg a 
részletes vita majd arról fog szólni, most egy kicsit itt a hozzászólásokból már egyfajta 
általános vitát előlegeztünk meg, hogy megpróbáljuk ezt a rendszert rendbe tenni. Hogy az 
állam ezt jobban végzi-e, mint a koordináló szervezetek, az majd kiderül, van rá példa 
egyébként Európában, ahol nem magánszervezetek végzik ezt a koordináló tevékenységet. 
Ugyanakkor van, aki azt a modellt követi, hogy vonjuk ki az államot, az állam inkább 
ellenőrizzen és ne vegyen részt maga ilyen folyamatokban. 

Az Orbán-kormánynak az a feltett szándéka, hogy erősíti az államot, és bebizonyítja, 
megmutatja, hogy az állam is tud jó gazda lenni, miért ne tudna ezen a területen is, én ebben 
nem látok olyan nagy problémákat. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmidt Csaba képviselő úr jelezte még, hogy 

hozzászólna. 
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SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagy Andor 
hozzászólását folytatnám. Talán azzal kezdeném, amiben itt a bizottsági ülésen a legnagyobb 
vita volt. Azt gondolom, hogy ha feltesszük magunknak azt a kérdést, hogy kell-e változtatni 
a jelenlegi szabályokon, akkor itt mindannyian a bizottságban egyetértünk azzal, hogy 
szükséges ez a változás. Én minden olyan szándékot, feladatvállalást, ami ebben a 
változtatásban szerepet vállal, jónak tartok, és azt gondolom, fontos az, hogy képviselő úr 
felvállalta ennek a törvényjavaslatnak a benyújtását annak érdekében, hogy a mostani 
állapoton, ami azt gondolom, hogy nem jó és nem szerencsés, változtatni tudjunk, és 
elindulhasson az a munka, amelyet alapvetően a parlamentnek kell elvégeznie, a 
törvényalkotási feladatot. 

Természetesen a parlamenti munka során van lehetőségünk még egyeztetések 
lefolytatására, hiszen ma még nem szavazni fogunk a törvényjavaslatról, hanem az általános 
vita fog megkezdődni a héten. Azt gondolom, hogy egy fontos dolog, hogy ebben a képviselő 
úr feladatot vállalt. 

Ami pedig a törvényjavaslat céljaival foglalkozik, azt gondolom, hogy az 
alapkérdéshez kell visszatérnünk, hogy jól szerepelnek-e a termékáramok, megoldja-e a 
jelenlegi termékdíjtörvény azt, hogy az újrahasznosítási arányokat teljesíteni tudjuk, 
amelyeket az Európai Unió elvár tőlünk. 

Államtitkár úr tájékoztatása alapján azt tudom mondani, hogy nem oldja meg jelen 
pillanatban ez a mostani termékdíjtörvény, a mostani szabályozással nem fogjuk tudni 
teljesíteni az európai uniós elvárásokat, tehát szükséges változtatni rajta. 

Alapvetően egyetértek azzal a szándékkal, amelyet a törvényjavaslat megfogalmaz, 
hogy ha az Európai Unió a magyar államra helyez felelősséget, hogy ezekben a kérdésekben 
el kell érnie egy bizonyos újrahasznosítási százalékot, és a magyar államnak kell büntetést 
fizetnie abban az esetben, ha azt nem teljesíti, akkor bizony, a magyar államnak nagyobb 
feladatot kell vállalnia, hogy ezt teljesíteni tudja. Az ugyanis úgy nem működik, hogy van egy 
rosszul működő rendszer, amit gazdálkodó szervezetek működtetnek. Még azt is megengedem 
magamnak, hogy azt mondjam, hogy kvázi vadkapitalizmus működik ezen a területen jelen 
pillanatban, mert alapvetően semmi másról nem szól, minthogy a költségeket hogyan lehessen 
csökkenteni, nem pedig a társadalmi felelősségvállalásról és a társadalmi hasznosságról. 
Akkor igenis, az államnak nagyobb szerepet kell vállalnia az új rendszerben és át kell vennie 
a feladatot, mert úgy látszik, hogy az elmúlt években a gyártók és a szolgáltatók nem tudták 
bebizonyítani azt, hogy ők önmaguk el tudják látni ezt a feladatot. 

A másik fontos dolog az, hogy az átláthatóságot segíti. Lehetséges, és azt gondolom, 
hogy kell is javítani azokat a lehetőségeket, hogy hosszú távon az innováció, az 
újrafelhasználás tekintetében minden lehetőség jobb legyen, de ma nem látjuk át, hogy ezek a 
szervezetek milyen szerződéseket kötnek, milyen hosszú távra és annak milyen hasznai 
lesznek. Azt látjuk, hogy milyen visszásságok keletkeznek belőle. 

Egy pályázati rendszer átláthatóságot teremt a rendszer vonatkozásában. Ezért is 
támogatom egy szervezetnek a létrehozását, mert azt gondolom, hogy ha ma itt el tudnánk 
mondani, hogy átlátjuk ezt a rendszert és jól működik, akkor nem lenne szükség a 
változtatásra. 

Én is fontosnak tartom az adminisztráció csökkentését és a kisvállalkozások terheinek 
a csökkentését. Arra is kérném az előterjesztőket, hogy azért arra térjünk ki, mert én úgy 
láttam, a törvényben van javaslat az adminisztráció csökkentésére, lehetséges, hogy ez nem 
elegendő, és tovább kell lépni benne, de ha a válaszában az előterjesztő ki tud térni arra, hogy 
az adminisztráció csökkentésére milyen javaslatokat tartalmaz a törvénytervezet, akkor 
tisztábban látnánk itt, a bizottság tagjai között. 

Ennyit kívántam hozzátenni, és mindenképpen általános vitára alkalmasnak tartom a 
törvényt, és örülök annak, hogy erről elkezdhetjük a vitát a parlamentben. Köszönöm. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Nekem is volna egy-két észrevételem, illetve kérdésem, 

amíg ezeket felteszem, addig Nagy Andor alelnök úrnak átadom az elnöklést. 
 

(Az ülés vezetését dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
JÁVOR BENEDEK (LMP): Elöljáróban a szabályozás szükségességével kapcsolatban 

azt gondolom, hogy itt tényleg egy széles körű egyetértés van a bizottságon és a szakmán 
belül, hogy a jelenlegi helyzet és a jelenlegi szabályozás nem működik jól. Ezen változtatni 
kell. A cél nem is a jelenlegi status quo változatlan fenntartása. Viszont az, hogy egy rendszer 
hibásan működik, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy bármilyen változtatás a javítás irányába 
viszi el a rendszert. Még nagyobb bajt lehet egy rossz, átgondolatlan, kidolgozatlan 
szabályozással előidézni, mint ami problémákat a jelenlegi rendszerben tapasztalni lehet. 

Először néhány eljárásrendi probléma, ami nagyon súlyos gondokat okozhat a 
jövőben. Itt elhangzott már többek szájából, alelnök úr is említette például az OKT egyeztetés 
hiányát. A vonatkozó szabályozás a környezetvédelmi törvény tekintetében előírja az OKT 
egyeztetés 30 napos véleményezési határidővel való lefolytatását. Ennek hiánya miatt az 
Alkotmánybíróság már négy környezetvédelmi jogszabályt semmisített meg formai okokra 
való hivatkozással. 

Azt gondolom, hogy senkinek nem hiányzik, hogy egy olyan helyzetbe kerüljön bele a 
magyar hulladékgazdálkodás, amikor adott esetben az Alkotmánybíróság megsemmisíti a 
most feltételezhetően a kétharmad által elfogadott jogszabályt, ugyanakkor az eddig hatályban 
lévő törvényi rendeletek hatálya véget ér, és gyakorlatilag egy exlex helyzet áll elő a 
termékdíj-szabályozás tekintetében. 

Ugyanez a helyzet előállhat, ugyan a törvény azt írja, a 41. §-ban az uniós notifikációs 
eljárás, illetve a bejelentés megtörténtét rögzíti, én szeretném az előterjesztő képviselő urat 
kérdezni, hogy ez milyen eljárásban történt, kapott-e visszajelzést az Unió megfelelő szervei 
részéről. Megint csak azért, mert az uniós direktívák egyik fő csapásiránya a gyártói 
felelősség elvének az érvényesítése, a beterjesztett szabályozás tulajdonképpen ezt a gyártói 
felelősséget számolja fel, ami felveti legalábbis az uniós direktívákkal való ütközés 
lehetőségét. 

Tehát itt nem arról van szó, hogy automatikusan jóvá fogja hagyni az Unió ezt a 
törvénytervezetet. Bizony, egy nyitott kérdés, hogy egyáltalán harmonizál-e az uniós 
jogszabályokkal, és amennyiben az Unió megsemmisíti a jogszabályt, akkor megint csak 
ugyanott vagyunk, hogy gyakorlatilag nincs hatályos termékdíj-szabályozás Magyarországon, 
és ez nagyon súlyos problémákat okozhat. 

Én is kíváncsi lennék arra a vizsgálati elemzésre, amit ugyancsak a jogszabályok írnak 
elő, hogy a környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó eszközök bevezetésére 
irányuló szabályozások, továbbá jelentős módosítások esetében a vizsgálati elemzést minden 
esetben el kell végezni. Nem láttuk ezt a vizsgálati elemzést. Ez megint egyszerűen az 
előterjesztés jogszerűségével kapcsolatos aggályokat és kérdéseket vet fel. 

Egy picit továbbmenve, hogy mi a célja és a haszna egy ilyen szabályozásnak. Azt 
gondolom, hogy a hulladékgazdálkodás területén minden szabályozásnak az lehet a célja, 
hogy a hulladékkeletkezést visszaszorítsa, és az államtitkár úr által is említett piramisban 
minél inkább a megelőzés felé mozduljon el, és csak a végszükség esetén tegye lehetővé a 
lerakás, égetés és egyéb módszerek alkalmazását. 

Ezeket a célokat és ezeknek a keretét alapvetően a hulladékgazdálkodási törvény, az 
Országos Hulladékgazdálkodási Terv és hasonló magasabb szintű jogszabályoknak kellene 
meghatároznia. Úgy álltunk neki egy részszabályozásnak, a termékdíjtörvény módosításának, 
hogy gyakorlatilag csak sejtésünk van arról, hogy a tágabb keretet megadó hulladéktörvény 
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mit fog tartalmazni. Tehát a gombhoz varrjuk a kabátot, egy teljesen fordított logika szerint 
járunk el, és igazából ennek az oka attól tartunk, hogy nem más, minthogy a költségvetésnek 
promt bevételi igénye van. Maga a szabályozás indoklása során is államtitkár úrtól nagyon 
sokat hallottunk arról, hogy hány milliárd forint bevétele lesz a költségvetésnek, arról sokkal 
kevesebbet, hogy vajon, ez a termékdíj-szabályozás hozzá fog-e járulni ahhoz, hogy a 
termékdíjköteles hulladékok keletkezése visszaszoruljon. 

Egy ilyen gazdasági szabályozó eszköznek a célja pontosan az, hogy lehetőleg minél 
kevesebb befizetésre kerüljön sor, mert minél nagyobb arányban vegyék igénybe azokat a 
lehetőségeket, amelyek az elkerülést lehetővé teszik, tehát ne a hulladékkeletkezés, hanem a 
hulladék nem keletkezés legyen a cél. 

Azzal, hogy tulajdonképpen ez a szabályozó eszköz finoman szólva gyengül az új 
szabályozásban, és gyakorlatilag a kivételek ilyen mértékben csökkennek, ezzel az a 
szabályozó lehetőség gyengül, hogy a környezetvédelmi célok teljesítése esetén 
mentesüljenek a termékdíjfizetési kötelezettség alól, azaz tulajdonképpen mindegy, hogy mi 
történik a hulladékkal, a termékdíjat be kell fizetni. 

Magában az előterjesztésben az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
tevékenységének a szabályozása azt gondolom, hogy rendkívül kidolgozatlan, rendkívül sok 
nyitott kérdést hagy maga után. Nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen módon, hogyan fog 
ez a Hulladékgazdálkodási Ügynökség működni, hogyan fog együttműködni a gyártókkal. 
Most nem akarnék ebbe belemerülni, de rengeteg olyan nyitott kérdés marad az ügynökség 
tevékenységével kapcsolatban, ami nélkül egyszerűen tervezhetetlen meglátásom szerint egy 
előrelátó hulladékgazdálkodási koncepció. 

Végezetül megint csak visszautalnék Nagy Andor alelnök úr felszólalására. Valóban 
itt amerre mennünk kellene, az már nem a hulladékgazdálkodás, és a magyart megelőző belga 
elnökség egyik prioritása éppen a fenntartható anyaghasználat, a Sustainable Material 
Management megvalósítása és az erre vonatkozó uniós stratégia elkészítése volt. Ennek 
kellene valamilyen módon a hazai hulladékkoncepciókban, szabályozásban is megjelenni, 
hogy hogyan lehet minél inkább visszaszorítani az egyirányú, lineáris hulladékkeletkező és –
lerakási folyamatot, és egy olyan ciklikus rendszerré átalakítani, amelyben a hulladék valóban 
nyersanyagként vesz részt ebben a rendszerben, és erre vonatkozóan nem látom, hogy ez a 
szabályozás ebbe az irányba mozdulna. Egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy a 
jelenlegi, valóban módosításra szoruló helyzeten ez pozitív irányba, lényegi változtatást tudna 
hozni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Visszaadom az ülés vezetését az elnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését Jávor Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szilágyi László képviselő úr, aki nem a bizottság tagja, 

de képviselőként joga van felszólalni a bizottsági ülésen, neki még megadnám a szót, de azt 
kérem, hogy miután nem bizottsági tagként szólal fel, ötperces időkeretben foglalja össze a 
véleményét. Köszönöm. 

 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Előterjesztő Képviselő Úr! Én is azok közé 
tartozom, akik régóta mondják, hogy hozzá kell nyúlni ehhez a szabályozáshoz, hiszen 
rengeteg probléma van vele. Én úgy kerülök ide, hogy az elmúlt 15 évben 
hulladékgazdálkodási civil szakemberként dolgoztam, és végigkövettem mondjuk a Baja 
Ferenc-féle termékdíjtörvénytől napjainkig ezt az egész sztorit, és rengeteg észrevételünk volt 
mindig is ezzel kapcsolatban. 
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Azt mondta államtitkár úr – nagyon helyesen -, hogy az lenne a cél, hogy minél 
kevesebb legyen a kibocsátás és minél kevesebb legyen a hulladék, és talán azt is említette, 
hogy ebből minél több hasznosuljon. Valóban ez a cél kezdettől fogva, és a termékdíjtörvény 
kezdettől fogva nem tudja ezt a két célt teljesíteni. A kérdés az, hogy amelyik irányba 
megyünk, meg tudjuk-e majd ezeket a célokat oldani. 

Nem látjuk a megelőzési célt ebben az előterjesztett törvényjavaslatban. Valami van 
talán az újrahasználható csomagolások környékén, de mindenképpen kevés. 

A hasznosítási célokat sem látjuk, bár nyilván nem a termékdíjtörvényben kellene 
ezeket lefektetni, hanem amit nagyon régen követelünk, hogy legyen végre 
hulladékgazdálkodási terv és legyen hulladékgazdálkodási törvény, ahol ezeket a hasznosítási 
célokat végre deklaráljuk. De mindenesetre nem nagyon derül ki ebből a szövegből sem, a 
mellékletekből valamire lehet következtetni, hogy az új mennyit akar begyűjteni és az egyes 
hulladékáramoknál milyen hasznosítási cél van, de nem derül ki, hogy előrébb leszünk-e az új 
rendszerben, mint a régiben. 

Lehet cél a költségvetés bevételhez juttatása. Ez önmagában természetesen nem baj, 
hiszen ha abból indulunk ki, hogy a szennyező fizet, akkor fizessen a szennyező, 
természetesen legyen a költségvetésnek is forrása, nem vagyok benne biztos, hogy ezt ilyen 
módon kell szabályozni, és abban sem vagyok biztos, hogy sikerül megoldani azt, hogy 
hulladékgazdálkodásra ezt a pénzmennyiséget be tudjuk szedni. 

Cél lehetne az átláthatóság, ahogy eddig nem láttunk bele a koordináló szervezetek 
kártyáiba igazából, így most az OHÜ felépítését tekintve nem fogunk belelátni, azt gondolom, 
az új rendszer működésébe sem. Itt többen kerülgették azt a kérdést, hogy a gyártói 
felelősségen alapuló rendszert visszük tovább, vagy pedig egy teljes állami koordináció felé 
megyünk el. Az Unió az előbbit preferálja, kétségtelen, hogy van példa az állami 
szerepvállalásra is, én azt gondolom, és igaza van Schmidt Csaba képviselő úrnak abban, 
hogy az állam eddig nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez a hulladékgazdálkodási 
tevékenység jól működjön, de az állam szerepét mi mindig is abban láttuk, hogy egy sokkal 
erősebb szerepvállalás a hasznosítási díjak meghatározásában, a szabályozási környezet 
kialakításában és az ellenőrzésben. 15 éve van termékdíj, a mai napig vannak olyan 
vállalkozók, akik most döbbennek rá, hogy ők kötelezettek tulajdonképpen. 

Tehát nagyon lassan sikerült ezt a rendszert a normális mederbe terelni. 
Az eddigi koordináló szervezeti rendszer nem volt jó. Mi ezt civilként rengeteget 

kritizáltuk, de az kétségtelen, hogy például gumiabroncs, ásványolaj és akkumulátor esetében 
elérte a kitűzött célokat, tehát a gyártói felelősség körében ezeket a begyűjtési rendszereket 
megoldották, és az államnak ezzel gondja nem volt. 

Az más kérdés, hogy csomagolás, elektronikai hulladék és pláne az információhordozó 
papírok esetében nem mondom, hogy teljes, de mindenképpen nagyon nagy problémák 
voltak, és mindenképpen hozzá kell nyúlni a rendszerhez, sok kiigazításra van szükség. A mi 
ízlésünk szerint meg kellene hogy maradjon egy-egy koordináló szervezet a gyártói felelősség 
körében, minden termékdíjas kategóriában, de más tulajdonosi szerkezettel, hiszen az 
eddigiek nem voltak jók, és komoly állami kontrollal. Tehát egy ilyen rendszert kellene 
felépíteni, és igazából, ha belegondolnak, hogy akár egyetlen kötelezettnek is háromféle 
kibocsátott terméke, legyen az csomagolás vagy gumiabroncs vagy bármi, az egyik, ami 
újrahasználható, az nyilvánvalóan ne fizessen semmit, hiszen ezzel az állam preferenciáit 
tudná érvényesíteni, a másik, az, ami valóban hasznosításra kerül, az fizessen hasznosítási 
díjat, hiszen a hasznosítás és a begyűjtés pénzbe kerül. Ami pedig egyáltalán nem hasznosul 
és senki nem fogja begyűjteni, rengeteg ilyen csomagolás van, a többi kategóriában is nagyon 
sok ilyen termék van, az fizessen valami teljesen mást, nyilván sokkal súlyosabb terhek 
szerint. 
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Ugyan mi azt mondtuk annak idején civilként, hogy négy díjjal nagyjából rendbe 
lehetne tenni ezt az egész szektort, a PSZH-szektort, a betétdíjjal, amit nagyon várunk, már 
húsz éve, a hasznosítási díjjal, ami most ugyan létezik, de komolyan át kellene szabni, hogy jó 
legyen, a lerakási díjjal, ami a magyar jogrendből hiányzik, és a differenciált szemétdíjjal. Ha 
ezt a négy díjat koherensen és egymáshoz képest is okosan be tudnánk vezetni, akkor a 
termékdíjra legfeljebb mint szankcióra lenne szükség. Tehát ez egy új paradigma lenne a 
szabályozásban, és sokkal kevesebb gondja lenne az államnak. 

Azt gondolom, nem tudom, hogy mennyi időm van még, elnök úr… 
 
ELNÖK: Egy perc. 
 
SZILÁGYI LÁSZLÓ (LMP): Egy percem van. A jelen formában ez az előterjesztés, 

és különösen úgy, hogy hiányoznak a stratégiai dokumentumok és hiányzik a HGT, 
semmiképpen nem alkalmas a napirendre-vételre. Egyáltalán nem látszik, hogy kevesebb 
lenne a kibocsátás, egyáltalán nem látszik, hogy több lenne a begyűjtés és a hasznosítás, és el 
tudnánk érni azokat a szép, magasztos célokat, amit „recycling society”-ként emleget az 
Európai Unió. Egyáltalán nem látszik, hogy fejlődik ebből a hasznosító ipar, talán látszik az, 
hogy a szennyező fizet elv jobban fog érvényesülni, ez talán látszik ebből a szövegből. Nem 
látszik az, hogy kevesebb lenne az adminisztráció, viszont komoly veszélyek merülhetnek fel. 
Könnyen lehet, hogy a nagy kibocsátók és a nagy kötelezettek egyéni teljesítést vállalnak, és 
így jóval kisebb lesz a termékdíjbevétel, és mivel az állami bevétel garantált a szöveg alapján, 
az OHÜ-nek nem fog jutni hulladékgazdálkodásra forrás. Ez nagyon nagy veszély. 

Komoly veszély, hogy nemzetközi közbeszerzéseken külföldi cégek fogják elvinni az 
általunk szépen begyűjtött, szelektált hulladékot, és így a helyi hasznosító ipar és eleve a 
környezetvédelmi érdek sérül. 

Komoly veszély az is, amit Jávor elnök úr említett, hogy az uniós notifikáció során 
esetleg valami negatív eredmény alakul ki, és így két szék között a padlóra kerülünk. A régi 
rendszerben már nem kötődnek meg a szerződések, az új rendszerben pedig nem kötődhetnek 
meg, és így egy évig nem lesz Magyarországon hulladékgazdálkodás. Ennyit szerettem volna 
elmondani, gondolom, lesz még általános vita, ahol lesz alkalom ezt részletesen megbeszélni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót az előterjesztő Sebestyén 

képviselő úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. 

Sebestyén László (Fidesz) reagálása a vitában elhangzottakra 

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Megpróbáltam 
jegyzetelni, és ott, ahol konkrétan az államtitkár úrnak várják a válaszát, azt természetesen én 
érintem, de nem kívánom az államtitkár úr helyett megválaszolni. 

Dr. Farkas Hilda, ha jók az információim, pont főosztályvezető volt a minisztériumban 
a Gyurcsány-kormány idején. (Dr. Farkas Hilda: Igen.) Rendben. Az a helyzet, hogy én itt 
elég sok dologra kitértem, nem tudom, hogy az előterjesztésben egyáltalán, vagy az 
indoklásban figyelte-e, olyan problémák vannak ezzel az egésszel, amit nem tudok mire vélni. 
Sok országban nincs is gyártói felelősség, a gyártóknak kollektíve mentességről beszéltünk, 
tehát a hasznosítást elérők kapják a mentességet és nem mindenki. Tehát itt lerakási díj jelen 
pillanatban még nincsen. 20 milliárdnak kellett volna befutni az államkasszába, ezt mínusz 4 
milliárddal sikerült teljesíteni. Gyakorlatilag az a helyzet, hogy az EU által előírt célokat meg 
se közelítették, de ezt már egyszer elmondtam, megpróbálom még egyszer. 

Itt 90 millió eurós egyszeri bírság van kilátásba helyezve, majd utána naponta 80 ezer 
eurót lehet fizetni a nem teljesítés esetén. Nem tudom, hogy ki vállalja ezért a felelősséget. 
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Én úgy gondolom, hogy a koordinátorok és az ezzel foglalkozók semmiféleképpen, itt 
mindig az állam felelőssége jött elő. Tehát érdekes dolog, hogy valaki leszedi a pénzt, a 
hasznot, és utána az állam pedig fizesse a bírságot. Na, ez így nem megy! 

Tehát állami szerepvállalás nélkül nekünk meggyőződésünk, hogy nem lehet 
hatékonyan működni, mert egyszerűen a számonkérési rendszer, illetve az ellenőrzési 
rendszer úgy szétcsúszik, hogy olyan teljesítési mértékek lesznek a továbbiakban is, mint ami 
eddig megtörtént. Ezt pedig nem tudjuk megengedni magunknak. Nemcsak az uniós büntetés 
miatt, hanem részben a saját magunkkal szemben támasztott követelmények miatt. 

Azt is elmondtam, hogy nem kívánnánk, hogy Magyarország - de ezt mi meg is 
hirdettük annak idején a programunkban - sem élelmiszer, sem pedig egyéb kommunális és 
veszélyes hulladéktelepévé, szeméttelepévé nem kíván Európának válni. Gyakorlatilag semmi 
más nem történt, ezt fogjuk betartani. 

Nem beszélve arról, hogy itt a szennyezést okozó két fél, az ipar és a társadalmat 
képviselő állam partnerségén alapuló fórumot fogunk létrehozni. Tehát itt nem kell azért 
aggódni, mert itt sok hozzászólónál, de nemcsak önnél, hanem a többi hozzászólásnál is 
nagyon aggódó, „hú, de nagy probléma lesz most” hangulatot éreztem, holott 
meggyőződésem, hogy amit most törvényileg beterjesztünk, az nagyságrendekkel jobban 
működhet és jobban fog tudni működni, mint ami a jelenlegi rendszer. 

Bödecs képviselő úr mondta, hogy nem jó egyéni előterjesztésben, viszont gyors. 
Majd ott is reagálok még a nyuszi a kalapból ügyre, nem kell izgulni. (Derültség.) De hogy a 
bonyolultság csökkenjen. Itt az adminisztráció gyakorlatilag - és akkor ez egy másik 
észrevétel - 15 milliárddal lesz számításaink szerint kevesebb, lesz egyszer egy átalánydíj, és 
lesz egyszer a mentesség eltörlése. Itt egy jelentős dokumentációs csökkenés lesz, illetve 
maga a kitöltési papírhalomnak is a leredukálása, tehát jóval egyszerűbbé kívánjuk tenni, 
innentől kezdve azt hiszem, hogy nem kell tovább magyaráznom. 

Meghirdettük annak idején a kis- és középvállalkozások segítését, pontosan erről van 
szó ebben a törvényben. Megvannak azok, hogy ki fizet minimális, kis összeget, és az 
azokhoz kapcsolódó mennyiségek. Úgy gondolom, hogy azok jelentősen tudják az 
adminisztrációs terheket is csökkenteni, illetve fel tudják gyorsítani ennek a működési 
folyamatát is. 

És itt a paradicsomlé jött szóba. Nem a falusi nénit kívánjuk ezzel adóztatni 
természetesen, aki elrakja a paradicsomját az üvegbe. 

Újrahasználás. Itt el van törölve a díj. Tehát gyakorlatilag, ha újra fel lesz használva 
mondjuk egy sörösüveg, azt hiszem, pontosan ez a példa benne is van a tervezetben, ott akkor 
egyszerűen nem lesz díj. 

Szankció. Nem tudom, mikori törvénytervezet van nálad, mert ez egy az egyben 
kikerült a törvényből. 

A szelektív gyűjtés miért csak a közszolgáltatóra vonatkozik. Ez nem igaz. Ez 
mindenütt működik. 

Kevés hazai munkahelyet hoz létre. Az indoklásban elmondtam, hogy itt most jelen 
pillanatban a folyamat miatt 2-3 ezer munkahely létrehozását céloztuk meg. Gyakorlatilag, ha 
ez több lesz, akkor én leszek a legboldogabb, mert én Miskolcról jöttem, Diósgyőrből, ahol a 
legkritikusabb talán most már az országban a munkanélküliség, és én mindent el fogok 
követni annak érdekében, hogy ezen a téren a több mint 20 százalékos munkanélküli hányadot 
legalább az országos átlagra le tudjam vinni. 

Oláh Lajos képviselő úr: kikkel volt egyeztetés, írásban, ha megfelel, itt a szakértő úr 
bevállalta, hogy megküldi.  

Nyuszi a kalapból előhúzva. Én egyéni képviselője vagyok Miskolcnak, Diósgyőrnek. 
Megnyertem a választást. Engem nem úgy húztak ki, hanem felelősen, előtte önkormányzati 
képviselő voltam, illetve még ráadásul elkövettem azt is, hogy komoly pozícióban végzem a 
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gazdasági munkámat is a politikai mellett. Ez már egyszer volt azt hiszem, egy MSZP-s 
politikus asszonynak a szövege a televízióban Pelczné dr. Gáll Ildikóval szemben. Az se 
tetszett túlzottan, de ez se. Tehát kérném szépen, hogy próbáljuk meg egymást tiszteletben 
tartani. 

A magánkoordinátorokat zárjuk ki. Az állam miért gondosabb gazda. Megmondom, 
miért. Azért, mert most egy konkrét példa: itt van a vörösiszap. Gondoljuk csak végig, a 
magánszféra, a magánszektor, és mi lett Devecserrel és Kolontárral? Azért gondosabb gazda 
az állam. Egyébként tényleg egy állami cégnél dolgozom, és tudom, hogy állami vezető is van 
rossz és van jó. A rosszakat le kell cserélni, a jókat pedig meg kell erősíteni, és a jó állami 
vezető jól fogja irányítani a cégét.  

Számítások. Megvannak a megfelelő számítások, amennyiben szükséges vagy 
amennyiben kívánja a képviselő úr, meg fogja kapni. 

Az átállás költségei. Ezeket államtitkár úrnak meghagyom, mert ezzel ő foglalkozott. 
A kötelezettek száma. Jelen pillanatban mintegy 40 ezer kötelezett van. Egyébként valójában 
ez a szakértőink véleménye szerint minimum 100 ezer.  

Bödecs képviselőtársam elmondta, hogy több pénz folyik be. Így van, igaz, de erről a 
beszámolóban elmondtam nagyjából, sőt nem is nagyjából, hanem pontosan, hogy milyen 
feltételekkel és mit fog. Tehát ebből a szegmensből nem lehet kivinni pénzt, nem lehet másra 
fordítani. Tehát a befolyt összeg erre lesz fordítva. 

Nagy Andor úr, OKT-egyeztetés. Az a helyzet, hogy úgy gondoltuk és úgy is lesz, 
hogy a módosítók után lesz az OKT-egyeztetés elvégezve. 

A virágárusok. Természetesen most nem a falusi nénikét, aki a két csokor virágot 
beviszi a piacra, nem azzal kívánunk foglalkozni, de azért van, aki kellő mennyiségben viszi. 
Viszont annak havonta ezer forint, azt hiszem, ha jól emlékszem, a befizetendő összeg. Én 
ebben olyan nagy csodát nem látok, mert a napi piaci bérleti hely drágább ettől, és ez egy 
hónapos díj. 

Ez egyértelműen vissza lesz forgatva a tevékenységre. Schmidt Csaba úr: 
újrahasznosítás százaléka, büntetést az állam fizet, teljesen igaz. Pontosan erről van szó, 
pontosan ez a gond, hogy esetleges hulladékokkal kapcsolatos pontatlanságokat, esetleg kicsi 
csúsztatásokat, esetleg bizonyos adminisztratív adatszolgáltatásokat nem az állam végez, és 
ezután a büntetéseket vagy a nem teljesítést pedig az állam fogja finanszírozni. Ez nem jó, 
ezen fog változtatni a törvény. A dokumentációk csökkentése szintén benne volt a pakliban. 
Nem tudom, hogy most hadd kérdezzem meg államtitkár urat, hogy Jávor Benedek úrnak egy-
két választ… (Dr. Illés Zoltán: Neki is és mindenki másnak is választ adok.) Nagyon szívesen 
megválaszolgatom, de szeretném inkább meghagyni az államtitkár úrnak. 

Különben leírtam itt, hogy az aggódás az Unió szerveivel kapcsolatban. Az elfogadás 
előtt meglesz a notifikáció, egyébként a bejelentés előtt a törvény elfogadható, nem kell 
rendelkezni még. Tehát ez a jogi álláspont. Azért merem mondani, mert én nem vagyok 
jogász, de vannak jogi szakértőink, akik ezt elmondták nekem. 

Szilágyi úr: ami nagyon fontos, hasznosítási cél, igen, az tényleg az. Fel kell vinni arra 
a szintre, amit az Unió, illetve saját magunkkal szemben is elvárunk. Ilyen egyszerű. Tudom 
azt, hogy te egy elég komoly környezetvédő vagy, és azt is tudom, hogy nagyon helyesled ezt 
a részt, és ezt köszönöm is. De a hulladékgazdálkodási terv kell. Ez rendben is van, a 
mellékletekben benne van, viszont itt azért a terv nem a törvénynek a része. Tehát itt törvényt 
kell csinálni. 

A szennyező fizet. Nem biztos benne, javaslat. De, itt a szennyező fog fizetni, 
pontosan erről szól a törvény. Ez az egyik sarkalatos pontja. 

Az állam eddig nem tett meg mindent a hulladékgazdálkodásért. Most szintén a 
törvény ezt a hiányosságot próbálja pótolni. 
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Más tulajdonosi szerkezetben kell a koordinátor. Én azt gondolom, hogy a koordinátor 
nem kell sehol. Egyszerűen az OHÜ-nek el kell végeznie azt a feladatot, amit jelen 
pillanatban a koordinátorok ímmel-ámmal, így, úgy, amúgy végeztek. 

Azt hiszem, én meg is köszönöm. Ha valakinek nem válaszoltam vagy nem tudtam 
felírni, nem vagyok gyorsíró, akkor nagyon szívesen utólag megválaszolom, de most átadnám 
az államtitkár úrnak a szót, mivel 11-től nekünk ráadásul még frakcióülésünk is van. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor államtitkár úré a szó, hogy reagáljon az 

elhangzottakra. 
 
DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Mennyi időt kapok, tisztelt elnök úr? 
 
ELNÖK: Eredetileg öt percről volt szó, de azt gondolom, hogy a sok kérdés miatt 

indokolt ennek a kiterjesztése, de azt kérném, hogy maximum tíz percben foglalja össze 
államtitkár úr a mondanivalóját. 

Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Mini sztérium) reagálása a vitában 
elhangzottakra 

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 
Most 10 óra 45 van, akkor 10 óra 55-ig. Köszönöm szépen. 

Én a végéről kezdeném. Szilágyi László szavait én nem tekintettem hencegésnek, még 
egyszer mondom: nem tekintettem hencegésnek, amikor arra hivatkozott, hogy milyen 
tevékenységet folytatott a HUMUSZ kebelén belül. Viszont ne tekintse senki hencegésnek 
azt, amit én mondok. Én is, az elmúlt időszakban a zöld mozgalomban is, az 1980-as évek 
közepe óta. 

Ha valaki azt gondolja, hogy nincs meg a rendszer az itt ülők fejében, köztük az én 
fejemben is, akkor téved. Megvan a rendszer, úgyhogy nem a gombhoz varrjuk a kabátot, 
hanem pontosan mindent, amit szakmailag, tudományosan megalapozottan tudunk, azt 
végrehajtjuk. 

Attól, hogy egy darabja most jön be, attól nehogy már azt gondolja valaki, hogy hülye 
vagyok és nem tudom, hogy mit kell csinálni a hulladékgazdálkodás területén. Vagy nehogy 
valaki azt gondolja, hogy nincs betétdíj vagy hasznosítási díj vagy lerakási díj vagy 
differenciált szemétdíj. Nyilatkoztam is folyamatosan, hogy differenciált lesz a szemétdíj, 
csak azután fognak fizetni, amit nem gyűjtenek szelektíven. Mi az, hogy nincs rendszer? 
Teljes mértékben megvan a rendszer, és megvolt eddig is, és mindenkinek megvolt, csak azért 
nem csinálták, mert abba az irányba ment a világ 1990 óta, hogy hogyan lehet lerabolni az 
országot és hogyan lehet magánzsebekbe ellopni a dolgokat, miközben a felszínen pedig úgy 
csináltak, mintha ez a közösség érdekeit szolgálta volna. 

Az EU-ban van dán modell. Igenis, van olyan, hogy az állami szerepvállalás. Ennyit a 
notifikációról és az EU elfogadásáról. 

Piroska. Ez arról szól, hogy mindazokon a csomagolóanyagokon, üvegen például, 
amelyen van jelen pillanatban betétdíj, a Piroska szörpről beszélek, nincs benne tartósítószer 
és nincs benne mesterséges színezék, azon eltöröltük. Ez a termékdíjtörvény meghatározza, 
hogy ezeken nincs többé termékdíj. Ez micsoda, ha nem annak a rendszernek a része? 

Az állam ellenőrzése. Igen, az állam ellenőrzését nem csinálták meg, majd most 
megcsinálja az állam az ellenőrzését, főleg úgy a dolgoknak, hogy a kezében van minden, és 
pontosan erről szól ez a törvénytervezet, az eddigi rossz rendszerből kinyomni azokat, akik 
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síboltak, loptak, csaltak ennek az örve alatt, hogy hulladékgazdálkodást csinálnak, és állami 
kézbe venni. 

Itt lehetne hosszú filozófiai vitát folytatni, én nem is a MAL Zrt.-t említeném, hanem a 
dorogi veszélyeshulladék-égetőt, amely egyedüli monopólium és magánkézben van. Nézzék 
meg, mit csináltak akkor, amikor Esztergom városának a vizét elszennyezték. Magántulajdon. 
Ennyit a magántulajdon hatékonyságáról, profitorientáltság mellett. 

Az állami tulajdonban működő cégeknek pedig nincs profitorientáltságuk. Lehet csalni 
és lopni a túlszámlázással, de ez ellen pedig fel kell lépni, ahogy mondtam az elején is.  

Gyártói felelősség. Benne van, jobb, hogyha tőlem tudják. Benne van. (Dr. Oláh 
Lajos: Hogyan?) De az nem fog menni, hogy majd azt mondja az x,y gyártó, hogy ő akkor a 
gyártói felelősségre nézve majd megbízza ezt meg azt. Nem, mert koordináló szervezeteket 
nem lehet létrehozni, mert ez volt az a bújtatott rendszer, amit kihasználtak. 

Ja, a gyártói felelősség arról szól, hogy az iksz, ipszilon cég majd létrehozza a 
főosztályát, az infrastruktúráját, a raktárát és a begyűjtő hálózatát? Hát csinálja! Ha ez neki 
megéri, akármilyen multinacionálisként vagy hazaiként, akkor csinálja meg, és majd jön az 
állam és az OHÜ-n keresztül és a felügyelőségeken keresztül az ellenőrzés megtörténik. 
Minden nap, ha kell. Csinálja meg! Ott a gyártói felelősség. Az ugyanis nem gyártói 
felelősség, hogy átadja valaki másnak, és ott csalárd módon úgy csinálnak, mintha 
összegyűjtötték volna, és fiktív fuvarlevelekkel utaztatják, meg behozzák külföldről a 
hulladékot, csak azért, hogy el lehessen számolni, és még egy bőrt le lehessen húzni róla. Ez 
nem fog többé működni. 

Átláthatóság az OHÜ-ben? Most lesz majd igazából átláthatóság, amikor az államot 
lehet ellenőrizni, pont erről a szintről, ahol a képviselők ülnek. A célokat teljesíti-e? Pontosan. 
Azért, mert ebben a rendszerben minden egyes elem a hulladékgazdálkodással van 
köszönőviszonyban. 

A költségvetésnek legyen forrása? Próbálja valaki elérni a mindenkori 
Pénzügyminisztériummal szemben, hogy azt mondja, hogy az a 23 milliárd, ami be kellett 
volna, hogy folyjon, mellesleg megjegyzem: ebben az évben a 23 milliárdból 21 milliárd folyt 
csak be, sőt valamivel kevesebb. 

Akkor nézzük az érdekelteket. A pénzügyi kormányzat, magánérdekeltségek, 
hulladékos cégek, újrahasznosítók, környezetvédelem, Na, ebben kell ezt az egyensúlyt 
megteremteni, és itt kívánom mindenkinek, hogy legyen a jóisten olyan kegyelmes – ha önök 
is úgy gondolják -, hogy legyen állami feladatuk, felelősségük és hatalmi pozíciójuk, és 
kerüljenek kormányrúd mellé, és akkor csinálják meg azt a játékot, ami itt történt az elmúlt 
egy évben. 

A termékdíjtörvény az utolsó betűig – így akartam mondani – megvolt múlt év 
szeptemberében. Először a bankadó, utána pedig egyéb más okoknál fogva mindent 
elkövettek az érdekeltek, hogy még véletlenül se legyen termékdíj ebben az országban. Én azt 
képviseltem, hogy ne legyen egyáltalán termékdíj, semmi ne legyen, de akkor legyen az 
állam, amely ideírja külön soron, hogy hulladékgazdálkodás vagy fenntartható 
anyaggazdálkodás, 45 milliárd forint, és akkor lehet teljesíteni az európai uniós elvárásokat. 
Vagy az állam az adófizetők révén kifizeti, vagy az állam így kifizeti az adófizetők révén, 
mert a termékdíjat is végső soron az adófizetők fizetik ki. Naná, ki más! Csak eddig a játék az 
volt, hogy pontosan ráterhelték az emberekre, mert a termékdíjat kifizettették az emberekkel, 
a kicsikkel, a vásárlókkal, a fogyasztókkal, csak utána a bejövő pénzzel játszottak, hogy ne 
kelljen teljesíteni azokat az elvárásokat. Pontosan ez a rendszer bizonyította be, hogy velejéig 
romlott és alkalmatlan arra, hogy bármifajta megelőzés irányába vigye el a dolgokat. 

Jávor Benedek. Fenntartható anyaggazdálkodás, rendben van, az OHÜ-ről beszéltem, 
promt bevétel 23 milliárd a költségvetés számára, és itt szeretném mondani: ez a virágárus 
néniktől van. És mielőtt a média teljesen félreértené a dolgot, a következőt szeretném jelezni. 
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Az Európai Unión belül a papírlobbi elérte azt, hogy a papíron – pedig ő a gyártó, ő a 
környezetszennyező – semmifajta termékdíj ne legyen. Sehol nincs termékdíj a papíron, 
hanem micsodán van? A csomagolóanyagon. Ami azt jelenti, hogy ha Mariska néni, a sarki 
virágárus elmegy és megveszi a nagy íveket papírból, akkor nem fizet termékdíjat, abban a 
pillanatban, ha az én csokromat becsomagolja egy ív papírba, akkor az csomagolóanyagnak 
minősül. 

Hölgyek, Urak! Ezt nemhogy a magyar kormány, senki nem tudja megváltoztatni, 
ugyanis az Európai Unió irányelvei közé tartozik. Tehát csomagolóanyag után van termékdíj, 
és Mariska néni jobban jár, ha átalányt fizet ahelyett, hogy ívenként kelljen ezt bevallania, 
vagy kilogrammonként próbálja elszámolni, és utána az ellenőrzés, ami irdatlan pénzekbe 
kerül, se a VPOP által, se senki által nem tud megvalósulni. Mariska néni jár jobban azáltal, 
hogy átalányt fizet, 20 ezer forintot egy évben, és 30 ezer forint költsége van, mert nem tudja 
bevallani magától ezeket az adminisztratív eljárásokat, és ezért felvesz egy céget. Ez a 30 ezer 
forint, ott van neki 50 ezer forint költsége egy évben, és sokkal több, 200-250 ezer forint 
bevétele van egy évben, mondjuk, ha egy egészen kicsi virágüzletről van szó. 

Itt léptünk előre, hogy az adminisztratív terheket csökkentsük annak érdekében, hogy 
ugyan átalányban fizet 20 ezer forintot, de ne legyen neki olyan adminisztratív terhe, mint ami 
eddig volt. Itt van egy előrelépés. Ezekből a 20 ezer forintos befizetésekből jön ki a 23 
milliárd, ami a költségvetésbe megy be. Tehát ez nem az OHÜ-be, hanem a költségvetésbe 
megy be. 

Vizsgálati elemzés van? Volt, már múlt év októberében is. A notifikációról beszéltem, 
az OKTH. Ne tessék szurkolni, elnök úr. Ha nem voltam háromszor én magam, mint ahogy itt 
vagyok most, akkor egyszer sem, az OKTH előtt és a termékdíjtörvényről beszéltem.  

Hulladékgazdálkodás, virágárus, adminisztrációs terhek, hatástanulmány, a benyújtás 
módja, erről is beszéltünk. Pontosan azért, hogy minél hamarabb bent legyen. Pontosan azért, 
mert mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák, és pontosan azért, mert az 
államigazgatáson keresztül próbálták megakadályozni a különböző tárcáknál, a gazdasági 
tárcánál, azokat, akiket én távolítottam el a környezetvédelmi tárcánál, mert gyalázatos 
módon benne voltak ennek a mostani rendszernek a kialakításában. Ehhez képest hol kellett 
velük találkozni? A Gazdasági Minisztériumban, ők osztották volna az észt. Na, ez nem fog 
működni! 

Pontosan azért, mert az adminisztráción keresztül próbálták a különböző lobbik 
megakadályozni ennek a törvénytervezetnek a megvalósulását. Pontosan azért, mert abban 
érdekeltek, hogy minél rosszabb legyen, annál jobb. Pont fordítva. Mi vagyunk azok, akik azt 
akarjuk, hogy ebben az országban az embereknek jobb legyen a környezetvédelem területén, 
és pont fordítva, azok, akik úgy csinálnak, mintha ők nagy bajnokai lennének a szabadságnak, 
azok próbálják megakadályozni, hogy jobb legyen a helyzet, megakadályozni ezt a 
törvénytervezetet. 

Nem fog sikerülni. Azért nem fog sikerülni, mert igenis, a Fidesz-frakció szintjén az a 
döntés született, hogy egyéni parlamenti képviselői javaslatként bejut a parlamentbe, 
megtörténik minden, aminek szabályszerűen meg kell történnie, életbe lép január 1-jétől, az 
OHÜ pedig feláll szeptember 1-jétől.  

Itt jön az, amit nagyon helyesen kérdezett a képviselő úr: költségek. Ahhoz, hogy ez a 
rendszer, az OHÜ menjen, semmifajta módosítás nem kell a szerződések tekintetében, és nem 
is kell versenyt kihirdetni, ugyanis az önkormányzatok a szolgáltatókkal már egyszer 
megversenyeztették a feladatot, a szemét begyűjtését, akár a szelektív gyűjtését, ott vannak a 
szerződések. Ezek a szerződések nem módosulnak azáltal, hogy az OHÜ belép. Ezeket a 
szerződéseket finanszírozza meg ez a rendszer. 

Mi történik? A magánkoordinálókat nyomtuk ki. Ennyi történik, ez a lényege. Miért 
nincsenek magasabb vállalási arányok? Majd lesznek. Jövőre, asszonyom, majd amikor 
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birtokon belül leszünk, akkor lesznek. Egyelőre pont az a kompromisszum született meg, 
hogy a díjakat ne növeljük olyan mértékben, de csak azok érdekében, akik az egészet el 
akarták gáncsolni, mert ennyibe hajlandók voltak belemenni, hogy ne legyen a 
magánkoordinálók rendszere, azért, mert rá kellett jönnie mindenkinek, még a 
magánkoordinálóknak is, hogy az, ami most van, az a teljes csőd, és nem lehet tovább 
folytatni. 

De ebből nem az következik, hogy ezt a csődöt kellene fenntartani birizgálással. 
Maradjon egy koordináló szervezet, képviselő úr és monopólium legyen a kezében, mint 
ahogy korábban azért működött valamilyen módon, mert monopóliumot kapott. Nem. 
Monopóliuma az államnak van, más területeken is, a hulladékgazdálkodás területén is. 

Kötelezetti kör. Nincs kibővítve. Szerződések: marad minden úgy, mint ahogy eddig 
volt. Ebből a bejövő 26 milliárdból történik a begyűjtés megfinanszírozása a szolgáltatók 
által, és az újrahasznosítása. Egy kilogramm műanyag palack újrahasznosítása 85 forint, 
begyűjtése 26 forint. Ez a dolog fog működni a továbbiakban is. 

Átállási költségek. 1 milliárd forint körül kell, szeptember 1-je és április vége között, 
annak érdekében, hogy meg lehessen finanszírozni, addig, amíg nem jön be a termékdíj az 
OHÜ számlájára, hiszen az OHÜ számlájára január 1-jétől jön be. Szeptember 1-je és április 
vége között körülbelül 1 milliárd forint kell. Ezt a pénzt a pénzügyi kormányzat odaadja, 
ebből feláll az OHÜ, feláll száz ember, azok a szakemberek, akik kint a piacon ezt csinálták 
eddig a különböző koordináló szervezeteknél. 

Megvan az emberanyag. Jelentkeznek már most is, hogy itt akarnak dolgozni. Naná, 
mert másutt nem tudnak dolgozni, mert nem lesz magánkoordináló szervezet. Az emberi 
erőforrás megvan, a pénz megvan, finanszírozni lehet, és utána vissza lehet adni a 26 
milliárdból azt az 1 milliárdot, amit a pénzügyi kormányzat ideadott. 

A magánszereplők kizárása. Igen, ez a dán modell. Nem profitorientált. Hazai 
munkahelyek, háttéripar megtámogatása. A következő időszakban, amikor majd felmegy 85 
milliárdra az a 49, vagy 100 milliárdra, akkor lesz ott, az elkövetkezendő két-három évben a 
hulladékgazdálkodási törvénnyel egyetemben az a pénzügyi fedezet, amiből azt lehet 
mondani, hogy akkor újrahasznosító, és akkor állami tulajdonban megépül az újrahasznosító, 
és nem Indiába, nem Kínába és nem Olaszországba vagy Görögországba viszik a műanyagot, 
hanem itt lesz műanyagból műanyag. Vagy meglesz 15 milliárdért az a politejsav alapon 
történő műanyaggyártás, amely révén lebomló műanyag lesz, ami nem összekeverendő a 
meglévővel, hiszen nem azt az utat kell hogy kövesse. Ott 15 milliárd forint kell, a 26 milliárd 
forintból nem lehet megvalósítani, az az elkövetkezendő évek fejlesztése. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az időkeret lejárt. Tekintve, hogy a fideszes 

képviselőtársaknak távozniuk kell a frakcióülésre, gyorsan szavazásra bocsátom a 3387. 
számú törvénymódosító javaslatot.  

Szavazás a tárgysorozatba-vételről és az általános vitára való alkalmasságról 

Először a javaslat tárgysorozatba-vételéről szavazunk. Kérem, hogy a bizottság azon 
tagjai, akik támogatják a javaslat tárgysorozatba-vételét, azok kézfelemeléssel jelezzék! 
(Szavazás.) 14 igen. Ellenszavazat? (Szavazás.) 4 ellene. Tartózkodás? (Nincs jelzés.) Nincs. 

Tehát a bizottság tárgysorozatba vette a javaslatot. 
Az általános vitára való alkalmasságáról szavazunk ezt követően. A bizottság azon 

tagjai, akik támogatják az általános vitára való alkalmasságot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzék! (Szavazás.) 14 igen. Kik nem támogatják? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Nincs 
jelzés.) Nincs. 

Tehát általános vitára alkalmasnak találja a bizottság. 
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Előadót kell állítanunk. A bizottság többségi véleményének a képviseletére azt 
gondolom, hogy a kormányoldal részéről kellene egy bizottsági előadót állítani. Szerdán este 
tárgyalja a parlament. Schmidt Csaba. Van-e ellenvetés? (Nincs jelzés.) Nincsen. Akkor 
Schmidt képviselő úr a bizottság többségi véleményének az ismertetője. 

Kívánnak-e kisebbségi véleményt megfogalmazni? (Dr. Oláh Lajos.) Igen, alelnök úr 
a kisebbségi véleményt ismertetni fogja a plenáris ülésen. 

Ezzel lezárom a harmadik napirendi pontunkat. Megköszönöm államtitkár úrnak, hogy 
a kormány álláspontját ismertette a bizottság előtt. 

Egyebek 

A negyedik, egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy a mai 
napon, illetve holnap a bizottság… 

 
DR. OLÁH LAJOS (MSZP): Az előző napirendi ponttal kapcsolatosan akkor ugye, 

kaptunk arra ígéretet, hogy megkapjuk ezeket a háttéranyagokat. Nagyon megköszönnénk, ha 
a holnapi nap folyamán megkaphatnánk azért, hogy szerdára már úgy tudjunk készülni, Már 
csak a jegyzőkönyvnek, hogy a nyuszit a kalapból módosítanám képviselőtársam kérésére, és 
nem volt bántó szándék a dologban, csak a helyzetet akartam érzékeltetni. (Sebestyén László: 
Az egy rossz helyzet volt!) 

 
ELNÖK: Köszönjük. Tehát az egyebek napirendi pont alatt a mai, illetve a holnapi 

napon a bizottság által szervezett allergiaszűrésre sor kerül. Akik jelentkeztek, e-mailben 
kaptak időpontot, lehetőség szerint igyekezzenek a képviselőtársak ezt betartani.  

Június 7-én, azaz holnap 9 órakor bizottsági ülésünk van a Képviselői Irodaház 515. 
számú tanácstermében. Ezt követően, június 8-10-e között a román partnerbizottság 
meghívására Aradra látogat a bizottság delegációja, és június 14-én, kedden reggel fél 9-kor 
tartja az ezt követő ülését a bizottság. A napirenden többek között az atomenergia-törvény 
módosító indítványai, egy új törvény, az agrár és környezetvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló, illetve a természetvédelmi törvény kapcsolódó módosító indítványainak 
a tárgyalása van előreláthatólag. 

Ha egyéb észrevétel, hozzáfűznivaló nincsen a képviselőtársak részéről, akkor lezárom 
a mai ülést, megköszönöm a részvételüket. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 03 perc)  
  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva 


