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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

JÁVOR BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tavaszi ülésszak kezdetén a Fenntartható 
fejlődés bizottság kedves tagjait. Örülök, hogy újra látjuk egymást, nem tudom, kinek 
mennyire hiányoztam az elmúlt hetekben, de most mindenesetre egymásra leszünk 
kárhoztatva ismét egynéhány hónapra. Szeretettel köszöntöm a mai ülésen megjelent 
vendégeinket, mindenekelőtt Illés Zoltán államtitkár urat a Vidékfejlesztési Minisztérium 
részéről. 

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, el tudjuk kezdeni a munkánkat. Ennek 
első lépéseként a napirendről kell szavaznunk. Írásban előzetesen kiküldésre került a 4 
napirendi pontot tartalmazó napirendi javaslat.  

Elsőként a hulladékról szóló törvény T/5538. számú törvényjavaslat megtárgyalására 
kerül sor. Ezt követően a géntechnológiai tevékenységgel kapcsolatos jelentésről szóló 
határozati javaslat, a bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása a 
harmadik napirendi pontunk, és a szokásos Egyebek napirend zárja a mai ülést.  

Kérem, akinek ez a napirend így, ebben a formában elfogadható, az kézfelemeléssel 
jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? Egyhangú lett. (Dr. Szalóki Gyula megérkezik az 
ülésre.) Szeretettel köszöntöm Szalóki Gyulát, a bizottság korábbi főtanácsadóját, és aki most 
más színben, a minisztérium részéről vendégünk a mai ülésen. 

A hulladékról szóló (T/5538. szám) törvényjavaslat megtárgyalása 

Az első napirendi pont megtárgyalásába bele is kezdenénk, és az időhúzás helyett 
átadnám a szót Illés Zoltán államtitkár úrnak, hogy a bizottság tagjai számára mutassa be a 
beterjesztett törvényjavaslatot. 

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

Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársak! Hölgyeim és Uraim! Elnök úrtól iránymutatást 
szeretnék kérni. Szeretném kérni, hogy határozza meg számomra, hogy mennyi ideig 
beszéljek. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Én azt javasolnám, hogy egy negyedórás időkeretben egy első bemutatást 

kérnénk, és utána biztos vagyok benne, hogy számos kérdés, észrevétel fel fog merülni, 
amelyekre nyilván államtitkár úr, illetve munkatársai válaszolni fognak. Ott ki lehet térni 
azokra a részletekre, amik esetleg nem fértek bele a negyedórás első bevezetőbe. 

Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Mini sztérium) szóbeli kiegészítője  

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, 
akkor egyeztetnénk az óráinkat, 10:25. (Elnök: Így van.) Köszönöm szépen.  

Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A feladatom nagyon egyszerű annál is inkább, 
mert néhány alapelvvel kezdenék, és utána a törvény egy-két részletét említeném, emelném 
ki, és természetesen várom az önök felvetéseit, kérdéseit. 

Az alapvetések egyike, az első alapvetés az, hogy a kormányzat részéről és a 
kétharmados többséggel bíró frakciók támogatásával a kormánynak az az álláspontja, hogy az 
állami szerepvállalást erősíteni kell a közcélok és közfeladatok elvégzése tekintetében, tehát 
közcélok és közfeladatok elvégzése tekintetében.  

A második az alapelvként, hogy az Európai Unió idevonatkozó jogszabályainak teljes 
mértékben meg kell felelni, ez a második keret. 
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A harmadik az, hogy az Európai Unió legjobb gyakorlatának és a hulladékgazdálkodás 
területén a hulladék prioritási sorrendjének megfelelő cselekvésekre van szükség nemcsak 
törvények tekintetében, hanem utána a végrehajtási utasítások tekintetében is. 

A következő alapelv, amiből kiindulunk, az az, hogy költséghatékonynak kell lennie, 
és szolgálnia kell a környezetvédelmi célokat, de ez adódik tulajdonképpen a másodikból is, 
az európai uniós legjobb elvárásoknak való megfelelésből. 

Akkor kezdjük. Az első elem, amit én kiemelnék az nem más, mint a törvény 
időkorláta, illetve az ezzel kapcsolatos európai uniós elvárások. Az Európai Unió mind a 27 
tagország számára előírta, hogy 2010. december 31-éig az Európai Unió idevonatkozó új 
szabályozása révén a nemzeti törvényeket át kell alakítani, adaptálni kell az európai uniós 
elvárásokat. Szégyen ide vagy oda, egyetlenegy tagország sem végezte el ezt a feladatot, ezért 
Janes Potocnik szóban (Bodó Imre megérkezik az ülésre.), majd írásban mind a 27 tagországot 
felhívta, hogy ezt a nem megtett cselekedetét végezze el. A határidő 2011. december 31-e 
volt. A magyar kormány részéről 2011. december 31-éig a teljes szöveg mind a parlament 
felé, mindpedig az Európai Unió felé benyújtásra került notifikációs eljárás kapcsán. Sietve 
szeretném megjegyezni, hogy az Európai Uniónak ebben a tárgykörben nincs vétójoga. Az 
Európai Uniónak felszólalási joga van, azaz 3 hónap áll az Európai Unió rendelkezésére, hogy 
2012. január 1-jétől március végéig bármifajta megjegyzést, javaslatot tegyen a törvénnyel 
kapcsolatban. Amennyiben ezt nem teszi, a törvény utána szavazásra kerülhet az országgyűlés 
elé, és tulajdonképpen életbe léptethető. Amennyiben tesz megjegyzéseket, felszólalással él, 
akkor azokat a magyar kormány figyelembe veheti. Természetesen a célunk már eleve az volt, 
hogy ne legyen olyan témakör, ügy, amely kapcsán az Európai Unió bármifajta felszólalással 
élhet. Ez nem a nemzeti büszkeségnek való megfeleltetés vagy megfelelés, hanem egyszerűen 
egyfajta szakmaiság. Én azt remélem, hogy az Európai Uniónak nem lesz a hulladékos 
törvénnyel kapcsolatosan semmifajta megjegyeznivalója. Ha tévedek, akkor nyilvánvalóan 
meg fogjuk fontolni ezeket a javaslatokat, és amennyiben egybevág a kormány szándékaival 
és az ország érdekeivel, akkor megtesszük ezeket a módosításokat. 

A sarkalatos elem, amit kiemelnék ebből a törvényből, az az, hogy a nevében is nem 
hulladékgazdálkodás, és nincs ezzel semmi baj, hogy az előző az hulladékgazdálkodásról 
szólt, hanem a hulladékról szól, ami azt jelenti, hogy mindenfajta hulladékról szól, és 
természetesen a hulladékgazdálkodás egészéről. De már ebben a címben is az Európai Unió új 
elvárásainak való megfeleltetés, megfelelés jelentkezik egyfajta formai követelményként.  

Az eddigi magyar gyakorlat szerint, és most kiemelném az összes téma közül a 
közszolgáltatást. Az eddigi magyar gyakorlat szerint Magyarországon a közszolgáltatás 
területén vegyes megoldások léteztek. Említem például a pécsi BIOKOM nevű céget, amely 
100 százalékig önkormányzati tulajdon, de tudnék még másik hármat, nyolcat mondani, tehát 
egyáltalán nem ördögtől való, és egyáltalán nem ellentétes az európai uniós gyakorlattal az, 
hogy a közszolgáltatást ebben a tekintetben 100 százalékig önkormányzati tulajdonban lévő 
cég végezze az Európai Unió bármely pontján, így Magyarországon is. Mindenfajta más 
megoldás is volt. Volt olyan, hogy 100 százalékig külföldi tulajdonban lévő cég magyar 
leányvállalata, vagy akár vegyes formában történő tulajdoni szerkezettel bíró cég végezte el a 
közszolgáltatást.  

A közszolgáltatás, csak tisztázásképpen, elsősorban a jelenlévők számára, már úgy 
értem, nem a bizottság számára, hiszen a bizottság tisztelt tagjai biztosan tudják, hogy ez azt 
jelenti, hogy a lakosságtól begyűjtik a szemetet, és elnézést, hogy pongyolán fogalmazom, 
majd azzal valami történik, tehát közszolgáltatásról beszélek. A törvény előírja, hogy innentől 
kezdve közszolgáltatást, ha életbe lép a törvény, csak olyan cég végezhet, amely minimum 51 
százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van, és ez lehetővé teszi, hogy 49 
százalék erejéig ebben a közszolgáltatásban részt vegyenek akár magyar magánérdekeltségek, 
akár külföldi magánérdekeltségek. Ez azt jelenti, hogy az állam részéről a közcél, a közfeladat 
ellátása tekintetében nagyobb állami szerepvállalást kívánunk elérni. Amennyiben lesz kérdés, 
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várom, és bízom benne, hogy ezen a területen lesz, akkor majd elemzem ennek a pozitívumát 
és esetleges negatív oldalát is, de itt most akkor továbblépnék. Ezek a közszolgáltatási 
szerződések nem szűnnek meg egyik pillanatról a másikra, hanem ahogy megírtuk a törvény 
szövegét, ebben az van, hogy a törvény életbeléptetése után közszolgáltatási engedélyt kell 
kérnie az eddig közszolgáltatást végző cégeknek a megfelelő hatóságtól, és innentől kezdve 
ezen engedély birtokában lehet folytatni a közszolgáltatást. 

A másik, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy a hulladék területén elsősorban az 
európai uniós prioritási lista értelmében a megelőzésre fordítjuk a hangsúlyt. Balga lennék, ha 
azt merném állítani, hogy e törvény életbeléptetésével természetesen megszűnik mindenfajta 
hulladék. A mai napon interpellációra válaszolva nagy örömömet fogom kifejezni a 
tekintetben, hogy én lennék a legboldogabb, ha betilthattuk volna a műanyag zacskókat. 
Ehhez képest azzal, amit a termékdíjtörvény kapcsán megtettünk, a műanyag zacskók 
nagymértékben szűnnek meg. Kereskedelmi forgalomban ingyen már nem nagyon 
osztogatják őket, legfeljebb pénzért lehet vásárolni. Tehát ezzel a példámmal szerettem volna 
jelezni, hogy Olaszország, amely betiltotta a műanyag zacskókat, és az Európai Unió, amely 
nem indított eljárást Olaszországgal szemben, egy jó példa a tekintetben, hogy bizony 
környezetvédelmi érdekeknél fogva lehet határozott intézkedéseket megtenni. Mi nem ezt az 
utat választottuk legnagyobb sajnálatomra egyelőre, hanem termékdíjjal befolyásoljuk azon 
haszontalan, egyszer használatos, elképesztő környezeti károkat és szemetet előidéző 
hulladékfajták visszaszorítását. Itt a visszaszorításra szerettem volna a hangsúlyt fektetni, ami 
kiderül a törvény prioritásaiból és a törvény szövegéből egészen odáig, hogy minden más 
eszközzel, a termékdíj eszközrendszerével is ezt a célt kívánjuk szolgálni.  

Nem megyek végig a prioritási listán, mert önök is ismerik, hanem oda szeretnék 
kilyukadni, hogy ugyanakkor a másik sarkalatos eleme ennek a törvénynek a lerakási díj. 
Természetesen sietve jegyzem meg, és remélem, így megelőzök különböző kérdéseket, de ha 
nem, akkor részletezni fogom majd. 33 végrehajtási utasításra van szükség ennek a 
törvénynek az életbeléptetéséhez. Az eddigi gyakorlat az volt Magyarországon a hulladékos 
törvénnyel, hulladékgazdálkodási törvénnyel kapcsolatban, hogy az utolsó végrehajtási 
utasítás az előző törvényhez, amely 2000-ben került az országgyűlés elé, 2007-ben született 
meg. Tehát 7 évig mondjuk azon a részterületen, mivel nem volt szabályozás, végrehajtási 
utasítás, akkor nem csináltak semmit, vagy a korábbi gyakorlatot folytatták. Ez 
elfogadhatatlan. Nem visszafelé kívánok mutogatni, a megjegyzésem arra irányul, hogy a 33 
végrehajtási utasításból 6 nem a mi tárcánkhoz tartozik, és ez most nem a felelősség áthárítása 
egy másik vagy több tárcára. Ott is megpróbáljuk elérni, hogy a törvény életbeléptetésének 
határidejéig megjelenjen az a 6 végrehajtási utasítás is, ugyanakkor személyesen felügyelem 
és dolgozom munkacsoporton belül a 27 végrehajtási utasítás megvalósításán. Ebből jelen 
állapotban 16 van olyan állapotban, hogy bevethető, és 27, tehát testvérek között 11, ami még 
hiányzik, és az én reményeim szerint a törvény elfogadása március-áprilisban megtörténhet, 
életbeléptetése július 1-jével történhet. Ez az én menetrendem ebben a tekintetben. Azt 
merészelem gondolni, hogy ezt tartani tudjuk, és azt is szeretném elérni, hogy minimum a 27, 
de ha abból nem csak 22, és más tárcák végrehajtási utasításai is megszülessenek július 1-jéig. 
Nem lesz vacilláta, nem lesz bizonytalanság, hanem ami a törvényben megfogalmazásra 
kerül, annak a kormányrendeletei, kormányhatározatai, miniszteri utasításai, végrehajtási 
rendeletei és utasításai megszületnek az adott területen. 

Ezt azért merészeltem mondani, mert a prioritási listát nem kívánom végigelemezni, 
de jelezném, hogy lerakási díj bevezetésre kerül, ami a mostani állás szerint két fázisban 
történne meg. A törvény életbeléptetésekor 20 eurónak megfelelő forintnyi összeg minden 
tonna lerakott hulladék után, és a következő évben pedig újabb 20, tehát összességében 40 
eurónak megfelelő forintnyi lerakási díj jelenne meg. A végrehajtási utasítások tömkelegében 
természetesen a betétdíj ott van, és az összes többi, amely ahhoz szükségeltetik, hogy a 
hulladék keletkezését csökkentsük, alternatív megoldások keletkezzenek az anyagáramokban, 
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újrahasznosítás, reciklálás nagyobb mértékben történjen meg. S én a végét mondtam, a 
lerakási díj, amely elrettenti a lerakóból az odaérkező hulladékot, szemetet, ami azt jelenti, 
hogy sokkal nagyobb erőkkel kell a szelektivitás irányába elmenni.  

Erre mind a gépipari kapacitások, mind a szállítókapacitások megvannak az 
országban, sőt feleslegben vannak, és a közszolgáltatás olyatén történő megváltoztatása, mint 
ahogy az előbb jeleztem a tulajdoni és a menedzsmentjogok megváltoztatásával, azt 
eredményezi, hogy sokkal hatékonyabb szelektív hulladékgyűjtést lehetne megvalósítani. A 
végén nem éri meg lerakni a szemetet. Hogy most ez két részletben vagy négy részletben 
következne be, ez lehet a vita tárgya, ebben a tekintetben én szeretnék rugalmasságot mutatni, 
de rugalmatlan vagyok teljes mértékben a 40 euró tekintetében. Ez megfelel a többi közép-
kelet-európai ország gyakorlatának, az Európai Unió elvárásainak. Nyugat-Európában ennél 
sokkal nagyobb lerakási díjjal számolnak, illetve létezik. 

Az utolsó gondolatom pedig az, hogy lerakni innentől kezdve nemcsak hogy azt lenne 
szabad, hanem azt éri meg, amivel mást nem lehet csinálni, tehát ki kell szedni az összes 
anyagot, ami csak újrahasznosítható. Nyilvánvalóan ez is egy folyamat, azt gondolom, hogy 
két-három év alatt olyan folyamat, amely 4-5-6 százalékról a szelektivitást különböző 
anyagáramokban sokkal nagyobbra emeli. Nem kell az elektromos, elektronikai hulladékok 
tekintetében ezen erősködnünk, hiszen ott már most is 90 százalék fölötti a szelektivitás, de 
nem is véletlenül, mert 19 mobiltelefonból 1 gramm aranyat lehet előállítani, úgyhogy 
ösztönző van azok a területen elég.  

Más területeken szeretnénk a sokkal nagyobb európai uniós elvárásoknak, mármint 
begyűjtési és anyagában történő újrahasznosítási arányoknak megfelelni, és én azt gondolom, 
hogy ezt 2-3 éven belül meg tudjuk csinálni ezzel az új törvénnyel úgy, hogy 
kötelességszegési eljárásnak nem kell kitenni Magyarországot. Apropó, kötelességszegési 
eljárás. Amennyiben már elindította az Európai Unió ellenünk, hiszen 2012. január 1-jével 
nincs törvény, semmi gond, és ezt most nem lazán és nagyképűen, hanem pont mély alázattal 
és lehunyt szempillákkal mondom, ugyanis az Európai Unió csak nyugodtan indítsa el, majd 
március után megszünteti. Ugyanis a magyar országgyűlés megszavazza, és július 1-jével 
életbe lép, és ez van számos országban az Európai Unión belül, ez a mostani helyzet. 

Végezetül pedig oda szeretnék eljutni, hogy nem támogatjuk a hulladék égetését, 
méghozzá levegőszennyezési és egyéb más okoknál fogva. Az egyéb más az azt jelenti, 
felesleges pirolizáló, illetve égetőkapacitások létrehozatalával nem lehet elterelni abba az 
irányba, hogy a szelektivitás és az anyagában történő újrahasznosítás, ugyanis az égetés az 
nem újrahasznosítás, és a pirolízis kőolajat eredményez. Abból is lehet energiát, de 
természetesen olyan egészségügyi károsodási körülmények vannak egy-egy ilyen 
üzemegységben, amely azt jelenti, hogy ott bizony nem kell a munkásokat nyugdíjba küldeni, 
sajnos. Az aromás szénhidrogének légtérben található koncentrációja következtében iszonyú 
nagy egészségkárosodási veszélynek vannak kitéve. Száz szónak egy a vége, égetni vagy 
pirolizálni csak a maradék maradékának maradékát lehet. Még egyszer mondom, a maradék 
maradékának maradékát, mert sajnos a 40 különböző fajta műanyagból 3-4-et lehet csak 
újrahasznosítani.  

Még egy gondolat, az utolsó. A szennyvíz tekintetében jelzem, hogy a 
szennyvíziszapokból innentől kezdve a foszfort ki kell venni, mert az nyersanyag, 
technológiája létezik, nem drága. Utána gázt kell előállítani belőle, biogáz, elégetve 
villanyáram termelődik, és csak utána lehet azon spekulálni, hogy ami megmaradt, annak az 
elhelyezése vagy égetése történhet meg. Akár az égetése is bekövetkezhet, de még egyszer 
mondom, ebben az esetben is foszfor ki, gáz használva, maradék maradékának maradéka. 
Elnök úr, köszönöm, hogy meghallgattak. 
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ELNÖK: Köszönöm államtitkár úrnak a beszámolót, és akkor most a bizottság 
tagjainak adok először lehetőséget, hogy kérdéseiket, észrevételeiket megtegyék. (Jelzésekre:) 
Kepli képviselő úr elsőként, utána Bödecs képviselő úr, majd Szabó Imre és Nagy Andor. 

Kérdések, hozzászólások a bizottság részéről 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Tényleg csak néhány részletkérdést szeretnék feltenni, 
amiket majd az általános vitában holnap jobban kifejtek, de amiken megakadt a szemem.  

Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy én magam, illetve a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom frakciója általános vitára alkalmasnak találja ezt a hulladékgazdálkodási törvényt, 
és alapvetően pozitívan állunk hozzá ehhez az előttünk fekvő koncepcióhoz annak ellenére, 
hogy jónéhány kisebb-nagyobb kritikai észrevételt azért meg fogunk természetesen 
fogalmazni vele kapcsolatban. 

Megosztottuk Bödecs Barna képviselőtársammal, ő fog majd inkább a kommunális 
hulladékokról, én meg az egyéb területekről néhány kérdést feltenni. Itt a legnagyobb 
probléma egyébként eddig is meg most is a hulladékos területtel magának a hulladéknak a 
fogalmával van, ami ugyanaz maradt, mint az eddigi jogszabályban volt, és kicsit, hogy 
mondjam, egy ilyen béna kacsának érzem ezt a hulladékfogalmat, ami alapján nem igazán 
lehet meghatározni, hogy valamilyen anyag hulladék-e vagy nem, és ebben továbbra sem volt 
változás. Egészen pontosan akarom idézni, ezért nem fejből mondom, bármely anyag vagy 
tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Igazából 
nem sok mindent árul el ez a fogalom, és az elmúlt években a gyakorlat is bebizonyította, 
hogy jó néhány esetben igen nehéz ez alapján meghatározni, hogy mi számít hulladéknak, és 
mi nem. Eddig is inkább ilyen ad hoc jelleggel történt, főleg ipari folyamatoknál, ahol nem 
teljesen egyértelmű volt a melléktermék vagy hulladék jelleg.  

Aztán következő. Nem tartozik a törvény hatálya alá a természetes állapotában 
meglévő, ki nem termelt föld, illetve a szennyezetlen talaj, ha azt a kitermelés helyén 
természetes állapotában építési tevékenységhez használják fel. Itt ezzel az a problémám, hogy 
a talaj környezeti elem, a föld mint környezeti elem. A szennyezetlen talaj odáig rendben van, 
hogy nem számít hulladéknak, hiszen jó néhány, sőt több százmillió forintos bírságok voltak 
ebből az utóbbi időben, hogy hulladéknak tekintette a felügyelőség az építkezéseken 
keletkező nem szennyezett talajt, azzal azonban továbbra sem tudok egyetérteni, hogy csak 
akkor, ha a keletkezés helyén használják fel. Attól, hogy egy szennyezetlen talajt kivisznek a 
telephelyről, és arrébb szállítanak egy-két kilométerrel, vagy teljesen mindegy, milyen 
távolságra, attól még önmagában nem válhat hulladékká, ha eredetileg nem volt az. Számtalan 
gyakorlati példa van erre is, hogy 200 méterrel arrébb feltöltöttek vele egy területet, és már 
hulladékgazdálkodási bírságot kaptak ezért, hogy szennyezetlen talajról volt szó. Ezt 
mindenképpen jó lenne rendezni, ha egy mód van rá. 

A melléktermékek, illetve a hulladék státusz megszűnésének a fogalmánál is 
konkretizálni kellene, hiszen különböző EU-s végrehajtási joganyagokra utal mind a két 
esetben a törvény, amik vagy megszülettek már, vagy nem, és nem tudjuk, hogy közvetlenül 
hatályosulnak-e a magyar jogban, vagy át kell ültetni valamilyen végrehajtási rendelet 
formájában, de ez is félreértésekre, illetve kétértelműségekre adhat okot.  

Még két dolog. A hulladékkereskedő beillesztése a rendszerbe, arra kíváncsi lennék, 
hogy hogyan fog történni. A hulladékkereskedő eddig, egy jó darabig nem volt köteles 
bekerülni a rendszerbe, illetve hulladékgazdálkodási bevallásokat készíteni, (Dr. Turi-Kovács 
Béla megérkezik az ülésre.) hiszen ő fizikailag semmilyen hulladékkezelési műveletet nem 
végzett, adta-vette a hulladékot. Alapvetően azzal, hogy megjelenjen a rendszerben, azzal 
egyetértek, csak nem látom egyelőre a helyét, hiszen minden fizikai folyamatot egy-egy 
hulladékkezelő társaság végez, hogy neki hol lesz ebben a rendszerben a helye, hogy milyen 
kötelezettségei lesznek, nyilván a végrehajtási rendeleteiből derülnek majd ki.  
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A hulladékbesorolás az utolsó, amit most itt felvetnék még nagy hirtelenjében, ami 
számomra továbbra sem lett egyértelmű. Az, hogy a termelő önmaga felelős a hulladék 
besorolásáért, az odáig rendben van, csak láttuk, ennek legeklatánsabb példája a kolontári 
katasztrófa volt, ahol nem veszélyes hulladékként kezelték, és a mai napig állítják, hogy nem 
veszélyes hulladék volt az a vörösiszap-tározó kazettában tárolt anyag, ami ott kiömlött, 
egyértelmű maró hatása ellenére. Ebben az irányban valamiféle erősebb hatósági kontroll 
vagy állami kontroll kellene, tehát hogy ne lehessen üzleti érdekeknek megfelelően 
hulladékokat ide-oda sorolgatni. 

Most részben az idő szűke miatt, meg azért, mert sok minden van még, de most 
egyelőre ennyi lenne, és holnap az általános vitában a többit el fogom mondani, meg ezeket is 
részletesebben kifejtve. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Bödecs képviselő úr. 
 
BÖDECS BARNA (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Államtitkár úrnak én még 

néhány kiegészítő, rövid kérdést szeretnék feltenni, ami számomra nem volt teljesen 
egyértelmű. Az első, nagyon helyes, hogy az ingatlan az alapja ennek a hulladékkérdésnek, 
ugyanakkor nem láttam tökéletesen, hogy milyen módon működik ez a dolog abban az 
esetben, hogyha ingatlannál tulajdonos-bérlő viszony áll fönn. Milyen feltételekkel léphet be a 
bérlő az ingatlantulajdonos kötelmeibe? Ezt kérdésként fogalmaznám meg. 

A következő a rendelkezésre állási és ürítési díj kérdése. Itt megint felvetődik az, hogy 
kell-e annak az ingatlantulajdonosnak például rendelkezésre állási díjat fizetnie, amely 
ingatlanon soha nem képződik elszállítandó hulladék. Ez egy lényeges kérdés például olyan 
zártkertek esetében, amely nem szolgál lakhatási, akár üdülési célra sem, és mondjuk 
kizárólag helyben komposztálható hulladék keletkezik. 

Szeretném azt is megkérdezni, nyilvánvalóan a jogalkotás során a gyártó, illetve 
forgalmazó viszonyát úgy szabályozták le, hogy ennek kapcsán a forgalmazóra például a 
betétdíjas rendelet fog kötelmeket szabni abban a termékkörben, amit az állam kötelezően 
betétdíjjal ellátandónak tart. Ugyanakkor kérdezem államtitkár urat, hogy elégségesnek tartja-
e a szabályozás előterjesztett formáját abban a tekintetben, hogy a gyártónak komplett 
felelőssége van a hulladék szempontból optimális termék, illetve termékcsomagolás 
kialakítására. Viszont a jogszabály a 23. §-ban azt mondja, hogy ezt a kötelmét csak 
megállapodás alapján háríthatja tovább a forgalmazóra olyan szempontból, hogy az aztán 
akkor például a betétdíjat alkalmazza, azaz az önkéntes betétdíj kategóriája roppant nehezen 
lesz érvényesíthető a jelenlegi megfogalmazás mellett, hiszen a forgalmazó adott esetben 
messzemenően ellenérdekelt lesz egy adott termék vagy annak csomagolása visszavételében 
még akkor is, hogyha a gyártónak ehhez érdeke fűződne.  

Az égetés és energetikai hasznosítás témakörben kérdezném államtitkár úrtól, azt 
nagyon helyesen mondta, hogy az égetést nem preferáljuk, a prioritási listában viszont 
egyértelműen az energetikai hasznosítás az uniós elveknek megfelelően az ártalmatlanítást 
megelőzi. Azt szeretném megkérdezni államtitkár úrtól, hogy az energetikai hasznosítás 
tekintetében milyen szigorú paramétereket kívánnak szabni annak érdekében, hogy az 
energetikai hasznosítás tényleg energetikai hasznosítás, és ne burkolt égetés legyen.  

Így első körben ezeket szerettem volna megkérdezni, illetőleg utolsó kérdésként, 
mondta államtitkár úr, hogy lesz betétdíjas rendelet, viszont szeretném megkérdezni, hogy ez 
egy időben hatályosul-e majd a hulladéktörvénnyel, avagy egy későbbi időpontban, és a tárca 
tervei szerint milyen termékkörökre terjed ki.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Szili képviselő asszony. 
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DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Képviselőtársaim! 
Tisztelt Államtitkár Úr!  

Én egy más összefüggésről szeretnék beszélni, és nem kitérve arra, amit 
képviselőtársaim elmondtak, és szeretném előrebocsátani, hogy 11-re egy másik bizottsági 
ülésre kell mennem, így feltehetően nem fogom tudni államtitkár válaszát megvárni. Ez nem 
az udvariatlanságom, hanem az egyéb feladatom, viszont én is azzal szeretném kezdeni, hogy 
az általános vitára alkalmasságát támogatni fogom a törvénynek. 

Egy kérdéskörrel foglalkoznék, ez alapvetően a hulladékgazdálkodás tervezésére 
vonatkozik, hiszen számomra egyetlenegy kiindulópont létezhet ma, ez a megelőzés elvének 
feltétlen érvényesítése. Azt gondolom, hogy a Fenntartható fejlődés bizottságának is az egyik 
legfontosabb feladata az, hogy ebben, ha lehet, tegyen meg minden olyan lépést ennek az 
elvnek az érvényesüléséért nemcsak a törvények miatt, nemcsak azért, mert az Európai Unió 
tagjai vagyunk, egyszerűen magunk miatt, mert nekünk ez a mentalitásunk és az alapelvünk.  

Pontosan ebből fakad az is, államtitkár úr, ami a hulladékgazdálkodás tervezésével és 
igazgatásával kapcsolatos kérdéskört jellemzi, hiszen ebben a törvény kitér arra, hogy 
országos hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni, ami a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programnak a része, ugyanakkor az országos hulladékgazdálkodási tervnek meg része a 
nemzeti megelőzési terv. 

Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy távlatosan is gondoskodnunk kell arról, hogy 
egyébként milyen jövőképet képzelünk itt, főleg a megelőzés területén. Éppen ezért én 
egyrészt javasolnám, hogy tegyék harmonikussá, ha már országos hulladékgazdálkodási a 
terv, akkor legyen országos megelőzési is az a program, amit hozzáteszünk, vagy ami a részét 
képezi, vagy pedig ha már stílusosak akarunk lenni az elmúlt két esztendőhöz is, akkor legyen 
mind a kettő nemzeti. Ugyanakkor nem látom be, hogy miért tér ki csak és kizárólag arra a 
törvény, ami a területi hulladékgazdálkodási tervek megfogalmazását jelenti, ugyanakkor nem 
tér ki arra, hogy annak is része kell hogy legyen a megelőzési program. Én azért javasolnám, 
hogy egészüljön ki azzal, hogy ha már készül egy területi hulladékgazdálkodási terv, akkor 
legyen egy területi megelőzési terv is, hiszen semmit nem ér önmagában a 
hulladékgazdálkodás, ha ebben nem szerepel markáns módon is a megelőzés. Úgyhogy én 
javaslom, hogy például ebben a kérdéskörben csak és kizárólag azért térek ki erre, mert még 
egyszer hangsúlyozom, fontos kérdésnek tartom azt, hogy legyen stratégiai tervezés, hiszen 
önmagában minden, ami azt követi, és a végrehajtás azokból indul ki, és oda tér vissza.  

Egyébként azzal kapcsolatosan, amit államtitkár úr is elmondott, eszembe jutott egy 
mondás, „tegyen ön is valamit a szemétdombért, még ma dobjon ki valami szépet”. 
Nyilvánvaló, hogy a hulladékokkal kapcsolatosan azt gondolom, hogy számunkra egy fontos 
alapelv kell hogy legyen, hogy ha lehet, minimalizáljuk azt a mennyiséget, ami körülvesz 
bennünket, és ennek a megelőzés az elsődleges kiindulópontja, csak ezt követhet minden más, 
ami akár ártalmatlanítással, újrahasznosítással, egyébbel összefügg. 

Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam most a szólásra. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Szabó Imre alelnök úr. 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Köszönöm szépen. Én úgy folytathatnám leginkább, amit 

Szili Katalin elmondott a megelőzéssel kapcsolatosan. Ez az ok, ami miatt a szocialista 
frakció nem fogja tudni támogatni a javaslatot annak ellenére, hogy messze kiemelendő az, 
hogy végre egy olyan előkészítésnek lehetünk a tanúi, amelyek nem voltak jellemzőek az 
elmúlt lassan két évre. Ez a törvényjavaslat úgy készült el, ahogy a nagykönyvben meg 
vagyon írva. Rendes, tisztességes, normális szakmai és társadalmi egyeztetéssel, parlamenti 
frakciókkal való egyeztetéssel, úgyhogy én ezt a magam részéről is, meg a frakció nevében is 
köszönöm államtitkár úrnak, hiszen nyilvánvalóan az előkészítésért ő volt a felelős.  
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A hulladékmegelőzés területénél a 73. §-ban kerestük és néztük, hogy egyáltalán mi 
az, ami ebben megfogható lesz, és ebből kihámozható lesz, és itt van az a hiány, amiről Szili 
Katalin képviselőtársunk is beszélt, és nagyon sok mindent érintettek már, elmondtak, nem 
akarom ezeket ismételgetni.  

Van még egy olyan problémakör, ami azt hiszem, hogy általános értékelés 
szempontjából talán fontos lehet, hatása a törvénynek a különböző díjakra, árakra és a 
fogyasztókra, és mit hova ösztönöz, milyen irányultságok jönnek ezáltal létre kérdését ha 
boncolgatja az ember, akkor az illegális hulladéklerakók köre a másik, amit én a megelőzés 
mellé odatennék, amire egy lényegesen nagyobb figyelmet szerettünk volna kapni.  

Azt hiszem, hogy nem követi igazából a szennyező fizet elvnek a logikáját, hiszen 
azok, akiknek itt gyakorlatilag fizetni kellene, hogy fizessenek, azok minden gond nélkül, 
minden további nélkül át tudják hárítani a fogyasztókra azokat az árakat, amelyeket így aztán 
a fogyasztás végén az áremelkedéssel, most nemcsak az idén megemelt áfát tekintem e 
tekintetben elriasztónak, hanem azt is, hogy ennek következtében még inkább áremelkedések 
fognak előállni, és ez azzal a szemlélettel és azzal az elvvel, hogy akik ezt okozzák, azok 
fizessék meg, egyáltalán nincsen összhangban.  

Biztos, hogy szakmai oldalról is nagyon sok jó elem elmondható egyébként, hiszen a 
szakmának nagyon sok várakozásával, igényével találkozik maga a javaslat. Ugyanakkor 
kérdésként fogalmaznám meg államtitkár úr felé, hogy mi lesz azokkal a jogi problémákkal, 
amelyek a tulajdonkérdés környékén fennmaradnak. Államtitkár úr is egy pécsi példát 
említett. Én magam elég tevőlegesen és csendben a háttérben foglalkoztam annak idején 
annak a problémakörnek a feloldásával, ami Pécs Város Önkormányzata és a SUEZ mint 
szolgáltató közötti feszültségeket jelentette, és azért ez a folyamat azt mutatja, hogy nem 
biztos, hogy szerencsés, hogy ha túl nagy az elszánás és nem kellő alapos az előkészítés.  

Azt szeretném kérdezni, hogy milyen előkészületeket végeznek és milyen jogi hátteret 
teremtenek meg arra, hogy nehogy aztán nagyon komoly kártérítési pereket kelljen fizetni a 
magyar államnak. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Nagy Andor alelnök úr. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! 

Ahogy ön is alapvetésekkel kezdte, szeretnék a hozzászólásom elején én magam is néhány 
alapvetést megfogalmazni. Az első az lenne, hogy a Fidesz-KDNP frakció tagjai ezt a 
törvényjavaslatot általános vitára természetesen alkalmasnak tartják, és támogatni is fogjuk, 
bár ezzel talán olyan nagy meglepetést nem okoztam önnek. 

A másik alapvetésem, hogy nagyon vártuk már ezt a törvényt. Ha belegondolok abba, 
hogy az elmúlt másfél évben a bizottság, illetve akár az államtitkárság hány olyan törvénynek 
az előkészítésébe vághatott bele, akkor ezeknek a száma meglehetősen kevés. A 
víziközműtörvény tartozott még a tárcához, ez volt az, amivel foglalkozhattunk, aztán az élet 
úgy hozta, hogy abban más tárcának az illetékessége, hatásköre is megjelent, de ez a 
hulladékgazdálkodási törvény végre egy olyan törvény, amivel végre a mi bizottságunk is 
szakmailag is alaposan foglalkozni tud. 

Az időzítése a törvénynek teljesen érthető, ezt világosan elmondta államtitkár úr. 
Voltak olyan tagállamok, amelyek azt a megoldást választották a HKIE, a hulladék 
keretirányelv átültetése, vagy egyszerűen lefordították, áttették a nemzeti jogrendszerükbe, és 
ezzel úgy gondolták, hogy a munkát elvégezték. Nálunk dilemma volt ezzel kapcsolatban, 
azért hadd hozzam ezt itt röviden szóba, hogy vajon ezt az utat járja-e Magyarország is, vagy 
inkább a másikat. Szerintem jó döntés született, hogy vártunk. Ugyan 2010. december 12-e 
lett volna a határideje a törvény, a HKIE átvételének, de azt gondolom, az a megoldás, hogy 
nemcsak a HKIE-t vesszük át, hanem egy új modellt dolgozunk ki Magyarországon, és azt a 
20 éves modellt, amely eddig kialakult, azt megpróbáljuk az Európai Unió elvárásai szerint 
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újraszabni, szerintem ez egy helyes döntés volt, hogy összekapcsoltuk a két dolgot, és úgy 
nyújtotta be az államtitkárság ezt a törvényt, hogy egyúttal az Európai Unió elvárásainak is 
eleget tesz. 

A törvény azért fontos, mert valójában mindenkit érint, hiszen szemetet, hulladékot 
mindegyik háztartás termel. 4,5 millió tonna hulladék keletkezik, lakossági hulladék 
körülbelül évente, és azt is tudjuk, hogy maga a szemétdíj, annak a mértéke, hogy az 
mekkora, az részben politikai kérdés is. Bár hozzáteszem azt is, hogy a gázszámlához, a 
villanyszámlához képest a szemétdíjszámla még mindig a kisebbik tétel. De hogy mennyire 
nem volt egységes Magyarországon a hulladékgazdálkodási rendszer, erre államtitkár úr utalt, 
hogy a közszolgáltatást is különböző társasági formában végezték. Volt 100 százalékos 
állami, illetve önkormányzati tulajdonú, volt többségi magán-, kisebbségi magán- és vegyes 
tulajdonú rendszer. A hulladékdíjban, a szemétdíjban is hihetetlen különbségek vannak. Van, 
ahol 16 ezer forint, van, ahol akár 50 ezer is. Tehát arra akarok kilyukadni, hogy jó, hogy ezt a 
20 éves hulladékgazdálkodási rendszert egy ilyen törvénnyel megpróbáljuk egyfajta módon 
egységesíteni.  

Azt is üdvözlöm, hogy a hulladékgazdálkodási törvényben az új modellben átjön az az 
alapvető közgazdasági állítás, hogy a hulladék valójában termék. A hulladék valójában egy 
értékes nyersanyag, és abban az Európában, meg Magyarországon is, amelyik szegény 
energiaforrásokban, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a hulladékot lerakjuk, és ne 
hasznosítsuk belőle mindazokat az anyagokat, amelyekből akár energiát tudunk előállítani, 
akár újra terméket.  

Azt gondolom, hogy ez a közgazdasági állítás ezen a törvényen végighúzódik, és ezt 
nagyon üdvözlöm. A magyar modell megérett arra, hogy megváltoztassuk. 75 százalékát a 
hulladéknak még mindig lerakjuk. A szomszédos országokban, mondhatnám Ausztriát, ez alig 
4 százalék, Németországban, Hollandiában az 1 százalékát rakják le a hulladéknak. Egy ilyen 
gazdasági nehézségekkel küzdő ország nem engedheti meg magának, hogy egyszerűen lerakja 
a hulladékot, és abból ne csináljon pénzt, ne csináljon belőle akár terméket, akár pedig 
energiát. Azt gondolom, ez is egy jelentős lépés.  

Még egy adalék, hogy míg nálunk 73 hulladéklerakó van, a szomszédos Ausztriában 
talán 24 vagy 23. Tehát látszik, azért mondom ezeket az adatokat, hogy a magyar modellhez 
hozzá kellett nyúlni, egyébként ebben a szolgáltatók és törvényhozók között nem is volt vita.  

Én szeretnék a későbbiekben, mert a törvényről magáról államtitkár úr elmondta a 
lényeget, kiemelni néhány olyan kifogást, kritikát, amelyet megfogalmaztak a szakmai, üzleti 
szereplők. A környezetvédelmi kabinet vezetőjeként ugyanis két vagy három alkalommal még 
a törvény benyújtása előtt leültem azokkal a piaci szereplőkkel, akik ezt az üzletágat 
képviselik, és szeretnék elmondani itt 2-3 olyan általuk megfogalmazott kritikát, amelyekre 
egyben kérném, biztatnám államtitkár urat, hogy majd reagáljon is.  

Az egyik legerősebb kritika az volt, bár elismerték azt, hogy joga van az Orbán-
kormánynak államosítani, azt gondolják a piaci szereplők, hogy ami most történni fog 
2013. január 1-jétől, az egy durva államosítás, egyfajta reprivatizáció. Azoknak, akik így 
gondolkoznak, akkor is elmondtam, most is szeretném itt a nyilvánosság előtt elmondani, 
hogy itt nem államosításról van szó, és ne felejtsük el azt, hogy 2012-t írunk. 1990-ben, mikor 
a magyar hulladékgazdálkodás alapjait leraktuk, akkor ebben az országban sem pénz nem 
volt, sem technológia igazából arra, hogy egy modern hulladékgazdálkodás legyen 
Magyarországon. Azóta eltelt 22 év, pénz is van, és közben a technológiákat is megtanultuk. 
Tehetséges magyar szakemberek nőttek fel azokban a cégekben, amelyeknek akár többségi 
külföldi tulajdonuk volt. Nem államosítjuk ezeket a cégeket, hanem megváltoznak benne a 
tulajdoni arányok. Ugyanakkor, és erre kérem államtitkár urat, hogy reagáljon, sokan azt 
gondolják, hogy ez ütközik akár az alkotmány szellemével, akár európai uniós jogelvekkel. 
Ezeket azonban szerintem mi meg tudjuk védeni, és ha szükséges, akkor akár az Európai 
Bizottság szakembereit is meg tudjuk arról győzni, hogy az, amire készülünk, az valójában 



 14 

közfeladatokban az állam, illetve az önkormányzatok szerepének az erősítése, és nem a 
magántulajdonnak a felszámolása. 

A másik kritika, amit én hallottam, a lerakási díjjal kapcsolatos volt. Egy lerakási 
díjnak lehet két funkciója. Az egyik egy ösztönző funkció, arra ösztönöz, ahogy ezt a törvény 
próbálja is elérni, hogy ne a lerakóba vigyék a hulladékot, hanem előzetesen azt hasznosítsák, 
hiszen ha odaviszik, akkor lerakási díjat kell fizetni. De van egy költségvetést segítő funkciója 
is, hogy ha abból bevételek származnak, abban az esetben, ha a kormány, illetve a törvény 
nem tudja megoldani azt, hogy ne csak a hulladéklerakási díjat vezessük be, hanem egyúttal 
csökkentsük is a lerakókra kerülő hulladék mennyiségét is, akkor az utóbbi funkció 
érvényesül. Én bízom benne, hogy nem így lesz. Valamennyi szereplő, akikkel eddig 
beszéltem, egyébként azt kérte, hogy fokozatosan vezessük be a lerakási díjat, mert a magyar 
rendszer nincs felkészülve egy drasztikus, első lépésben 6000, majd azt követően 12 ezer 
forintos lerakási díjra. Egyébként államtitkár úr jelezte, hogy itt kompromisszumkész az 
államtitkárság is. 

A harmadik dolog, amit még szeretnék kiemelni, és aztán be is fejezem a 
hozzászólásomat. Az elmúlt időszakban ISPA-projektek kapcsán is, meg Kohéziós Alapból 
KEOP-os pályázat kapcsán is rengeteg térségi hulladéklerakó létesült EU-s pénzekből. Azt az 
információt fogalmazzák meg sokan, hogy veszélyezteti a hulladékgazdálkodási törvény 
hatályba lépése ezeket az EU-s projekteket, legalább is a most folyamatban lévőket, ugyanis 
az üzemeltetési szerződések kapcsán előre meg kellett határozni bizonyos díjtételeket, és a 
törvény ezekkel szembemegy, és sokan aggódnak amiatt, hogy vissza kell fizetnünk európai 
uniós pénzeket. Azt szeretném javasolni államtitkár úrnak, hogy próbálja meg ezeknek az 
érveknek a vitorlájából is kifogni a szelet. 

Az égetéssel kapcsolatban köztudott, hogy államtitkár úr égetésellenes, ez egy 
következetes és szakmailag megfogalmazott álláspontja, de én is azon a véleményen vagyok, 
hogy energetikai hasznosításra igenis van lehetőség arra, hogy akár az RDF-et, van olyan 
hulladék, amelyet megfelelő előválogatással cementgyárakban, erőművekben energetikailag 
hasznosítani lehet. Azt gondolom, és ez az energiastratégiájában is benne van a kormánynak, 
hogy ezen a mezsgyén megengedhető a hulladék energetikai hasznosítása, ugyanis az RDF 
mint anyag, ez a technológia megoldja azokat a kifogásokat, problémákat, amelyeket helyesen 
államtitkár úr megfogalmazott, nem veszélyezteti az egészséget, nincs benne PVC, és nem 
termel olyan dioxint, amely egyébként rákkeltő lehet.  

Összességében tehát gratulálok, ez egy jó törvény, örülök, hogy meg tudom majd 
védeni majd az általános vitában, akkor egy kicsit részletesebben is. Ugyanakkor azt 
gondolom, hogy a kifogásokkal is foglalkoznunk kell, hiszen azok is megfogalmazódtak, 
köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács alelnök úr! 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Magam is a 

hulladékhierarchia ügyében szeretnék egyfelől hozzászólni. Meggyőződésem, hogy ez a 
hulladékhierarchia, ami itt, nem meggyőződés kérdése, ez ténykérdés, mind az európai, mind 
pedig a hazai elvárásoknak teljes mértékben megfelel, ugyanakkor élesen felmerülnek azok a 
fajta észrevételek, amelyeket alelnöktársam, Nagy Andor az előbb elmondott. Én ezt most 
kiegészíteném néhány gondolattal. 

A lerakásnak az a fajta kedvezőtlen tendenciája, amely egyébként a mértéktelen, egyre 
mértéktelenebb megnövekedését fogja eredményezni a díjaknak is, akár állami, akár 
magánkézben történik ennek a végrehajtása, nem kiváltható meggyőződésem szerint, ha nem 
vesszük tudomásul, hogy a kívánatos és tényleges hierarchia nem azonos. A kívánatos az, ami 
itt le van írva. Az az első három így nagyon helyes, szakmailag és mindenben megalapozott. 
A gyakorlat meg közép- és hosszú távon is, a meggyőződésem az, hogy a lerakást 
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fokozatosan, sőt egyre nagyobb mértékben ki kell váltani azzal a megoldással, ami csak a 
termikus használattal oldható meg. Az első kérdésem tehát arra irányul államtitkár úr felé, 
hogy van-e és milyen terveik vannak arra vonatkozóan, hogy ez a kiváltás meginduljon, és ez 
a kiváltás lehetőleg, még ha nem is az én életemben, ahogy azt az egyszeri pap mondta, de 
legalább a gyerekeim életében megvalósuljon. Ugyanis az a helyzet, hogy enélkül az én 
meggyőződésem szerint, csak ismételni kívánnám az előbbit a nagyobb hangsúly érdekében, a 
lerakás fokozatosan olyan mértékben válik elviselhetetlenné, annak mind a költsége, mind 
pedig a tényleges tartalma, azaz a helyfoglalása, az ezzel kapcsolatos szennyezés és minden 
egyéb, ami kifejezett ellenállást fog kiváltani az emberekből. 

A másik kérdés, ami szerintem ma, legalább is amióta én itt vagyok, önhibámon kívül 
vagyok itt egy kicsit később, mert más bizottságban kellett ülnöm. Nos, a másik kérdés, amit 
én fontosnak tartok, és azt hiszem, az embereket közvetlenül érinti, az pedig a tulajdonosok 
felelőssége az illegálisan elhelyezett hulladékért. Az egyszerű megoldás az nyilvánvalóan, 
hogy ha az illegálisan elhelyezett hulladék fellelhető valakinek a tulajdonán a külterületen, 
akkor az felel azért, mert az ott van. De helyes ez? Alapvetően rendben van ez? Hát nem az a 
helyzet, hogy mondjuk a közrendért és közbiztonságért az állam felelőssége ott kell legyen, 
vagy akár meg kell előzze a tulajdonosnak ezt a fajta felelősségét? Mert én úgy gondolom, 
hogy igen. Ellenkező esetben odáig elmehetünk, azért ezt is végig kellene gondolni, hogy ha 
valaki betör egy tanyahelyiségbe, szétrombolja mondjuk ott a helyiség nagy részét, aztán 
megszökik, eltávozik, és azt mondják, hogy na de kérem, van tulajdonos, majd felel. Mind a 
kettő olyan, amely vagy vétség, vagy bűncselekmény. Következésképpen így nem lehet 
egyoldalúan az ott élő külterületi tulajdonosokra áthárítani ezt, hanem finomítani kell ezt az 
egész elképzelést. Finomítani kell olyan mértékben, amelynél világossá válik, hogy mennyi 
volt az, ami elvárható a tulajdonostól, mennyi az, ami már a közrendre és közbiztonságra 
tartozó kérdés, következésképp rá nem hárítható át. Ellenkező esetben változatlanul 
folytatódni fog meggyőződésem szerint az a nagyon egyszerű megoldás, éjszaka kiviszi a 
szemetet, és elhelyezi valahova a határban.  

Lehet, hogy itt nagyvárosban ez nem egy gyakorlati ügy, de annál inkább az vidéken, 
és annál gyakrabban fordul elő, meg kell mondanom, minél drágább lesz a lerakó. Ha a 
lerakóban való elhelyezés drága lesz, akkor ezek megszaporodnak, a tulajdonosok pedig 
védtelenek lesznek. Erre valamit ki kell találni, nincs egyszerű orvosság, de azt gondolom, 
államtitkár úr, ha végiggondolja, akkor lehet, hogy ebben is lesz ötlete. 

Még egy gondolat, amit nagyon fontosnak tartanék. Van-e alkotmányos kérdés abban 
az ügyben, amelyet egyébként a kormány nagyon helyesen elindított és kezdeményez? 
Nevezetesen, hogy ez egy olyan közszolgáltatás, amelynek a döntő része az állam felügyelete 
alatt kell hogy működjön. Van-e ebben valami alkotmányos ellentét? Meggyőződésem, hogy 
nincs, nem is lehet. Az egész torz gondolkodás abból következik, hogy egy fordított 
szocialista gondolkodás van. Mire gondolok? Hát arra, hogy korábban az állami tulajdon 
minden mást megelőző védelmet élvezett, most meg némelyek úgy gondolják, hogy a 
magántulajdonnak van ilyen védelme az állami tulajdonnal szemben. Ez egy merőben 
helytelen gondolkodás. A tulajdoni viszonyok azonosságát sem ilyen irányba, sem olyan 
irányba felrúgni nem kell és nem szabad, az államnak nem is célja. Ugyanakkor azok a 
szolgáltatások, amelyek széles rétegeket érintenek, nagyobb biztonsággal garantálható, ez 
meggyőződésem, akkor, hogyha ez szélesebb társadalmi felügyelet alatt történik, mint hogy 
ha közvetlenül a tőke felügyelete alatt. Ezért én azt gondolom, hogy minden ésszerű 
elképzelés afelé kell hogy szóljon, hogy az államnak e tekintetben mind a kötelezettsége, 
mind pedig a felelőssége, ezzel párhuzamosan a felelőssége, egyaránt meg kell hogy jelenjen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Szilágyi László képviselőtársunk jelezte, hogy 

hozzá kíván szólni. Tekintve, hogy ő nem tagja a bizottságnak, a bizottság többségének hozzá 
kell járulnia az ő felszólalási jogához. Kérem, aki támogatja azt, hogy ő hozzászólhasson a 
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hulladéktörvényhez, az kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? (Szavazás.) 
50 százalék plusz egy szavazat megvan, tehát akkor én megadom a szót Szilágyi Lászlónak. 

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

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Úr!  
Mi is nagyon vártuk már ezt a törvényt, annál is inkább, mert a kormányváltás előtt 

már elég jó stádiumban volt, és egy komoly törvényalkotási koncepciót lehetett olvasni. Azt 
gondoltuk, hogy hamar túl leszünk ezen, hiszen a hulladékos keretirányelv rendelkezéseit 
kellett leginkább átültetni a magyar hulladékgazdálkodási törvénybe. Ezt meg lehetett volna 
tenni viszonylag hamar és fájdalommentesen. Ha belegondolnak abba, volt egy olyan 
koncepció menet közben, már nem emlékszem pontosan, mikor, hogy ez tényleg megtörténik, 
és ezen túl pedig lesz a közszolgáltatásokról szóló külön törvény, ami szabályozni fogja azt, 
hogy a hulladékos és egyéb közszolgáltatások hogyan történnek. Én azt gondolom, hogy ez 
nem lett volna egy rossz felállás. Ezzel együtt azt is megértük, hogy egy előző verziónak 
egyenesen az volt a címe, hogy hulladékmegelőzési és hulladékvagyonról szóló törvény, ha 
jól emlékszem, volt egy ilyen is. Ez is nagyon izgalmas koncepció volt, ezek így mind 
eltűntek menet közben, de végre itt van előttünk a hulladékos törvény, amit tényleg nagyon 
vártunk, és üdvözlünk, hogy itt van. (Dr. Szili Katalin távozik az ülésről.) 

Azt gondolom, hogy a definíciók és alapelvek tekintetében többé-kevésbé jól átülteti a 
hulladékos keretirányelv elvárásait a törvény, apróbb korrekciókra talán lesz lehetőség, és 
tapasztalatunk valamiféle nyitottságot majd államtitkár úr és a kormánytöbbség részéről a vita 
folyamán, és a módosítókat, én gondolom, be fogják ezzel kapcsolatban fogadni. 

A törvényjavaslat átveszi az uniós hulladékhierarchiát, és államtitkár úr is és a többiek 
is többször utaltak erre, hogy ezt teljesen jól teszi, és helyesen teszi. Ugyanakkor, amennyire 
kritizáltuk annak idején a hulladék irányelvet, ugyanezt megtehetjük most a magyar 
hulladéktörvény esetében is, hiszen nem definiált kellőképpen, hogy mi a csuda az a 
környezeti eredmény, és mi az, ami alapján el lehet térni majd a hulladékhierarchiában foglalt 
elvektől. Valamiféle zavaros életciklus-szemléletre hivatkozik a HKIE is és a hulladéktörvény 
is. Ez nem kellően definiált, és azt gondoljuk, hogy ezt sokkal pontosabban meg lehetne 
határozni, hogy milyen alapon lehet eltérni a hierarchiától az egyes eljárások tekintetében, 
illetve ki dönt ebben a kérdésben. Tehát egy régi verzióban még azt láttuk, hogy van 
valamiféle hulladékminősítő bizottság, ami eldönti azt, hogy egyes eljárások és egyes 
hulladékfajták tekintetében mi az irányadó. Ezt most itt nem látjuk, és nyilván meg kell 
várnunk, amíg az Európai Bizottság kidolgozza azokat a részletszabályokat az egyes 
hulladékáramokra vonatkozóan, és ehhez kell majd nekünk igazodni.  

Látunk itt valamiféle karbonlábnyomokra való utalást is, ami később fog hatályba 
lépni. Azt gondolom, ez is egy kissé ingoványos terület, még elég nehezen tudom elképzelni, 
hogy ezzel egzakt vizsgálatokat le lehet folytatni, azzal együtt nagyon fontos lenne, ha végre 
ebben a térben tudnánk beszélgetni. 

Még egy gondolat ehhez, hogy léteznek ISO-s szabványok az életciklus-elemzésre, 
amely tökéletesen alkalmas lenne arra, azt gondolom, hogy eljárásokat is összehasonlítson, 
úgyhogy én azt gondolom, akkor járnánk jó úton, hogy ha ezeknek a használatát tennénk 
kötelezővé törvényi szinten.  

A melléktermékekkel és hulladékstátusz megszűnésével kapcsolatban sok kérdés van 
bennünk is, de ezek a kérdések leginkább a hulladék-keretirányelvből levezethetőek, és én azt 
gondolom, amit itt átvesz a hulladéktörvény, abból teljesen következik. Reméljük, hogy itt 
egyértelmű helyzeteket lehet majd teremteni.  

Amit én alapvetően elfogadhatatlannak tartok, és itt egyik képviselőtársam se említette 
ezt, hogy itt a 18. § megengedi a hulladékok ártalmatlanítási célú importját. Én azt gondolom, 
ez elfogadhatatlan több szempontból. Itt most nem lesz alkalmam rá kitérni, csak annyit hadd 
tegyek hozzá, hogy ez még az önök által elfogadott alaptörvénnyel is ellentétes. Ott a 21. cikk 
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3. bekezdése azt mondja, hogy elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező 
hulladékot behozni. Nem tudom, ezt hogyan fogják összeegyeztetni, de itt ezzel rengeteg 
probléma van, és az általános vitában ezeket szeretném is majd sorra venni. 

Többen említették, hogy milyen komoly probléma, hogy ilyen lerakódominencia van, 
lerakási dominencia van az országban, és nem tudunk a hulladékhierarchián, hulladéklépcsőn 
vagy létrán fölfelé mászni, és ez tényleg így van. Ezzel együtt ez a törvényjavaslat megengedi 
a kisebb méretű, akár egy települést ellátó lerakók építését is. Azt gondolom, hogy ez a két 
folyamat vagy két szándék ellentétes egymással. Ennek is van létjogosultsága természetesen, 
és hogy ha méretgazdasági szempontból lehetséges az, hogy kisebb lerakókat építünk, és 
eltérünk ettől a 100 ezer lélekszámos határtól, ami az uniós finanszírozásban is megjelenik, 
meg valahol az alacsonyabb rendű jogszabályokban is, én nem vagyok ennek ellensége. 
Nőhet a lerakók száma, biztosan nagyon nehéz lesz helyet találni, egyre drágábbak az 
ingatlanok, én civilként végigkísértem rengeteg lakossági konfliktust egyes beruházások 
megelőző eljárásában. Ez nem lesz ilyen egyszerű, viszont a kistérségi szempont itt 
megjelenik, ez emellett szól, ne kelljen messzire szállítani, ne kelljen komoly logisztikai 
apparátust fenntartani, és ez nyilvánvalóan drágítja az egészet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban 
ellentmondásos jelenségekre tudnám felhívni a figyelmet. 

Nyilvánvalóan a legnagyobb formátumú változtatása ennek a törvényjavaslatnak, amit 
többen is említettek, a hulladékos közszolgáltatásról szóló rész. Azt gondolom, ez alapvetően 
megváltoztatja, sőt ha lehet élesen fogalmazni, teljesen feleslegesen felforgatja a mostani 
piacot. Három jelenséget látunk most a közszolgáltatással kapcsolatban. Az egyik az, hogy az 
év végén elfogadtak önök egy rezsimaximalizációt, ami ugyan erre az évre érvényes, de ez a 
törvénytervezet is hatósági díjról beszél, tehát valamiféle központi akaratról, hogy mekkora 
lehet ez a díj maximálisan. Ez az egyik jelenség. 

A másik az önkormányzati többségi tulajdonú cégek alakulása 2013-tól, a harmadik 
jelenség pedig a lerakási járulék. Mind a háromnak megvan a létjogosultsága, mind a 
háromnak megvan a fontos szerepe, én azt gondolom, a közszolgáltatás szabályozásában, de 
így együtt ez a három ebben a pillanatban és ilyen formában iszonyatos, földindulásszerű 
folyamatokat fog elindítani. Azt is mondhatnám némi populizmussal, hogy ez három csapás 
erre a szektorra ilyen formában, hangsúlyozom. Én civilként is azt mondtam, és miért 
mondanék most mást, hogy a lerakási járulékra óriási szükség van, és ez benne volt az LMP 
költségvetési koncepciójában is, de teljesen egyetértek azzal, amit az előttem szóló képviselő 
urak mondtak, hogy ilyen formában és ilyen mértékben ezt bevezetni, és ilyen tempóban ez 
nagyon komoly terhet fog jelenteni a szektorra. Én örülök annak, amit hallottam, hogy 
nyitottság van abból a szempontból, hogy ezt a mértéket és ezt a tempót meg lehessen benne 
változtatni. 

Ha lesz lerakási járulék, nyilvánvalóan alapvetően drágulni fognak a díjak, vagy 
drágulnának a díjak, ha a rezsimaximalizáció ezt nem gátolná meg, és ugyanakkor a 
mostanában alakuló önkormányzati többségi tulajdonú cégek nyakába öntjük ezt a 
feketelevest, hiszen nekik kell ezt a bevételt beszedni, de nem lesz kitől, hiszen nem lehet a 
rezsit emelni. Ez a három dolog, azt gondolom, együtt nem nagyon fog működni.  

Én azt is mondtam civil szervezeti aktivistaként éveken át, hogy ha ez közszolgáltatás, 
ha ez közfeladat, ha köztisztaságról és egyéb „köz” kezdetű kifejezésről beszélünk, akkor én 
el tudom azt képzelni, ez teljesen állami feladat, és állami önkormányzati cégek végzik 
közhasznú módon, és akkor nyilván adóból meg kell teremteni ennek a működési feltételeit, 
és ennek a költségeit be kell szedni valamilyen módon adóból, hogyha közfeladatról 
beszélünk. Innentől ez olyan közfeladat lesz, mint az egészségügy vagy az oktatás. Van egy 
ilyen modell, én ezt el tudom képzelni. Azt nem tudom elképzelni, hogy a mostani állapotból, 
amit én sem tartok jónak, milyen lépéseken keresztül jutunk el odáig. Ez, ami le van írva 
ebben a törvénytervezetben, ez nyilvánvalóan ellentétes a józan ésszel, ellentétes a piaci 
mechanizmusokkal, ellentétes a magántulajdonhoz fűződő jogokkal, mint ahogy Turi-Kovács 
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miniszter úr mondta az imént. Azt gondolom, ezt ilyen formában nem lehet megcsinálni. 
Megint csak magunkra húzunk olyan eljárásokat az Európai Bizottság irányából, ami nem 
hiányzik ennek az országnak. Azt gondolom, hogy egy sokkal hosszabb átmenetet kellene 
biztosítani, és egy sokkal fájdalommentesebb úton kellene eljutni odáig, hogy ez valódi 
közszolgáltatás legyen állami és önkormányzati szerepvállalással, ha ez működik. De hát mi 
fog most történni? Vagy az történik, ami a pécsi vízművel, ne adj’ isten, én nem kívánom 
ennek az országnak, hogy ez 300 közszolgáltatóval kapcsolatban megtörténjen. Nem lesz 
annyi nyilván, egy 70-80 vállalatról beszélhetünk, (Közbeszólásra:) lehet, hogy 30, igaza van, 
képviselő úr, vagy az történik, hogy az üzleti befektető eladja a tulajdonát, ha lesz 
önkormányzat, aki ezt meg tudja venni, ezt nehezen tudom elképzelni, bár ilyen egyszerű 
lenne az egész. 

Vagy az történik, hogy ezek a cégek teljesen ellehetetlenednek, és akkor új, néhány 
milliós kft.-k alakulnak különböző településeken. Egyébként nagyon sok nagy önkormányzat 
szándéka ellenére, hiszen rengeteg olyan közszolgáltató cég van, aki közmegelégedésre 
dolgozik, vagy az adott város vezetése megelégedett azzal a teljesítménnyel, amit ők itt a 
privatizáció vagy rendszerváltás óta végeznek. Ha indulnak ezek a kis tőkéjű kft.-k, hogyan 
lesz eszközük? Lehet, hogy szakemberük valóban lesz, én ezt el tudom képzelni, de hogyan 
lesz eszközük arra, hogy a napi szolgáltatást elvégezzék? Azt gondolom, hogy egy sokkal 
hosszabb átmenetet kellene hagyni, esetleg megengedni azt, hogy a már érvényes szerződések 
kifussanak, és utána történjen valamiféle tulajdoni átalakulás, vagy valamilyen teljesen más 
utat kell választani, ez feltehetően nem jó.  

Még egy rövid gondolatot engedjen meg, elnök úr. Azt mondtuk mi annak idején, 
hogy négyféle ösztönzőre van szükség ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás állami oldalról 
megfelelően működjön. Az egyik a termékdíj, amit önök tavaly többszöri módosítás után 
elfogadtak, ebből nem tudjuk, mi lesz, de azt már látjuk, hogy nem az ösztönző mechanizmus 
domborodott itt ki, hanem egyfajta adóbevételt kapott ezzel az államháztartás. Nem tudjuk, 
hogy milyen lesz az új termékdíjrendszer, adja isten, hogy jó legyen.  

A másik a lerakóadó, ami megjelenik ebben a funkcióban, vagy lerakási díj, erről már 
beszéltem az imént, mi ezt üdvözöljük.  

A harmadik a betétdíj, amiről államtitkár úr sokszor pozitívan nyilatkozik, és alig 
várjuk, hogy valami történjen, mi nagyon fogjuk támogatni, hogy ha ez egy jól működő 
rendszer lesz.  

A negyedik pedig a hulladékdíj, ami megint csak itt van szabályozva a 
hulladékgazdálkodási törvényben, de ebben megint nem látjuk az áttörést és a lényegi 
változást. A hulladékdíjnak differenciáltnak kell lenni, amennyiben a különböző 
hulladékáramoknak különböző díja van, rögtön befejezem, és arányosnak kell lenni. Hiszen 
ez a legnagyobb baj, rengeteg fogyasztóvédelmi és egyéb kifogás van a mostani díjazással 
kapcsolatban, és hogy ha ez a díj differenciált lenne és arányos lenne, akkor egy komoly 
ösztönző lenne a lakosság számára, hogy kevesebb hulladékot termeljen, szépen szelektáljon 
és szépen komposztáljon. 

Köszönöm szépen, és holnap az általános vitán nyilván bővebb terjedelemben lehet ezt 
folytatni. Köszönöm, elnök úr. (Kepli Lajos távozik az ülésről.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Bodó képviselő úr. 
 
BODÓ IMRE (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! 

Tisztelt Államtitkár Úr! 
Én nem szigorúan az előttünk lévő anyaghoz szeretnék hozzászólni, hanem inkább 

képviselőtársaimnak a véleményét figyeltem, és erre szeretnék polgármesterként reagálni, és 
egy nagyon picit a személyes véleményt is szeretném beletenni a mondandóba. 
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Azt gondolom, ez az ország kellő mértékben le van gatyásodva, és elnézést, hogy ezt a 
szót használom, de szerintem az az elmélet, amely a gyenge állam és a magántulajdon 
mindenek fölötti téziséből fakad, ez szerintem egy picikét újragondolásra szorul. Én a 
következőképp gondolom az országunk jövőjét. Azt hiszem, hogy azokban a szektorokban, 
ahol igazából nem tud kialakulni a piaci versenyhelyzet, azokban a szektorokban, ahol az 
önkormányzatok vagy állam, vagy épp a szolgáltatást igénybe vevő szerződéskötés, 
gyakorlatilag a versenyhelyzet abszolút nem tud érvényesülni, azokban a szektorokban az 
állami, illetve az önkormányzati, maradjunk az önkormányzati szerepvállalásnál a köz 
szerepvállalásának szerintem erősödnie kell. Azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges, 
magán- és köztulajdon arányának a megosztására kellene törekedni. Azt gondolom, egyiknek 
a kárára sem szabad eltolni a helyzetet, de a hulladékkezelést kimondottan egy olyan 
területnek vélem, amelynél igenis a köz érdekében, többségében a köz szolgáltatásait végző 
köztulajdont kell elsősorban erősíteni. Én úgy gondolom, ha ebben az alapelméletben meg 
tudnánk egyezni, és parlamenti képviselők, illetve parlamenti pártok közös akaratra tudnának 
jutni, akkor néhány kérdésben szerintem előrébb lehetne ebben a ciklusban jutni, és akkor 
nem éreznénk azt, hogy esetleg az önök hozzászólása kicsit talán inkább a magánszolgáltatók 
és az állam közötti szereposztás, vagy az önkormányzatok közötti szereposztásnak a 
véleményem szerint ma fennálló aránytalanságát védené.  

Én ezért arra kérem önöket, arra kérem a szocialista alelnök urat, arra kérem az LMP-s 
képviselőtársaimat, hogy ebben legyenek az elkövetkező időben a mi segítségünkre, illetve 
nem a mi segítségünkre, hanem talán inkább az ország segítségére, mert azért ha utolsó 
mondatként megengedik, és nem akarok más szolgáltatások irányába elmenni, de ezer meg 
egy trükk és megoldás kínálkozik a szolgáltatók részéről, hogy azt a megtermelt anyagi 
hasznot, amelyet egy garantált piacból kihúznak, azt ki is vigyék az országból. Ezt azért azt 
gondolom, hogy hosszú távon érdemes figyelni, és szeretném azért megjegyezni, hogy olyan 
nagy hasznunkra igazából az elmúlt évtizedekben nem is nagyon voltak ezek a szolgáltatók. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és elnézést kérek, hogy egy picit talán más irányba 
próbáltam megközelíteni a mai napirendet. 

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, nagyon szorosan kapcsolódott az előttünk lévő 

törvényjavaslathoz. Tekintettel arra, hogy más jelentkezőt nem látok, akkor én megadnám a 
szót államtitkár úrnak, hogy reagáljon az előbb elhangzottakra. 

Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Mini sztérium) válaszai 

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Kedves Hölgyek, Urak!  

Én megint csak iránymutatást kérnék elnök úrtól, hogy a válaszaimat milyen 
időkeretben tehetem meg.  

 
ELNÖK: Én arra kérném államtitkár urat, hogy ha lehet, akkor 15 perces időkeretben 

próbáljon meg reflektálni az elhangzottakra, tekintve, hogy nagyon sok kérdés hangzott el, 
azért arra is figyeljünk oda, hogy minden lényegi kérdésre választ kapjanak a képviselők. 
Mondjuk, egy negyedórás időkeretbe próbáljuk meg beszorítani. 

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

Akkor az óraegyeztetés révén ez 11:35-ig, köszönöm szépen. 
Először is egy személyes indíttatással kezdenék. Ilyen jól már régen éreztem magamat 

bármilyen fórumon, leginkább szakmai fórumon, mint most. Bodó Imrével, az ő 
hozzászólásával kezdenék, és csak gratulálni szeretnék képviselőtársamnak, hogy ilyen 
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finoman, méltósággal, gentlemanként, ahogy a tanult angol mondja, mondta el 
diplomatikusan azt, amit elmondott, és ezzel engem megvédett, mert én nem mondtam volna 
ilyen diplomatikusan, ilyen finoman és ilyen udvariasan, hanem sokkal durvábban. Innentől 
kezdve erre nem is kívánok több szót reagálni. 

Nem sorrendben válaszolnék, hanem kapásból Szili Katalinnak, és teljesen egyetértek 
képviselő asszonnyal, volt házelnök asszonnyal, hogy legyen területi a megelőzés. A 
legkisebb területi egység a járások lennének a mi elképzelésünk szerint, és mind a 
hulladékgazdálkodási tervek, mind pedig a megelőzés, a területi megelőzési programok ilyen 
szintre kell hogy lemenjenek, és ezért tervünk az, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökségnek az elkövetkezendő egy-két évben számos területi szerve legyen, ami azt 
jelenti, hogy minimum 7, mert 7 régiója van az országnak, és akkor a regionális területi 
szervei minden járásra elkészítenék a megelőzési terveket, és a területi hulladékgazdálkodási 
terveket is feltétlenül feldolgozzuk, bedolgozzuk azt, amit képviselő asszony javasolt és 
mondott. 

Ugyanígy volt miniszter úrnak, Szabó Imrének nagyon köszönöm a hozzászólását, a 
73. §-ra magam fogok odafigyelni annak érdekében, ez most nem egy nagy dicsőség vagy 
nem egy nagy felajánlás, csak azért, hogy itt is a megelőzés minden tekintetben érvényesüljön 
ebben a paragrafusban. Az illegális hulladéklerakó kérdése kiemelt fontosságú kell hogy 
legyen. Én itt inkább azt látom, hogy a felszámolás költségei, illetve mind az ellenőrzés, a 
területi ellenőrzés itt a hatósági munka és feladatok tekintetében egy komoly kihívást jelent, 
hogy diplomatikusan fejezzem ki magam, de képviselő úrnak, volt miniszter úrnak teljesen 
igaza van, ezt mindenféleképpen erősíteni kívánom. 

Ha már volt miniszter úrnál tartok, itt látom a feljegyzéseimből, hogy áremelkedés 
51:49 százalék kártérítés, és mivel ez mások esetében is felmerült kérdésként, felvetésként, itt 
akkor most kihasználom, hogy egy füst alatt válaszoljak ezekre a felvetésekre.  

Először is, árszabályozás lesz ebben az országban, itt ez elhangzott, ami nem teszi 
lehetővé a felelőtlen ármeghatározást. Itt megint csak utalnék vissza Bodó Imre szavaira, mert 
példának okáért, amikor a ’90-es évek elején, amikor ez a rendszer kialakult, akkor a 
külföldiek aláígértek a szolgáltatás díjainak, majd mikor birtokon belül kerültek, akkor szépen 
megemelték az árakat elképesztő módon, s nem volt élő ember az országban, aki követni 
tudta, bármilyen pozícióban legyen, hogy mi az indokolt és mi a nem indokolt ebben az 
árképzésben. Ez többé nem lesz, tehát innentől kezdve ez nem fog elszabadulni, ez a pokol. 

A másik pedig, hogy bizony-bizony sírjon az ő anyukájuk. Ez azt jelenti az én 
olvasatomban, hogy az a szabadrablás, amit eddig megcsináltak például úgy, hogy mondjuk a 
társulások esetében az Európai Unió pénzén, az állam pénzén megépítették a rendszereket, a 
regionális rendszereket, majd az így megépített rendszereket bérelték mondjuk külföldi 
magánérdekeltségek, az árszabályozásról továbbra sem beszélve, olyan extraprofitra szert 
téve, ami a mi zsírunkból, idézőjelbe téve a „zsír” szót, származik. Ez többé nem lesz. 

Na most az áremelkedések tekintetében még egy dolog, hogy csak a műanyagot 
veszem elő mint példát. Ha jól emlékszem, 82 forint kilogrammonként a begyűjtés 
támogatása a termékdíjból, ami azt jelenti, hogy az egyik oldalon nem éri meg lerakni, de nem 
is fogják, mert a másik oldalon meg pénzt lehet keresni azzal, hogy kiszedik belőle a 
műanyagot. Nem az a folyamat lesz, hogy áthárítják a bácsira, nénire, énrám, bárkire, hanem 
egyszerűen az államnak nem az a célja, hogy profitot termeljen, 51 százalékig önkormányzati 
vagy állami tulajdonú cégek végzik a közszolgáltatást, nem az a cél, hogy profit legyen, 
hanem az a cél, hogy népszerű legyen az állam, a kormány, a kormányt alakító politikai erő. 
Miért? Hát azért, mert ha valami jót tesznek az embereknek, nem szabadulnak el az árak, mert 
nem profitot akar termelni, innentől kezdve vannak természetesen költségek, amit le kell 
fedni, természetesen. De abból, hogy nem lehet bármilyen árat kialakítani, abból, hogy ezek 
az árak akár csökkenhetnek is, vagy ugyanezen a szinten maradnak, mert az árak képzését az 
is meghatározza, hogy számos esetben teljesen felesleges technológiákat építettek be, 



 21 

mondjuk olyan technológiákat, amelyek energiapazarló módon kezelik a hulladékot a lerakás 
előtt, és semmi szükség nincsen, de már ott van ez a technológia, ettől nem lehet eltekinteni, 
vagy technológiai elemtől. Legfeljebb ki lehet iktatni, és ISPA-projektként vagy regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerként üzemel.  

Meg kell nézni projektről projektre, mi a helyzet, nem az lesz, mint a SUEZ esetében, 
mert ott 100 százalékig elvételre történt, szerződésbontásra került sor, itt nem erről van szó. Itt 
a nyugati befektető, aki eddig üzemeltette, benne volt, az eldöntheti, hogy neki a nullánál a 49 
százalék több-e vagy kevesebb. Természetesen a 100-hoz képest a 49 az kevesebb, de 
természetesen az, aki benne marad 49 százalékig, az tulajdonképpen egy monopóliumot kap, 
hiszen az állam mellett ő marad benne 49 százalék erejéig a szolgáltató. Semmit nem kell neki 
eladnia, semmilyen gépét nem kell eladnia, ott van, és az önkormányzati tulajdonban lévő 
cégek vagy eddig is benne voltak a közszolgáltatásban, vagy átvállalják azt a niche-t 
gazdasági értelemben, amelyből 100 százalékról lejön 49-re.  

És igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak, tisztelt hölgyeim és uraim, ez a rendszer 
megváltoztatja Magyarországon a hulladékgazdálkodást. Állami szerepvállalást erősít, az 
emberek érdekét szolgálja, szakmai tekintetben az Európai Unió kívánalmainak felel meg, a 
hulladék keletkezésének csökkentésére, megakadályozására törekszik, és utána pedig minden 
más elem is ott van benne egészen odáig, hogy természetesen egyetértek Szilágyi Lászlóval, 
hogy a hulladékdíj differenciált kell hogy legyen, úgy, mint ahogy Nyugat-Európában is. A 
kukán rajta a kód, leolvasó rendszer, és abban a pillanatban beazonosítják, xy ezen és ezen a 
címen, ez a kukája. Fölteszi arra a mérlegre, amely majd borítja be a kukás kocsiba, és leméri, 
hogy mennyi súlyra nézve, nem tömegre nézve, súlyra nézve, és azután fizetnek. De ez nem 
álom, mert ott működik, ez innentől kezdve nem a jövő év, hanem az elkövetkezendő 3-5 év. 
Tehát minden olyan eleme ennek a szabályozásnak, törvénynek, végrehajtási utasításnak ebbe 
az irányba megy, így például a lerakási díj is vagy járulék is. Egyáltalán nem magas ez a díj 
ahhoz képest, hogy milyenek a jövedelmi viszonyok Magyarországon. Természetesen azért 
sírnak a különböző érdekeltségek, mert ezidáig nagyon-nagyon szép hasznokra tettek szert, 
akár külföldiek voltak, akár hazaiak. Az bizonyára megnehezül, hogy olyan beruházásokat 
lehessen a szemétdíjból finanszírozni, amelyeket nem a szemétdíjból kellene finanszírozni. 

Ha a Jobbik tisztelt képviselőjének felvetéseire válaszolok, akkor azt tudom mondani, 
Kepli Lajosról beszélek, a fogalmak tekintetében nincs nagyon mozgásterünk. Mint ahogy 
elhangzott Szilágyi László hozzászólásából is, átvettük az európai uniós fogalmakat. Ahol 
vitánk lehetne, az természetesen az Európai Unióval van vagy lehetne. Én személy szerint 
csak megemlítek kettőt, én a hulladékkereskedővel mint fogalommal egyáltalán nem értek 
egyet. De attól, hogy én akár államtitkárként nem értek egyet, az semmit nem számít ebben az 
esetben, hiszen benne van az Európai Unió irányelvében a hulladékkereskedő. Teljesen 
feleslegesnek tartom, a zavarkeltés, a manipuláció, a pénzügyi manipuláció, machináció, a 
csalárd módon történő üzletelés egyik eszközét látom benne. Benne van, ezzel együtt nem 
értek vele egyet, vagy a hulladékbesorolást megint Kepli Lajos irányába mondom, meg tudja 
majd nézni ezeket a gondolataimat a jegyzőkönyvben, nem értek egyet azzal, hogy a termelő 
legyen felelős a hulladék minősítéséért.  

Itt akkor megint arra is válaszolnék, hogy ki mindenkinek kellene, az államnak kellene 
a minősítést megtenni, és az állam megfelelő szerveinek, hatóságainak kellene a minősítést 
megtenni, vagy a hulladékbesorolást megtenni. 

Égetés, energetikai hasznosítás is többször előkerült, így például Bödecs Barnabás 
gondolataiban, de Nagy Andor képviselő úr is elmondta, és itt sietve jegyzem meg, hogy 
Nagy Andor képviselő úrral is több alkalommal konzultáltam, Bödecs Barnabással is 
alkalmam volt ebben a tekintetben beszélni. Teljesen igazuk van, hogy a lerakás előtt van az 
égetés, de nem a legelső helyen, és nem a második és nem is a harmadik helyen. Tehát az 
energetikai hasznosítás csak abban az esetben fogadható el az EU szerint is, ha villanyáram és 
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hőenergia-termelés történik belőle. Ellenkező esetben nem, de ez is ismert a teremben 
mindenki számára. 

Viszont Nagy Andor képviselő úr kimondta a lényeges elemet. Égetés innentől kezdve 
csak úgy lehetséges akár a budapesti égetőben, hogy a pévécét és a nehézfémeket ki kell 
szedni belőle. Tárgyaltam a főváros szervével, a FŐKEFE-vel, és teljes mértékben 
egyetértenek, saját anyagi forrásaikból meg tudják tenni azokat a beruházásokat nagyon rövid 
távon, amellyel ennek a kívánalomnak nem azért, mert én gondolom, hanem azért, mert 
Németországban is, másutt is Nyugat-Európában így van, égetésre csak pévécé- és 
nehézfémmentes anyag mehet. 400 ezer tonna/év az égető kapacitás. Abban biztos, hogy lesz 
elégségesen sok műanyag akkor, hogy ha a pévécét kiveszik, és a pévécé köztudottan 
könnyen és jól újrahasznosítható anyagában. Ha valaki hulladékégetőt akar építeni, nem 
támogatom, és amennyiben nem akarja kiszedni a pévécé-t és a nehézfémet, semmilyen 
engedélyt nem fog kapni ilyen jellegű beruházásra Magyarországon. 

Pirolízisről beszéltem, itt ezekkel a gond az az egészségügyi hatásokon túl, hogy 
felesleges kapacitásokat hoz létre, amely az erőforrás menedzselésével, az erőforrások 
megvédésével, megőrzésével kapcsolatosan nemhogy használnak, hanem kártékonyak, de 
erőforrás-menedzselés alatt én itt most globális folyamatokat értek kőolajtól egészen a 
műanyaggyártásig, és ahhoz képest az újrahasznosíthatóságig vagy az égethetőségig.  

Betétdíjas rendelet hatályosul-e? Azonnal. Tehát ugyanúgy, mint a törvény, de az 
összes többi 33, urambocsá’ 22 vagy 27. Ismételten jelzem, amit többen pozitívumként 
mondtak irányomba, köszönöm a megtiszteltetést, ne tegyék. Én a 40-ben semmifajta 
elmozdulást nem látok lehetségesnek, tehát ehhez képest az, hogy 20-20, itt most a lerakási 
díjról beszélek, vagy 20-10-10, és más kombinációkat is el tudok mondani, ebben van 
bizonyos mozgástér, de betétdíj mindenféleképpen más elemekkel együtt ebben a 
szabályozásban azért szükségeltetik, hogy az egész rendszer úgy legyen installálva, 
működtetve, hogy a megelőzésre, az újrahasznosításra, és ne a lerakásra és az égetésre 
helyezze a hangsúlyt. Pontosan a lerakási díj és egyéb más intézkedések miatt van az, amit 
Nagy Andor képviselő úr mondott, Ausztriában, Németországban ez a helyzet.  

Hulladéktársulások tekintetében itt is szeretném jelezni, hogy az Európai Unió, 
engedjék meg, hogy túlzással mondjam, de az akkori magyar kormányzatnak, amikor 
finanszírozták ezeket a regionális hulladéklerakókat, azt kérte, túlzás az lett volna, ha azt 
mondom, hogy könyörgött az akkori magyar kormányzatnak, nem így volt. Azt kérte, hogy ne 
176 település alkosson egy társulást és próbálja eldönteni, hogy mi jó neki, meg hogyan kell 
ezt az egészet levezényelni, hanem azt kérte, hogy az állam, ne az önkormányzatok, az állam 
legyen egyszemélyben felelős ezekért a regionális hulladéklerakási projektekért. Akkor más 
döntés született, történt, ami történt, innentől kezdve az Európai Unió egyáltalán nem fog, 
nem azért, mert nem teheti, hanem az előzmények következtében nem fog bármit is mondani, 
hogy ez átkerül állami irányításba. A tulajdon az állami tulajdon, nem önkormányzati, állami 
tulajdon. A menedzsmentje, a menedzselése a dolognak maradhat akár ugyanígy, mint ebben 
az esetben, habár képviselőtársaim, az összes polgármestertársam és képviselőtársam nem 
egyike-másika, mindegyike jön azzal, hogy a mostani társulási forma az kezelhetetlen. 
Egyszerűen nincs pozitív vélemény a mostani társulási formáról, ez egy nagyon nagy 
zsákutcája volt az előző időszak szabályozásának. 

Égetésről már beszéltem, tulajdonos felelőssége, mondta a volt miniszter úr, Turi-
Kovács Béla, a hulladék illegális lerakásáért. Itt a félreértések elkerülése végett, illegális 
lerakás kis méretekben bármikor megtörténhet bármilyen területen. Az előbb említett 
rendszerben ki van zárva, hogy mondjuk egy közszolgáltató abban legyen érdekelt, hogy 60 
tonna szemetet elhelyezzen illegálisan bárkinek a földjére. Viszont itt csak jelezném, hogy 
továbbra is azzal értek egyet, hogy a tulajdonosnak igenis legyen felelőssége a saját tulajdona 
tekintetében. Nyilvánvalóan ezt kis mennyiségek esetében elég nehéz megakadályozni, hogy 
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illegális hulladéklerakás történjen. Nagyobb mennyiségek esetében annyira látványos a dolog, 
hogy kiüti a biztosítékot mindenkinél. 

Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. 

Döntés az általános vitára alkalmasságról, bizottsági előadók állítása 

ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak, és akkor most a bizottságnak határoznia 
kell arról, hogy a benyújtott T/5538-as számú hulladékról szóló törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak találja-e. Kérem, aki támogatja az általános vitára való alkalmasságot, az 
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Ki nem tartja alkalmasnak? (Szavazás.) Tartózkodás 
nincs, tehát a bizottság többsége általános vitára alkalmasnak találja a törvényjavaslatot.  

A bizottságnak előadót kell állítani. (Dr. Nagy Andor: Bartos Mónikát javaslom.) 
Nagy Andor alelnök úrral egyeztetve Bartos Mónika képviselné a többségi bizottsági 
álláspontot az ülésen. Kisebbségi álláspont képviseletére nem érkezett igény, gondolom, a 
frakciók majd az általános vitában elmondják a véleményüket úgyis.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, megköszönöm államtitkár úrnak és a 
minisztérium munkatársainak, hogy megtisztelték a bizottságot jelenlétükkel. 

A géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási 
alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar stratégiáról 
szóló 53/2006. (XI. 29.) OGY határozatban foglaltak 2009. és 2010. évi végrehajtásáról 
szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/.... szám) (A Mezőgazdasági 
bizottság önálló indítványa) (Általános vita) 

Továbblépnénk a második napirendi pontra, a géntechnológiai tevékenységgel 
kapcsolatos jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat tárgyalására. Itt emlékeztetem a 
bizottság tagjait arra, hogy magát a jelentést 2011 novemberében a bizottság már tárgyalta, 
tehát most a jelentés tárgyalására nem kerül sor. Pusztán a Mezőgazdasági bizottság által 
benyújtott határozati javaslatot, amely háromnegyed órája született meg és minden 
képviselőtársunk megkapta ezt a meglehetősen tömör és célratörő határozati javaslatot, ennek 
a határozati javaslatnak a vitája fog lezajlani. Kérem a VM munkatársait, hogy a határozati 
javaslattal kapcsolatban, ha van észrevételük, megjegyzésük, akkor azt tegyék meg. 

 
ANDORKÓ RITA (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Köszöntöm 

elnök urat és köszöntöm a bizottság tagjait. Én is ott voltam a Mezőgazdasági bizottság 
ülésén, és igen, egyhangúlag támogatták a határozati javaslat benyújtását, illetve a jelentés 
elfogadását. Mivel novemberben ezt már ez a bizottság tárgyalta, és ahogy elnök úr is mondta, 
most nem kerül részletesen kifejtésre a jelentés tartalma, de ha bármiféle kérdésük van, akkor 
szívesen állok rendelkezésükre. Kérjük, hogy támogassák a javaslatot. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen Andorkó Rita biodiverzitási referens asszonynak a rövid 

tájékoztatást. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e kérdéssel, észrevétellel élni? 
(Jelzésre:) Igen, Nagy Andor alelnök úr. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Mivel magamra vállaltam, hogy a bizottság 

álláspontját elmondom, hadd kérdezzek valami tisztázó kérdést, mert nem értem pontosan, 
hogy miért kell erről most nekünk, ráadásul, ha ilyen lakonikus szöveg van, határozati 
javaslatot elfogadni, hogyha novemberben elfogadtuk? Mi ennek az oka? Mert nem 
emlékszem erre. 

 
ELNÖK: Tehát van egy jelentés, azt tárgyaltuk, és a jelentéssel kapcsolatban a 

Mezőgazdasági bizottság elfogadott egy határozati javaslatot, és mi kijelölt bizottság 
vagyunk, hogy a Mezőgazdasági bizottság határozati javaslatát nekünk tárgyalni kell. (Dr. 
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Nagy Andor: De a jelentés az nem határozati javaslat.) Az nem határozati javaslat, az külön 
irományszámú, J/ akárhányas számon kerül be az országgyűlés elé, ez pedig H/5853-as 
irományszámú határozati javaslatként kerül be. Nyilván a vita egyben fog lezajlani a 
Parlamentben a jelentésről és a határozati javaslatról. Igen, ez egy formalitás, hogy nekünk 
külön kell tárgyalnunk a határozati javaslatot, mert a mi jóváhagyásunk nélkül ez nem 
kerülhet a plenáris ülés elé, úgyhogy érezzük át a fontosságunkat. (Dr. Nagy Andor: Húzzunk 
bele és akkor szavazzunk.) Húzzunk bele, szavazásra bocsátom. Kérdezem a bizottság azon 
tagjait, akik a Mezőgazdasági bizottság határozatát támogatják, ezt jelezzék. (Szavazás.) 
Ellene? Tartózkodik?  

A bizottság egyhangúlag támogatta, és előadóként, ha nincs ez ellen kifogás, akkor 
Nagy Andor alelnök urat állítjuk mind a jelentés, mind a határozati javaslat együttes 
vitájához.  

A bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének megvitatása és elfogadása 

Harmadik napirendi pontunkra lépünk tovább, megköszönöm Andorkó Ritának a 
tájékoztatást. Harmadik napirendi pontként a bizottság 2012. évi tavaszi munkatervének 
megvitatása és elfogadása szerepel a napirenden. Ezt a munkatervet írásban előzetesen 
kiküldtük. Két észrevételt kaptunk a munkatervvel kapcsolatban, Oláh Lajos képviselőtársunk 
a parlagfűvel kapcsolatos beszámolót kérte, hogy vegyük föl a napirendi pontok közé, 
továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működésével kapcsolatos beszámolót, 
illetve az új atomerőművi blokkok létesítésének ügyét. Nagy Andor alelnök úr pedig 
javasolta, hogy az almásfüzitői veszélyeshulladék-tározó ügyét vegyük föl a bizottság 
munkatervébe. Ezeket beillesztettük a munkatervbe, tehát ezekkel a kiegészítésekkel 
kérdezem, hogy van-e kérdés, javaslat, észrevétel? (Jelzésre:) Igen, alelnök úr, parancsolj. 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Nekem lenne egy észrevételem ezzel kapcsolatban. 

Azt szeretném kérni, hogy erre a meghallgatásra, amelyet a tatai hulladék kapcsán javasoltam, 
hamarosan kerüljön sor, mert ez most ügy. Fél év múlva nem lesz olyan érdekes, mint most, 
hiszen a Greenpeace az Európai Bizottsághoz fordult, a Tatai Környezetvédelmi Kft. védi a 
pozícióit, és érdekelne, hogy itt mi az igazság.  

A másik pedig, hogy a bizottsági ülések időpontjával kapcsolatban az szerepel 
javaslatként, hogy az legyen szerda 10 óra. Ez nálunk lázadást váltott ki a frakciótársaim 
között, ezért mint budapesti, kénytelen vagyok eleget tenni az ő kérésüknek, és határozottan 
javasolni azt, hogy maradjon a hétfői bizottsági ülési időpont, mert sokan polgármesterként 
nem tudják megoldani, illetve közgyűlési elnökként még ebben a ciklusban lehetséges, hogy a 
parlamenti képviselő polgármester is legyen. Majd amikor már egy normálisabb működésre 
átállunk ’14-től, akkor ilyen probléma nem lesz, de most még van. Ezért azt szeretném kérni, 
hogy amikor lehetséges, akkor hétfőn a frakcióülésekhez valahogy igazodva, ezt akár 
egyeztethetjük is, 9-kor jöjjünk össze. 

A harmadik dolog pedig, amit javasolnék, hogy elfogadtuk a víziközműtörvényt. Azt 
gondolom, hogy érdemes lenne a bizottságnak meghívni a tárcának azt a képviselőjét, aki a 
végrehajtási rendeleteket átlátja, hogy számoljon be arról, hogy a víziközműtörvény 
elfogadása után hogy állnak a végrehajtási rendeleteknek a megfogalmazásával, meg mik a 
tapasztalatok, mert frakcióülésünkön problémaként vetődött föl néhány dolog, és kíváncsi 
lennék arra, hogy a törvényhez képest most hol tart az ügy maga. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Igen, Szabó Imre alelnök úr, parancsolj! 
 
SZABÓ IMRE (MSZP): Elfogadva az érveket, a hétfői bizottsági ülést én is 

támogatnám, és annyit szeretnék hozzátenni, hogy azt viszont szeretném kérni, hogy ha már a 
10 órás kezdésre át tudtunk térni, akkor maradhassunk ennél a formulánál, mert nálunk meg 
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9-től van frakcióülés, és akkor egész egyszerűen kabinetvezetőként nagyon sokszor nem 
tudom egyeztetni a személyes jelenlétet, miután egy tagunk van csak összesen a bizottságban. 
Nem tudom, a konferenciával kapcsolatosan is most szóljak-e egy pár szót? A 
zöldkonferenciával, zöldgazdasági konferenciával kapcsolatos. Szeretnék arra is javaslatot 
tenni, támogatva ennek a gondolatát, hogy az előkészítésbe elnök úr a frakciókat szíveskedjen 
bevonni, és lehetőséget adni arra, hogy a frakciók által javasolt előadó is kaphasson 
lehetőséget. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Rendben, köszönöm. A felvetésekre reagálva: az almásfüzitői ügyet egy 

hónapon belül napirendre fogjuk venni, tehát március közepéig ez szerepelni fog a bizottság 
napirendjén. Az ülések időpontjával kapcsolatban én teljesen értem képviselőtársaim 
nézőpontját. Én minden ülésszak elején megkapom Kövér László házelnök úrtól, hogy 
tegyem szerdára vagy csütörtökre az üléseket, tehát én itt be vagyok szorulva a két igény 
közé. Törekedni fogok a hétfői időpontra, bár eddig a frakcióülések gyakran nehézséget 
okoztak a megfelelő időpont kialakításában. Én azért azt jelzem, hogy elképzelhetőnek 
tartom, hogy időnként legalább keddre át kell csúsztatni bizottsági ülést, hogy ha egyszerűen 
nem tudunk megfelelő időpontot egyeztetni. Ez persze függ attól is, hogy az országgyűlés 
működése lehetővé teszi-e, hogy ne hétfő reggel tárgyaljuk a hétfő délutáni törvényeket, 
hanem egy picit előbbre tudjunk tekinteni, de akkor alapfelállásban igyekszünk a hétfő 
délelőtti időpontot tartani. 

A víziközműtörvénnyel kapcsolatban köszönöm a felvetést, ezt egy jó gondolatnak 
tartom, hogy erről valamikor, amikor látunk rá időt, akkor egy napirendi pontként ezt 
tárgyaljuk. A zöldgazdasági konferenciát illetően én valamennyi frakció képviselőinek az 
közreműködését várom ebben az ügyben. Fogunk készíteni valamilyen javaslatot, amit 
véleményezésre el fogunk küldeni, és akkor egyeztetni tudunk ennek az időpontjáról, 
együttműködő partnerektől, meghívott előadókról, tehát ebben mindenkinek a 
közreműködésére számítok. 

Jó, hogy ha más észrevétel nincs, akkor ilyen formában szavazásra bocsátom a tavaszi 
munkatervet. Kérem, aki ezekkel a kiegészítésekkel támogathatónak tartja, az jelezze. 
(Szavazás.) Ellene? Tartózkodik? A bizottság egyhangúlag a munkatervet elfogadta. 

Egyebek 

Végezetül Egyebek napirendi pont alatt tájékoztatom a bizottságot, hogy 
előreláthatólag a megállapodásunk értelmében jövő hétfő délelőtt tartunk bizottsági ülést, ahol 
előreláthatólag a hulladéktörvény módosító indítványai lesznek napirenden, illetve bármi, ami 
addig beérkezik a titkárságra.  

Megköszönöm a jelenlétet és az együttműködést, és mindenkinek további szép napot 
kívánok! 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 52 perc)  
  

Jávor Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra  


