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Napirendi javaslat  

 

1. A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat (T/11113. szám) 
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 
törvényjavaslat (T/11206. szám)  
(Általános vita)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

3. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat (T/7979. 
szám)   
(A Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) 

4. Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, 
továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/11101. szám)   
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) 

5. A kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10899. szám)   
(A Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása)  

6. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Szili Katalin (független), a bizottság elnöke  
Dr. Nagy Andor (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Szabó Imre (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Bácskai János (Fidesz)  
Bartos Mónika (Fidesz)  
Cseresnyés Péter (Fidesz)  
Kővári János (Fidesz)  
Sebestyén László (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz)  
Vincze László (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
Jávor Benedek (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bányai Gábor (Fidesz) Bartos Mónikának (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Vincze László (Fidesz) megérkezéséig dr. Turi-Kovács Bélának (Fidesz) 
Dr. Oláh Lajos (független) Szabó Imrének (MSZP)  
Schmidt Csaba (Fidesz) megérkezéséig Sebestyén Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) távozása után dr. Bácskai Jánosnak (Fidesz) 
Cseresnyés Péter (Fidesz) távozása után Kővári Jánosnak (Fidesz)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium 
Jogi Főosztálya)  
Bardócz Tamás főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, 
Halászati és Vadászati Főosztálya)  
Horváth Attila Imre helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 

Jelenlévők 
Dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs hulladékgazdálkodási referens 
(Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási Osztálya)  
Dr. Gyűrű Attila (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség)  
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Dr. Nagy Olga főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya)  
Pénzes Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium 
Jogi Főosztálya)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 37 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Meghívott Szakértők! 
Köszöntöm önöket a mai bizottsági ülésünkön, ami egy elég hosszú bizottsági ülésnek 
ígérkezik, de remélem, hogy azért sikerül valamennyi napirendi pontunkon időben, 
eredményesen és sikeresen túljutnunk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Hat napirendi pontra van javaslatunk a mai ülésre. 
Tájékoztatom önöket, hogy a kiküldött napirendi ajánláshoz képest egy más sorrendiséget 
fogok javasolni, ami nyilván a kormány képviselőjének a kérését is fedi.  

Az első a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényjavaslat módosító 
javaslatainak a megvitatása. A második a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási tevékenység 
minősítéséről szóló törvényjavaslat, mely T/11206. számon került benyújtásra, első helyen 
kijelölt bizottságként ennek az általános vitára való alkalmasságáról döntünk. A harmadik 
napirendi pontunkban a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslat 
Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatainak a megvitatása szerepel. A 
negyedik napirendi pontunk az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes 
törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről és a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe 
tartozó módosító javaslatainak a megvitatása. Az ötödik napirendi pontunk a kormány és a 
vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat megvitatása, a hatodik pedig az egyebek.  

Kérdezem a képviselőtársaimat, elfogadják-e így, ebben a sorrendben a napirendi 
ajánlásomat. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet 
egyhangúlag támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérném szépen a tárca képviselőit, hogy foglaljanak helyet.  
Köszöntöm a tárca képviseletében Bardócz Tamás főosztályvezető urat és Pénzes 

Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes asszonyt.  
Megkezdjük a módosító javaslatoknak a vitáját, de mielőtt erre sor kerülne, 

tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy a mai bizottsági ülésünkön Bartos Mónika képviselő 
asszony Bányai Gábor képviselő urat, dr. Aradszki András képviselő úr Koncz Ferenc 
képviselő urat, Turi-Kovács Béla alelnök úr pedig Vincze László képviselő urat helyettesíti.  

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú törvényjavaslathoz 
beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk az első napirendi pontunk tárgyalására, a T/1113. 
számú törvényjavaslat vitájára, az ajánlási pontok megtárgyalására.  

Az ajánlási pontban Farkas Zoltán és képviselőtársai módosító javaslata szerepel. 
Kérném a kormány álláspontját.  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) Köszönöm. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Tehát 1 tartózkodás mellett valamennyi 
képviselőtársunk támogatta a módosító javaslatot. 

A 2. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr javaslata szerepel. A kormány 
álláspontja? 
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BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 
támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
A bizottság egyharmada sem támogatta.  

A 3. ajánlási pontban Kepli Lajos és képviselőtársai módosító javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 3 igen. Ki 

az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada sem támogatta.  
A 4. ajánlási pont következik Pál Béla és képviselőtársai javaslata alapján, illetőleg 

Kepli Lajos és képviselőtársai javaslata alapján. A kormány álláspontja?  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a módosító indítványt. 
Az 5. ajánlási pontban Pál Béla és képviselőtársai javaslata szerepel. A kormány 

álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja a bizottságból? (Szavazás.) 3 igen szavazat. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada sem támogatta. 
A 6. ajánlási pontban Kepli Lajos és képviselőtársai javaslata szerepel. A kormány 

álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Képviselőtársaim, önök közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, 

aki nem? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Egyharmad sem támogatta. 
A 7. ajánlási pontban ugyancsak Kepli Lajos képviselő úr és képviselőtársai javaslata 

szerepel. A kormány álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.) Egyharmad 
sem támogatta. (Vincze László megérkezik.) 

A 9. ajánlási pont következik Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata alapján. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
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ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 10. ajánlási pontban Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata szerepel ismételten. 

A kormány álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Egyharmad sem támogatta.  

A 11. ajánlási pontban Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata szerepel. A kormány 
álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen szavazat. 

Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 
tartózkodás. Egyharmad sem támogatta.  

A hatáskörünkbe tartozó következő pont a 13. ajánlási pont Boldog István képviselő úr 
javaslata alapján. A kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. (Dr. Nagy Andor: Kérhetnék indokolást?) 
 
ELNÖK: Indokolást kér az alelnök úr.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Általános nézet 

volt az egész országra kiterjedő halászati tilalom időszakos bevezetése. Nem tartjuk 
célszerűnek a kormány részéről, hogy az egész országra kiterjedően általános halászati vagy 
horgászati tilalmat vezessünk be. A törvényjavaslat lehetőséget ad arra, hogy helyi szinten, 
vízterületenként kezeljék ezt a kérdést, és ahol szükséges, ott be lehet vezetni ilyen tilalmakat, 
de törvényi szinten ez szerintünk nem jó megoldás.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja. A képviselőtársaim 

közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmad sem támogatta.  

A 14. ajánlási pontban ugyancsak Boldog István képviselőtársunk javaslata szerepel. 
A kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja, ugyanazokkal az érvekkel.  
 
ELNÖK: Ugyanezen indokok alapján. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmad 
sem támogatta.  

A 15. ajánlási pontban Vágó Gábor képviselő úr javaslata következik. A kormány 
álláspontja? 
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BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? 

(Szavazás.) 13 nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.  
A 16. ajánlási pontban Farkas Zoltán és képviselőtársai javaslata következik. A 

kormány álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ebben a 

formában nem tudja támogatni a kormány, mert nem jó a megfogalmazás. Egy módosítással 
elképzelhető.  

 
ELNÖK: Tehát a kormány megfogalmazás miatt nem támogatja. Kérdezem a 

képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a 
bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  

A 17. ajánlási pontban Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata szerepel. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.  
A 18. ajánlási pont Sági István képviselőtársunk javaslata. A kormány álláspontja?  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) Nincs 

támogató szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  

A 20. ajánlási pont következik Magyar Zoltán és képviselőtársai javaslata alapján. 
Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Egyharmadot sem kapott.  
A 21. ajánlási pont következik Magyar Zoltán képviselő úr és képviselőtársai javaslata 

alapján.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. A bizottság egyharmada 
sem támogatja.  
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A 22. ajánlási pontban Sági István és képviselőtársai javaslata szerepel. A kormány 
álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány nem támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? 
(Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  

A 23. ajánlási pontban Farkas Zoltán és dr. Szűcs Lajos képviselő urak javaslata 
következik. A kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja.  
 
ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 24. ajánlási pont következik. A kormány álláspontja?  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Egyharmadot sem kapott.  
A 26. ajánlási pont következik Zsigó Róbert és képviselőtársai javaslata alapján.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ebben a 

formában nem tudja támogatni a kormány, máshol kellene ezt szabályozni, más 
paragrafusban. Megfogalmazás miatt nem támogatja.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. A bizottság támogatta.  

A 28. ajánlási pont következik Pál Béla és Gőgös Zoltán képviselő urak javaslata 
alapján. A kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ebben a 

formában nem támogatja, mert a törléssel nem ért egyet, ami benne szerepel. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 

2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 
tartózkodás. Egyharmadot sem kapott.  

A következő ajánlási pontunk a 33., Farkas Zoltán és képviselőtársa, dr. Szűcs Lajos 
képviselő úr javaslata alapján. A kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. (Dr. Nagy Andor: Indokolást kérhetnék?) 
 
ELNÖK: Egy indokolást kér Nagy Andor alelnök úr.  
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BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért, mert a 
közösségi jelentőségű fajok között vannak olyan fajok is, amelyek nem őshonosak 
Magyarországon, és a törvény elsősorban az őshonos fajok megóvására igyekszik szabályokat 
hozni. Az őshonos és közösségi jelentőségű fajt így védi a törvényben megfogalmazott 
szabályozás, ami pedig nem őshonos és közösségi, azt pedig nem akarjuk törvényi szinten 
védeni. 

 
ELNÖK: Mondana erre egy példát esetleg? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Például az 

ibériai márna hazánkban nem őshonos… 
 
ELNÖK: Csak úgy kíváncsiságból… 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): …de közösségi 

jelentőségű faj, amit nem akarunk Magyarországon védeni.  
 
ELNÖK: Köszönöm. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja a javaslatot? 

(Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem szavazat. Egyharmadot sem 
kapott.  

A 34. ajánlási pontban Zsigó Róbert és képviselőtársai javaslata következik. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, 

hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.  
A 35. ajánlási pontban Baráth Zsolt és képviselőtársai javaslata szerepel. A kormány 

álláspontja? 
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): A kormány 

nem támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Egyharmadot sem kapott. 
A 37. ajánlási pont következik, Vágó Gábor képviselő úr javaslata alapján.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. Egyharmadot 
sem kapott.  

A 38. ajánlási pontban ugyancsak Vágó Gábor képviselő úr javaslata következik. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
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ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. 
Egyharmados támogatást sem kapott.  

A 43. ajánlási pont következik Farkas Zoltán és dr. Szűcs Lajos képviselő urak 
javaslata alapján. A kormány álláspontja?  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A 
bizottság támogatta.  

A 44. ajánlási pontban Kepli Lajos és képviselőtársai javaslata következik. A kormány 
álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 

igen. Ki az, aki nem? (Sebestyén László: Egy kérdésem lehetne?) Sebestyén László képviselő 
úr kérdést kíván feltenni. Öné a szó, képviselő úr. 

 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm. Egy indokolást szeretnék kapni. Mi az 

ok? Mert szerintem ez nem indoklás, ami itt van.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Azért, mert 

korábban módosítottuk már ezt a paragrafust, és ott a rendőrséget belevettük egy más 
módosító alapján. A természetvédelmi őr, a mezőőr és a halgazdálkodásra jogosult hiába 
érkezik meg, ha neki nincs sem halászati őri, sem társadalmi halőri igazolványa, jogosítványa, 
akkor nem tehet semmit ezekkel a papírokkal. A rendőrség az egyetlen olyan szerv, amely 
ebben közreműködhet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja ezt a 

módosító indítványt? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11 nem 
szavazat. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A bizottság egyharmada sem 
támogatta.  

A következő ajánlási pont a 45., Pál Béla és Gőgös Zoltán képviselő urak javaslata 
alapján. A kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 1 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság 
egyharmada sem támogatta.  

Turi-Kovács Béla alelnök úr javaslata következik a 46. ajánlási pont szerint. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
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ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Dr. Turi-Kovács Béla: Van kérdésem meg 
észrevételem!) Az alelnök urat illeti a szó.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Nem 

tudom, hogy a kormánynak tudomása van-e arról, hogy ha a holtágak tekintetében nem 
történik valami jelentős változás, akkor nagy valószínűséggel olyan értékes holtágaknál, mint 
a szarvasi, a gyomaendrődi vagy akár a békési, több helyen a kagylók veszik át az uralmat, és 
olyan helyzetek állnak elő, amikor nemhogy horgászni nem lehet, hanem a vízbe bemenni se 
nagyon lehet. Magyarul, a módosító azt célozná, hogy e tekintetben próbáljon a kormány egy 
olyan tervet összeállítani, amellyel ezeken a holtágakon segíteni lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Öné a szó.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 

szépen. A céllal egyetértünk, és a törvény több ponton érinti is ezt a témát, de nem szerencsés 
törvényi szinten ilyen részletességgel meghatározni, hogy milyen feladatokra lehet ezt 
felhasználni, hiszen ezek a feladatok változhatnak, ezért a vhr. és a pályázatok szintjén 
akarjuk megszabni azokat a konkrét tevékenységi köröket, amelyekre ezeket az összegeket 
fordítani lehet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja az alelnök 

úr javaslatát? (Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság támogatta az alelnök úr javaslatát.  

A 48. ajánlási pontban Pál Béla és Gőgös Zoltán képviselők indítványa következik. A 
kormány álláspontja? 

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. (Szabó Imre megérkezik.) 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada 
sem támogatta.  

A következő a 49. ajánlási pont, Kepli Lajos és képviselőtársai javaslata alapján. A 
kormányt kérdezem.  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. (Kepli Lajos jelentkezik.) 
 
ELNÖK: A képviselő úr kért szót.  
 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Indokolást szeretnék kérni.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ez a 48.-kal 

megegyező gyakorlatilag. A halgazdálkodási és halvédelmi bírság központosított bevétel 
jelenleg, és ahhoz, hogy ezeket felhasználhassuk a halgazdálkodási ágazat fejlesztésére, több 
törvény módosítása lenne szükséges, ami a kormánynak nem célja, ez nem menne át 
semmilyen kormányállásponton.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazunk, képviselőtársaim. Ki az, aki támogatja 
a módosító indítványt? (Szavazás.) 4 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 12 
nem szavazat. A bizottság nem támogatta.  

Az 50. ajánlási pontunkban Vágó Gábor képviselő úr javaslata következik.  
 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 2 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem szavazat. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság nem támogatta.  

Az 51. ajánlási pontban ugyancsak Vágó Gábor képviselő úr javaslata következik. (Dr. 
Aradszki András: Én is tartózkodtam az előzőnél!) Akkor az előzőnél 11 nem és 3 tartózkodás 
volt. Köszönöm.  

Tehát az 51. ajánlási pont következik, a hatáskörünkbe tartozó utolsó javaslat. 
Kérdezem a kormányt, támogatja-e.  

 
BARDÓCZ TAMÁS főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 3 igen. Ki az, aki 

nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 1 tartózkodás. A bizottság nem 
támogatta.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Lezárjuk az első napirendi pontunkat. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló T/11206. 
számú törvényjavaslat általános vitája 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
tevékenység minősítéséről szóló T/11206. számú törvényjavaslat általános vitájára. Első 
helyen kijelölt bizottság vagyunk.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm Rácz András helyettes államtitkár urat, 
Szőgyényi-Kovács Szabolcs hulladékgazdálkodási referens urat és dr. Gyűrű Attila urat az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség részéről.  

Államtitkár úr, öné a szó.  
 

Dr. Rácz András szóbeli kiegészítése 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Bizottság! Idén január 1-jével hatályba lépett 
az új hulladékokról szóló törvény. Ennek kapcsán a köztársasági elnök úr még tavaly ősszel 
észrevételezte a közszolgáltatók minősítéséről szóló szabályokat, és ezen észrevételében 
kifejtette, hogy a jogorvoslati jogot mindenképpen a minősítési eljárásban meg kell teremteni, 
illetve az ő véleménye szerint részletesebben kell szabályozni magát a minősítési eljárást. Ez 
történt meg ebben az új törvényjavaslatban, amely most itt fekszik a bizottság asztalán, és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése címet viseli.  

Ezen túl, amit elmondtam, a törvénynek az a célja, hogy olyan új közszolgáltatási 
rendszer jöjjön létre, amely már a közszolgáltató kiválasztásánál a gazdasági szempontokon 
túl a szolgáltatás biztonságára és a szolgáltatás minőségére helyezi a hangsúlyt. E két elemet 
majd végig fogom kísérni a szabályozásban is, tehát a szolgáltatásbiztonság és a 
szolgáltatásminőség fogalmait, és nem utolsósorban a költséghatékonyság szempontjait is 
fontos szempontnak tartottuk.  
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Létrejön egy egységes, objektív követelményrendszer, amelyet a törvény 1-4. 
melléklete részletesen szabályoz, ez egy teljesen objektív követelményrendszer. A minősített 
közszolgáltatókat a települési önkormányzatok fogják kiválasztani, általánosan közbeszerzési 
eljárás keretében. Természetesen ez alól lesznek majd kivételek, ahol nem éri el a 
szolgáltatásnak az ellenértéke a közbeszerzési értékhatárt, vagy ahol úgynevezett in-house 
módon oldják meg, tehát százszázalékos önkormányzati tulajdonban álló céggel oldják meg a 
közszolgáltatást. A települési önkormányzatok fogják majd meghatározni a közbeszerzési 
eljárás keretében a közbeszerzési kiírásokban, hogy milyen minősítési osztályú 
közszolgáltatóval kívánnak szerződést kötni.  

Nagyon fontos az, hogy a jogszabályban, a törvényben a kérelemhez kötöttség elve 
érvényesül. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert szeretném elejét venni mindenféle olyan 
gondolatnak, hogy közszolgáltatóknak a kizárása vagy egyes közszolgáltatók előnybe hozása 
a törvényjavaslat célja. A kérelemhez kötöttség elve azt jelenti, hogy a kérelmező jelöli meg, 
hogy a törvényben meghatározott minősítési osztályok közül melyik osztályba sorolását 
kérelmezi, tehát nagyon fontos, hogy nem a minősítő, nem az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség dönti el, hogy ki milyen feltételek mellett közszolgáltat. Ő csak azt vizsgálja, 
hogy annak a minősítési osztálynak, amit a kérelmező megcélzott, a jogszabályok alapján 
megfelel-e vagy sem, tehát az objektivitás biztosított ebben az eljárásban. Nem sorolhatja a 
minősítő, az OHÜ más osztályba őt, mint amit ő kérelmezett.  

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a minősítési rendszer egyetlen gazdálkodó 
szervezetet sem rekeszt ki a közszolgáltatás végzésének a lehetőségéből. Ha megnézzük az 
A1 minősítési osztályt, ennek az elérése azon gazdálkodó szervezetek számára is biztosított, 
amelyek kizárólag hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkeznek, de egyéb 
követelményeknek nem felelnek meg – hogy mik ezek, erről majd ejtek egy pár szót. Tehát 
akkor nézzük, hogy hogyan épül fel ez a minősítési rendszer.  

Három minősítési kategória van – a mellékletekben ez nyomon követhető –, A-tól C-
ig, és három minősítési fokozat, ami 1-től 3-ig van jelölve a mellékletek szerint. Ha az elsőt 
nézzük, az A-C kategóriákat, ez fejezi ki a szolgáltatásbiztosítási funkciót, amit a mondandóm 
elején kiemeltem.  

Az A kategóriába, az A1-be mindenki belekerülhet, aki megkapta a főfelügyelőségtől 
a közszolgáltatási engedélyét. A közszolgáltatási engedélyhez szükséges valamilyen 
hulladékgazdálkodási engedély, az 51 százalékos állami, önkormányzati tulajdon, illetve a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tervnek a megléte. Ha ez megvan, akkor megkapja a 
közszolgáltatási engedélyt, és A1 kategóriában lényegében indulhat közbeszerzési eljáráson, 
tehát közszolgáltathat.  

A B kategória már egy ennél magasabb szintű kategória. Itt már azonkívül, hogy 
legyen közszolgáltatási engedélye, előírjuk, hogy a szállítást végző gépjárművei közösségi 
tulajdonban álljanak – közösségi tulajdon, ha magának a cégnek a tulajdonában állnak, hiszen 
az már 51 százalék állami, önkormányzati tulajdonban van, vagy egyébként az 
önkormányzaté, és valamilyen jogcímen használja.  

A C kategória pedig a legmagasabb szint, ahol már a kezelést, hulladékkezelési 
létesítmények működtetését is végzi ez a cég, hulladékkezelő létesítménye van közösségi 
tulajdonban, tehát vagy az övé, vagy valamilyen jogcímen közösségi tulajdonban álló 
létesítményt használ, üzemeltet. Ez lehet ártalmatlanító, lerakó vagy hasznosító.  

Az 1-3. fokozatokig van biztosítva vagy lerögzítve a szolgáltatásnak a minősége. Ez 
lehet A1, A2, A3, ahogy a B-nél is lehet. Itt az alapján soroljuk be, hogy milyen 
minőségbiztosítási, környezetirányítási rendszert működtetnek, milyen környezetirányítási 
programokat hajtanak végre. 

Fontos kiemelni, hogy az eljárás során a Ket. szabályai érvényesülnek, közigazgatási 
hatósági jogkört gyakorol az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség az eljárás során, és 
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természetesen a kért, elvárt jogorvoslat is ennek megfelelően biztosított. A Ket. szabályai 
szerint közigazgatási bírósághoz lehet fordulni abban az esetben, ha valaki a minősítésével 
kapcsolatos eljárás ellen kifogást emel. 

Röviden ennyiben szerettem volna összegezni a törvényjavaslatot, illetve még annyit 
hozzátennék, hogy néhány szakaszba lett illesztve ebben a törvényjavaslatban a hulladékokról 
szóló törvénynek a módosítása azért, mert a minősítésnek a szabályait kivettük a törvényből, 
illetve azt a végrehajtási rendeletet, amit korábban gondoltunk, részben törvényi szintre 
emeltük, ezért a hulladékokról szóló törvényt is a minősítéses törvényhez kellett 
hozzáigazítani. Ezenkívül 30 darab végrehajtási rendeletet, ami a hulladékokról szóló 
törvényhez tartozik, folyamatosan készítünk, ebből 14 már hatályba is lépett, tehát úgy 
alkottuk meg a hulladékokról szóló törvényt, hogy végrehajtási rendeletekkel együtt kész 
rendszerként üzemeljen, ne pedig a szép elvárások meglegyenek a törvény szintjén 
fogalmazva, aztán a végrehajtási utasítások évekkel később vagy sosem követik, mármint a 
gyakorlati alkalmazása ezeknek az elveknek késedelmet szenved. Tehát a 30 végrehajtási 
rendelettel való összhangot is meg kell folyamatosan teremtenünk, illetve a rezsicsökkentéses 
törvénnyel kapcsolatos rendelkezéseket is át kellett vezetnünk a hulladéktörvényben, ezért a 
minősítésről szóló törvény végére illesztettük azokat a különböző módosító rendelkezéseket, 
amelyek megteremtik az összhangot a hulladéktörvénnyel, a minősítéses törvénnyel, a 30 
végrehajtási rendelettel és a rezsicsökkentéses törvénnyel.  

Úgyhogy így teljesen koherens és egységes összhang mutatkozik a megítélésünk 
szerint a szabályozásban, és én ezért kérem a tisztelt bizottságot, hogy fogadja el és találja 
alkalmasnak az általános vitára a törvényjavaslatot.  

Köszönöm szépen a szót. (Szabó Imre jelentkezik.) 
 

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen, helyettes államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! 
Megnyitom a vitát. Elsőként Szabó Imre alelnök úr kért szót. Alelnök úr! 

 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. A 

helyettes államtitkár úrnak először nem teljesen a törvénytervezethez kötődően szeretném 
felhívni a figyelmét valamire, és kérni, hogy a jövőben legyen szíves mérlegelni azt, hogy 
közszolgaként van-e önnek lehetősége arra, hogy a köztársasági elnök urat olyan, még 
indirekt módon is kritikával illesse, amely megfogalmazás, gondolom, majd a 
jegyzőkönyvből visszaolvasható, még akkor is, ha az ő véleménye, tehát mondja így szó 
szerint, még akkor is, ha az ő véleménye e tekintetben más. Azt gondolom, hogy a 
köztársasági elnök úrnak a véleményét illik úgy illetni – még akkor is, ha önök nem értenek 
esetleg vele egyet –, hogy amennyiben a köztársasági elnök úr véleményezte, észrevételezte, 
és így tovább. Tehát egy kicsit nagyobb tiszteletet és alázatot szeretnék javasolni a közjogi 
méltóságaink tekintetében.  

Magához a törvényhez illeszkedően: az önmagában eléggé beszédes történet, ha azt 
nézzük, hogy a 2013. január 1-jétől életbe lépett törvénynek a 25-80. §-aiban végig 
módosításokat kell végrehajtani, pedig arról a törvényről is azt hallottuk, hogy a legjobb 
törvények netovábbja, és aztán innentől kezdve minden maga lesz a Kánaán, és rendszerbe 
van foglalva, és tökéletesen fog működni, és így tovább.  

A véleményezéssel kapcsolatban, azt gondolom, az megengedhetetlen, hogy a hazai 
szakmai érdekképviseleti szervezetek legjelentősebbike, amely már húsz éve működik ezen a 
területen, még csak közvetlen véleményezésre sem kapja meg, nincs érdemi párbeszéd, és 
nyilvánvaló, hogy persze lehet törvényi helyekre is hivatkozni, amelyek ezt kötelezően az 
önök számára előírták volna.  
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Anélkül, hogy részletekbe mennék, úgy gondolom, hogy ha az OHÜ mint egy 
nonprofit gazdasági társaság ebben az eljárásban már közigazgatási hatóságként is tud 
működni, akkor ennek a garanciáit ezt jogszabályban kellene valahogy rendezni, mert ez 
pillanatnyilag – legalábbis az én olvasatomban – nem jelenik meg, és ez biztos, hogy némi 
félreértésre fog okot adni.  

Azt sem értem, hogy ha már egyszer többségi tulajdonokról beszélünk, és nyilván az 
önkormányzatok jelentős része önöknek is fontos, akkor mi az, ami indokolja, hogy 2016-ig 
csak egy évre lehet engedélyt szerezni akkor, amikor akár tervezés szempontjából, akár 
működés szempontjából az évenkénti megújítási kötelezettség biztos, hogy a többségi állami 
és önkormányzati tulajdonú cégeknek sem előnyös.  

Úgyhogy anélkül, hogy részletekbe menve további tételeket sorolnék, azt kell 
mondanom, hogy sajnálatos módon ezt a törvényjavaslatot sem tudjuk általános vitára 
alkalmasnak tartani.  

Köszönöm szépen. (Jávor Benedek jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Jávor Benedek képviselő úr következik felszólalásra.  
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt 

Képviselőtársaim! Már hiányérzetünk volt, hogy eltelik egy hónap, és még sehol a 
hulladéktörvény újabb módosítása, de a kormány mindent megtesz, hogy az ellenzék 
hiányérzetét csökkentse, úgyhogy szerencsére a januárban hatályba lépett hulladéktörvényhez 
újabb 30 oldalnyi módosítót sikerült benyújtani. Kíváncsiak vagyunk, hogy amíg a 
hulladéktörvénynek a minősítő eljárásra vonatkozó rendelkezései emlékeim szerint július 1-
jétől már hatályba kellene hogy lépjenek, addig vajon várható-e még további módosítás.  

Az biztos, hogy az egész hulladékpiacnak a szétverése összefügg azzal, hogy a 
hulladéktörvény folyamatos változtatáson megy keresztül. A hulladékgazdálkodásban részt 
vevő szereplők gyakorlatilag egy hónapra előre se látják, hogy mire számíthatnak a jövőben. 
Ez a törvény megint teljesen újraír egy csomó mindent, ami alapjaiban befolyásolja a 
tevékenységüket.  

Nem is mennék bele a részletekbe, egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, amit 
Szabó Imre alelnök úr már említett. Az eléggé izgalmas dolog, hogy egy váratlan mozdulattal 
egy nonprofit korlátolt felelősségű társaság közigazgatási hatósági jogkört kap a 3. §-ban. A 
18. §-ban egyébként fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs, tehát egy korlátolt 
felelősségű társaság döntéseivel szemben nincs másodfok, ahova fellebbezni lehetne. Ha 
valaki nagyon akar, akkor a bíróságon keresheti az igazát, hátha 5-6 év múlva a bíróság dönt 
is arról a minősítő eljárási eredményről, amit egy kft. meghozott egy céggel szemben. Az 
egésznek az abszurditása, azt gondolom, ebből is világossá válik.  

Ez a törvény nem alkalmas arra, hogy teljesítse azokat a környezetvédelmi célokat, 
amelyeknek az érvényesítésére szükség van. Részben visszamenőleges hatályú, tehát 
folyamatban lévő szerződések felbontása fog ebből következni, és ebből szerintem még uniós 
eljárások is következhetnek. Az előterjesztés kivételesen nem egyéni képviselői 
indítványként, hanem kormányzati előterjesztésként jött be, de hatásvizsgálatnak én nem 
láttam nyomát, de természetesen ha volt hozzá hatásvizsgálat, csak elkerülte a figyelmemet, 
akkor ezt örömmel fogom olvasni. Ez így ebben a formában a saját jogalkotási törvényük 
szerint sem szabályos.  

Megítélésem szerint ez a törvény semmi másra nem lesz jó, mint az egész 
hulladékgazdálkodási piacnak a trafiktörvény logikája mentén való újraosztására, és egy 
olyan, szubjektív szempontok alapján való szelektálásra a szolgáltatók között, amely a 
kívánatos cégeket hozza helyzetbe.  
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A helyettes államtitkár úr sokat említette az objektivitás szót. Én nem látom, hogy 
kellő garanciákat hordozna ez a törvény arra, hogy a kft. minősítő eljárásai és azoknak az 
érvényesítése során valóban az objektivitás kritériumai érvényesülni fognak, és nem a 
háttérben fog eldőlni a magyarországi hulladékgazdálkodási piacnak a sorsa.  

Köszönöm szépen. (Dr. Nagy Andor jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor alelnök úr kért szót. Alelnök úr! 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök asszony. 

Engem egy kicsit meglepett Szabó Imrének a hozzászólása, mert én nem hallottam ki azt, 
amit Szabó Imre kihallhatott abból, amit az államtitkár úr mondott. Nem megvédeni akarom 
őt, majd megteszi, mert ő tudja, hogy pontosan mit mondott, de azt helyesnek tartom, ha 
érzékeli az ellenzék – akinek ilyen esetekben valószínűleg vájtabb a füle, mint a miénk, mert 
jobban odafigyel arra, hogy ki mit mond –, ha itt a köztársasági elnököt valaki olyan 
helyzetbe hozza, ami nem méltó a közszolgálathoz, és azt szóvá teszi , de én ezt nem éreztem 
az ő mondandójából. Nem hiszem, hogy szándékosság lett volna mögötte, de majd ő 
bizonyára erre reagál. 

Azért kértem szót, mert a két előttem hozzászóló véleményéből is kiderül az, hogy ez 
a hulladékgazdálkodási törvény elég erőteljes kritikának esett alá. Ha korrekt akarok lenni, 
akkor azt sem hallgathatom el, hogy a mi frakciónkon belül is voltak észrevételek, elsősorban 
az önkormányzati kabinet részéről, ami egyébként érthető, hiszen egy olyan mértékű törvényi 
szabályozásról van szó, ami jelentős mértékben belenyúlt abba a hulladékgazdálkodási 
rendszerbe, amely korábban az országban működött, és amely egyébként nem volt jó. Azt 
egyébként az ellenzék is elismerte, hogy annak a rendszernek, amely arra ösztönözte a 
szereplőket, hogy vigyed el a hulladékot a lerakóba, és kérjél ettől ezért a lakosságtól minél 
magasabb pénzt, hogy a rendszert lehessen működtetni, véget kellett vetni.  

Amikor egy kormánypárt, egy kormány belenyúl egy korábban működő rendszerbe, az 
mindig konfliktusokkal jár. Ezeket mindenki látja, ezt mi is láttuk, az ellenzék is látta, és 
ezeket nem kell elhallgatni, de én azt gondolom, hogy az a szándéka a kormánynak, hogy itt 
rendet rakjon, hogy a közszolgáltatókat minősíthesse, ahogy ezt az államtitkár úr elmondta, a 
lakosságnak, nekünk is az érdekeinket szolgálja, ez teljesen rendben van. Én szeretném a 
kormánypárti képviselők részéről, a Fidesz és a KDNP részéről kimondani, hogy ezt a 
módosítást is természetesen általános vitára alkalmasnak tartjuk. Bizonyára lesz heves vita, a 
holnapi napon kerül sor, ha jól emlékszem, a parlamentben ennek a törvényjavaslatnak a 
vitájára, hiszen a közszolgáltatást végzőket is, valamint a nem közszolgáltatást végző egyéb 
hulladékgazdálkodási cégeket is, az ő érdekeiket is érinti ez a törvényi szabályozás, és érthető 
módon ez ellen felemelik a szavukat.  

Én tehát azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy mi ezt a törvényjavaslatot 
támogatni fogjuk, és igennel fogunk erre szavazni. 

Köszönöm szépen. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Aradszki András képviselő úr kért szót. Képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen. Én is csatlakozom a Nagy 

Andor által elmondottakhoz, de engedje meg, Jávor Benedek képviselő úr, hogy egy kicsit 
reagáljak az OHÜ-nek a minősítésére.  

Biztos tudja, képviselő úr, hogy ez nem ördögtől való dolog, hogy egy zrt. vagy kft. 
hasonló tevékenységet folytat, több ilyen is van a magyar jogrendben. Gondoljunk csak a 
szabványosításra, gondoljunk csak az MSZKSZ-nek a tevékenységére, de mondhatjuk az 
ÁMEI Zrt.-t is – most hirtelen ennyi jutott eszembe. Az, hogy bírósághoz lehet közvetlenül 
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fordulni, és nincs másik másodfok, pont ebből fakad, hogy az OHÜ Kft. nem illeszkedik bele 
a közigazgatási rendszerbe, viszont van egy szakmai kompetenciája, amely szakmai 
kompetencia segítségével végre tudja hajtani azokat az elvárásokat, amelyeket a törvény neki 
juttat. Tehát én ebben nem látok semmi kifogásolnivalót.  

A következőkben kell csatlakoznom Nagy Andor képviselő úrhoz, és hadd mondjam 
el a véleményemet ezeket a fogalmi összeegyeztetéseket illetően. Csöndben jegyzem meg, 
hogy e tekintetben volt annak idején több módosító indítványunk a hulladékgazdálkodási 
törvényhez, lehet, hogy nem a legjobbak, de már akkor is érezte legalábbis a Fidesz-KDNP-
frakciószövetség, hogy ebben van tennivaló, ebben nem sikerült akkor nekünk sikerre 
jutnunk, de remélem, hogy ezek a módosítások megteremtik az összhangot a különböző 
jogszabályi fogalmak között. Én is csak támogatni tudom a törvényjavaslat általános vitára 
bocsátását.  

Köszönöm. (Schmidt Csaba jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmidt Csaba képviselő úr! 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslattal 

kapcsolatban én is szeretném kifejteni, hogy általános vitára alkalmasnak tartom, szeretném 
kérni viszont a bizottság tagjait, hogy a törvényjavaslat vitájánál maradjunk. Vannak bizonyos 
képviselőtársaim, akiknek a frakciójuk vagy a pártjuk kiadja, hogy bizonyos ügyeket 
mindenképpen párhuzamként fel kell hozni és itt el kell mondani, ha van kamera, és ha nincs, 
akkor is. Én azt gondolom, hogy ez nem segíti a szakmai munkát.  

A közszolgáltatás vonatkozásában nonprofit többségi önkormányzati tulajdonú 
szervezetek vehetnek részt pályázatokon és indulhatnak közszolgáltatás vonatkozásában, tehát 
a párhuzamok egyáltalán nem állják meg a helyüket.  

Köszönöm. (Cseresnyés Péter jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Cseresnyés Péter képviselő úr következik.  
 
CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Nekem egy 

kérdésem lenne, meg én is szeretnék reagálni talán két mondat erejéig Jávor Benedeknek a 
hozzászólására, kicsit pontosítani azt, hogy hogyan is működik ma a közszolgáltatás, vagy 
hogyan fog működni a közszolgáltatás abban az esetben, ha közszolgáltató cégek látják el a 
tevékenységet, a lakossági szolgáltatást.  

Az államtitkár úrtól szeretném megkérdezni, hogy a szolgáltatást biztosító 
minősítésnél a nagytérségi hulladéklerakó, tehát az európai uniós pénzekből származó 
eszközök beszerzése, az abból megvalósult létesítmények használata is beszámít-e egy adott 
cég minősítésébe, ha egyébként üzemeltetésre adott cégnek ki van adva ez. Tehát nagytérségi 
hulladéklerakónak a hulladékválogatója, ha adott településen van, és a szolgáltató ezt 
üzemelteti, beleszámít-e a minősítésbe? Ez lett volna a kérdésem. 

Jávor Benedeknek a sejtetése mutyizásról meg a párhuzamállítása – tudja Jávor 
Benedek, hogy miről beszél? Jelen pillanatban a közszolgáltatás nem működik nyereségesen, 
veszteséget fognak ezek a cégek termelni, ha nagyon komoly átalakításon nem mennek át, 
pontosan azért, hogy ne az történjen, amit akár ön az előbb a hozzászólásában védett, azt az 
időszakot, amikor innen külföldi szolgáltatók szívlapáttal lapátolták ki a nyereséget a 
közszolgáltatásból is, mert nem számított, hogy a lakosság mennyit fizet, a lényeg az volt, 
hogy nekik megérje ez a szolgáltatás. Az a baj, hogy nem tudja, hogy hogyan működik egy 
ilyen cég, nem tudja, hogy hogyan működtették és működtetik jelenleg is az önkormányzatok 
ezeket a cégeket. (Jávor Benedek jelentkezik.) 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Jávor Benedek képviselő úr kért reagálásra lehetőséget. 
Képviselő úr! 

 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen a szót. Én is reagálnák a rám való 

reakciókra.  
Aradszki képviselőtársamnak mondom, hogy természetesen tisztában vagyok vele, 

hogy vannak speciális helyzetek, ahol nem hivatalos hatósági szervek járnak el közigazgatási 
hatósági jogkörben, ha emellett nagyon jó érvek és indokok vannak.  

A környezetvédelmi felügyelet tekintetében van egy közigazgatási hatósági jogkörben 
eljáró szervezet, a környezetvédelmi hatóság. Én nem látom indokát annak, hogy a meglévő 
közigazgatási és hatósági jogkörrel rendelkező szervezetek mellé miért kell behozni egy kft.-t. 
Tehát értem, amit Aradszki képviselő úr mond, hogy vannak helyzetek, ahol ez így működik, 
de ebben a helyzetben én nem látom indokát annak, hogy miért nem bízik a kormány a saját 
közigazgatási hatóságaiban.  

Cseresnyés képviselő úr mondataira reagálva, jelen pillanatban valóban úgy néz ki, 
részben e miatt az eléggé ad hoc szabályozási roham miatt, ami az elmúlt években végbement, 
hogy ezek a cégek várhatóan veszteségesen fognak működni, hiszen rezsicsökkentés van 
előírva, miközben lerakói díjat is kivetettek rájuk. Egyébként ez felveti valóban azt a kérdést, 
hogy az önkormányzatok vajon miből fogják finanszírozni ezeknek a veszteséges cégeknek a 
működését, ha ezek valóban veszteségesek maradnak hosszú távon, jó-e az, ha az 
önkormányzatok nyakán maradnak a rezsicsökkentés, lerakói díj, közmű- meg mindenféle 
egyéb adók szorításában lévő veszteséges cégek, erre hosszú távon milyen megoldást kínál a 
kormány, de ezt a vitát, gondolom, nem itt kell lefolytatni. Azonban arra láttunk már példát, 
hogy a szabályozás a pályázatok kiírását követően is tud alapvetően és radikálisan változni. 
Tehát az, hogy jelen pillanatban milyen költségek, milyen haszonkulcs és milyen várható 
bevételek működnek ezeknél a közszolgáltató cégeknél, képviselő úr, ön is tudja, nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy hosszú távon ezek a körülmények és ezek a feltételek fognak 
működni. Természetesen az önkormányzati és állami többségi tulajdon ezekben a cégekben a 
törvény előírásai szerint ott van, de a 49 százalékról viszont elég nyitottak a lehetőségek, hogy 
ott a kisebbségi tulajdonrész hogyan és milyen módon jelenik meg. Tehát van lehetőség arra, 
hogy előálljon az a helyzet, amiről én a felszólalásomban beszéltem – erre szeretnénk 
garanciákat látni, hogy ez ne állhasson elő.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérem Nagy Andor 

alelnök urat, elnököljön addig, amíg én is szeretnék néhány kérdést intézni a helyettes 
államtitkár úrhoz. 

 
(Az elnöklést dr. Nagy Andor, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Akkor átveszem az elnöklést, és megadom a szót Szili 

Katalinnak. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. Ha megengedi, államtitkár úr, 

én is szeretnék néhány kérdéssel hozzájárulni ahhoz a vitához, amit már itt a képviselőtársaim 
részéről végighallgattunk. 

Az első az lenne, hogy a szakmai szövetségekkel, a szakmai szervezetekkel, a 
civilekkel történt-e egyeztetés. Tekintettel arra, hogy a törvény első 10 oldala foglalkozik 
tulajdonképpen a minősítéssel, a következő 34 alapvetően a hulladékgazdálkodási törvény 
módosításával, szerintem elegánsabb lett volna, ha a törvény címe is tükrözi ezt, és 
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esetlegesen arról szól, ami a hulladékgazdálkodási törvény módosításáról, illetőleg a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szól.  

A véleményem a törvényjavaslat alapján az, hogy önmagában nem a végzett 
tevékenységet, hanem csak adminisztratív eszközökkel minősíti a cégeket, ezért érdekes 
számomra az is, hogy például a minősítő a kérelmezőt csak a kérelemben megjelölt minősítési 
osztályba sorolhatja, tehát ha az elutasításra kerül, akkor utána nem kerül másik minősítési 
osztályba. Nyilván ez egy kérdés is részemről az államtitkár úrhoz, de jó lenne azt is 
világosan látni, hogy az OHÜ hatósági jogkörrel való felhatalmazása után – és erről már 
szóltak a képviselőtársaim – milyen lesz a viszony a környezetvédelmi hatóság, illetőleg az 
OHÜ kvázi környezetvédelmi hatósági tevékenysége között. Miért nem alkalmazható a Ket.-
nek az elektromos ügyintézésre vonatkozó eljárása? Egyértelműen azt írja, ami elég érdekes 
megfogalmazás is, hogy a kérelmet és mellékleteit a kérelmező egy papíralapú példányban 
nyújtja be a minősítő részére, ami, úgy gondolom, lehet, hogy harmonizálásra szorulna.  

Az utolsó kérdésem, és ezt ne tekintsék részemről semmilyen kötözködésnek, 
nyilvánvaló, hogy én magam is egyetértek azzal, ahol a rendrakás irányába haladunk, viszont 
a kérdésem az is, hogy ez járhat-e azzal – éppen azért, mert tőkeerős, nagyobb cégek 
lehetősége fog láthatóan megnőni, és kicsit szűkíti véleményem szerint a verseny lehetőségét 
is –, hogy ez a díjtételekben negatív irányba eredményez változást.  

Köszönöm szépen, alelnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Visszaadom az elnöklést Szili Katalin elnök asszonynak.  
 

(Az elnöklést dr. Szili Katalin, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, javaslat, a 

helyettes államtitkár urat illeti a szó válaszadásra.  
 

Dr. Rácz András válaszai 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót. Azzal szeretném kezdeni, mivel figyelmeztettek engem itt a mai 
napon, hogy én kormánytisztviselőhöz megfelelő hangnemben fogalmazzak, e hangnem 
szerinti megfogalmazásom az, hogy Szabó Imre alelnök úr téved vagy félreértette az én 
szavaimat, amikor arra gondolt, hogy a köztársasági elnököt kritikával illettem volna. De ezt 
én mint közszolga mondom ezekre a gondolatokra, hogy ő félreértette, mert én semmi olyat 
nem mondtam, amivel én bármilyen kritikát megfogalmaztam volna.  

Én annyit mondtam mindösszesen – tényeket közöltem –, hogy ennek a törvénynek a 
megszületését az indikálta, hogy a köztársasági elnök úr észrevételezte, hogy a hulladékokról 
szóló törvényjavaslatban, mert akkor még az volt, tavaly ősszel, nem kellő mélységgel lettek 
szabályozva a minősítési eljárásnak a szabályai, illetve a jogorvoslati jognak az erősebb 
biztosítását kérte. Innen indult a jogszabályalkotás, amit mi köszönettel vettünk, mert minden 
olyan észrevételt köszönettel veszünk, ami jobbítja a rendszert, és azt gondolom, hogy egy 
sokkal jobb és átláthatóbb rendszer lett, a Ket. szabályaival egy teljes garanciája van az 
eljárásnak, illetve a bírósághoz fordulással a tekintetben, hogy a minősítés szabályai teljesen 
objektív kritériumok alapján fognak elbírálásra kerülni. 

A további kérdésekre válaszolom, hogy sok szakasz, sok paragrafus változott a 
hulladéktörvényben, ezt Jávor Benedek képviselő úr is megfogalmazta. Erre én már 
megadtam a választ, hogy ennek az az oka, hogy a Ht.-ban nagyon sok paragrafust 
módosítunk, de konkrétumot nem vettem ki az önök szavaiból, hogy mik azok a kardinális 
kérdések, amelyek most megváltoznak a Ht.-ben, vagyis a hulladékokról szóló törvényben, 
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mert ilyen kardinális kérdések nincsenek. A legtöbb változás, amiért egész szakaszokat kell 
kicserélni, meg fél oldalakat kell újból kivenni, betenni, például végrehajtási rendeletek 
címeinek a változása, amiből, említettem, hogy körülbelül 30 darabot készítettünk a 
törvénnyel együtt, és ebből 14 már hatályban is van. Tehát ha egy végrehajtási rendelet címe 
megváltozik, akkor magához a törvényhez 20 vagy 30 helyen hozzá kell nyúlni, és ez 
oldalszámra vagy paragrafusszámra bizony rengeteg betűt eredményez önök előtt a papíron. 
Tehát ilyen megközelítésből kell nézni a dolgot. A rezsicsökkentéses törvény, illetve a 
minősítéses törvény is alapjaiban érintette a jogszabályt, ami nem azt jelenti, hogy 
kardinálisan megváltoztak a rendelkezések, vagy 180 fokos fordulat történt volna, inkább 360 
fokos, maradtunk ugyanott, ahol voltunk, csak bizonyos apróságokat végig kellett vinni a 
törvénnyel – ezért van az a nagyszámú szakasz, ami változik. 

Az érdekképviseleti egyeztetéssel kapcsolatban, amit kérdezett az elnök asszony is, 
Szabó Imre alelnök úr is, Jávor Benedek képviselő úr is, azt tudom elmondani, hogy ahogyan 
Jávor Benedek itt meg is fogalmazta, kifejezetten azért szorgalmaztuk azt, hogy ez a 
jogszabály a kormánynak legyen az előterjesztése – ami persze időben sokkal hosszabb 
folyamatot jelent, márpedig a rendszer átalakulása szempontjából most kardinális kérdés az, 
hogy minél rövidebb idő alatt hatályba léptessünk bizonyos rendelkezéseket, hiszen ha egy új 
rendszerre állunk át, akkor nincs idő arra, hogy különböző dolgokra várjunk, de ennek 
ellenére azért választottuk azt az utat, hogy kormányzati előterjesztésként nyújtjuk be ezt a 
törvényjavaslatot –, aminek részét képezi természetesen egy közigazgatási egyeztetés, egy 
társadalmi egyeztetés, ami mind-mind lezajlott, és a szakmai szervezetekkel való konzultáció 
is. A jogszabályalkotás során folyamatosan egy munkacsoportban a közszolgáltatók 
képviselőivel egyeztettünk, és bizony-bizony számos ötletet adtak nekünk arra, hogy ők 
hogyan látják biztosítva a szolgáltatás minőségét a saját munkájukban, számos ötletet tőlük 
kölcsönöztünk. Egyébként az egyeztetésről csak annyit szeretnék mondani, hogy én magam is 
személyesen több olyan egyeztetésen vettem részt a környezetügyi államtitkár szervezésében, 
ahol nemcsak a szakmai szervezetek, de még a politikai pártok képviselői is jelen voltak – 
kormánypártok, ellenzéki oldal egyaránt –, ahol megvitattuk és átadtuk nekik a még 
készülőben lévő javaslatokat.  

Arra a kérdésre rátérve – ez is több hozzászólásban előkerült –, hogy az OHÜ mint 
nonprofit gazdasági társaság hogyan viselkedhet hatóságként, egyáltalán miért van szükség 
arra, hogy minősítsen, és nem kellően körbebástyázott az, hogy az OHÜ gazdasági 
társaságként minősítési eljárásban résztvevő legyen, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
az OHÜ egy nonprofit gazdasági társaság, ami száz százalék állami tulajdonban van, és ez – 
ahogy itt el is hangzott Aradszki András képviselő úrtól – egy teljesen bevett gyakorlat. Maga 
a Magyar Nemzeti Bank is egy nonprofit gazdasági társaság, amely hatósági jogosítványokkal 
rendelkezik, és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel különböző határozatokat és 
egyebeket bocsát ki. Tehát ez egy teljesen bevett gyakorlat a magyar közigazgatásban.  

Szabó Imre alelnök úr vetette fel azt, hogy miért kell évente újraminősíttetni magukat 
a közszolgáltatóknak. Ez csak 2016-ig van így, 2016 után háromévente kell a minősítést 
meghosszabbíttatni, nem kell új eljárást indítani egyébként, csak hosszabbítást. 2016-ig azért 
követeljük meg évente, mert a rendszer átalakulását szeretnénk nyomon követni, és 
szeretnénk látni azt, hogy mi zajlik a közszolgáltatásban. Tehát én is – nyilván 
kormánytisztviselőként a viselkedési szabályokat betartva – azért azt kell hogy mondjam, 
hogy a korábbi időkben semmilyen rálátása nem volt sem az államnak, sem a 
minisztériumnak arra, hogy mi zajlik a hulladékos közszolgáltatásban. Tehát nem ipari 
tevékenységről van szó, hanem közszolgáltatásról, lakossági közszolgáltatásról. Semmilyen 
befolyása és még csak semmilyen információszerzése vagy információáramlása sincsen a 
magyar államnak, a minisztériumnak arról, hogy mi zajlik a közszolgáltatás területén, 
legalábbis a korábbi időszakban ez volt a jellemző. 
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Nyilván a trafiktörvényt nem kívánom kommentálni. Én többször elmondtam azt, 
hogy milyen objektív kritériumok vannak a rendszerben. Szeretném még egyszer kiemelni, és 
talán előkerült a kérelemhez kötöttség elve az elnök asszony hozzászólásában is, hogy mi 
történik azzal, akit elutasítanak. Ez nagyon fontos, hogy kérelemhez kötöttség biztosított 
legyen az eljárásban. Ugyanis ha ez nincs, akkor én beadok egy kérelmet, majd az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség eldönti, hogy én jó vagyok vagy kevésbé jó, ő fogja 
lényegében helyettem a minősítő bizonyítványt vagy az osztályba sorolásomat elvégezni. Itt 
megjelenhet a szubjektivitás a folyamatban, tehát ezt szerettük volna teljes mértékben kizárni. 
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség mint minősítő csak azt mondja meg, hogy az, 
amit ő beadott, a jogszabályok szerint alkalmassá teszi-e arra, hogy a megcélzott kategóriának 
megfelelő minősítést elnyerje. Ha utána őt följebb-lejjebb, ide-oda, jobbra-balra tudnánk 
sorolni, akkor tényleg felmerülne az a kérdés, hogy akkor ez így elég objektív-e. 
Természetesen annak, akit elutasítanak, és aki nem tudja megszerezni a megcélzott 
minősítését, ott van a bírósághoz fordulás lehetősége, ha jogi kifogásokat lát, illetve ha pedig 
nem jogi, hanem szakmai vagy tartalmi kifogások voltak, amiket esetleg mérlegelt, akkor új 
eljárásban természetesen rövid határidőn belül meg tudja szerezni azt a minősítést, amit 
korábban megcélzott.  

Egyébként van egy konzultációs folyamat is, ez is benne van a jogszabályban, tehát 
mielőtt beadja a kérelmét, az OHÜ-vel lehetősége van konzultációra, ahol átbeszélik szakmai 
szempontból az ő anyagát, és nyilván tanácsot vagy segítséget kap arra, hogy ilyen kondíciók 
alapján és azoknak a dokumentumoknak az alapján, amelyek az ő rendelkezésére állnak, 
melyik osztályt vagy kategóriát érdemes megcélozni. 

Persze, ez nem kötelező, ezt valaki igénybe veszi, ha szeretné kérni a hatóság 
segítségét, ha nem, akkor pedig nem.  

Az elnök asszony kérdezte még, hogy a díjtételek emelkedhetnek-e ennek a 
minősítésnek a kapcsán. Itt fontos leszögezni azt, hogy a kormányzatnak számos törekvése 
van arra, hogy a közszolgáltatási díjakat a kormány elképzelésének, politikájának és a magyar 
lakosság érdekeinek megfelelő szinten tartsa. Ez a kérdés már nem a mi hatáskörünkbe 
tartozik. A jogszabályban is azt rögzítettük, hogy egységes hatósági árszabályozás kerül 
bevezetésre, ez még a hulladéktörvényben van, már a most hatályos szerint is, illetve jövőre 
pedig közszolgáltatást kizárólag nonprofit jelleggel lehet végezni. Ezenkívül pedig a 
nemrégiben az Országgyűlés által elfogadott rezsicsökkentéses törvényjavaslat részét képezte 
szintén a hulladékos közszolgáltatási díjak rendszere. Tehát én azt tudom mondani 
összességében, hogy e tekintetben a kormány sokkal magasabb szinten kezeli a kérdést az 
államtitkárságnál vagy a minisztériumnál.  

Aztán a végén talán Cseresnyés Péter kérdésére reagálva, a térségi hulladéklerakóval 
kapcsolatban: ugye, említettem, hogy a C, a legmagasabb kategóriába bekerülés feltétele az, 
hogy valamilyen közösségi tulajdonban lévő létesítménnyel rendelkezzen az adott cég – vagy 
ő maga, vagy pedig az az önkormányzat vagy társulás, amellyel ő szerződésben áll vagy 
szerződést kíván kötni. Természetesen azt tudom mondani, hogy ha ez a helyzet, akkor ez be 
fog számítani. Viszont, ha az a helyzet, hogy a társulás tulajdonában lévő, európai uniós 
pénzen épített lerakót nem közszolgáltató üzemelteti, hanem egy olyan cég, amely nem 
közszolgáltatást végez, ebből következően nem kell hogy megfeleljen a többségi állami-
önkormányzati tulajdonnak sem, akkor nyilván ez a cég nem tudja semmilyen jogcímen egy 
másik közszolgáltató számára – hiszen, ha az üzemeltetés az övé, akkor nem tudja semmilyen 
jogcímen egy másik közszolgáltató számára – betudni, úgymond, ezt a lerakót.  

Tehát abban az esetben lehet csak a minősítésnél figyelembe venni, ha azt olyan cég 
üzemelteti, amely a közszolgáltatói kritériumoknak megfelel, tehát többségi állami-
önkormányzati tulajdonban áll. Ez akár lehet a társulás, akár lehet más cég is, de itt fontos az, 
hogy olyan cég, amelynek üzemeltetési joga van, de nem közszolgáltató, természetesen nem 
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tudja betudni a minősítési eljárás során. Nem tudom, hogy sokat beszéltem-e, elnézést, azt 
hiszem, minden kérdésre válaszoltam, de ha nem így van, akkor várom a további kérdéseket, 
és köszönöm a lehetőséget.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kíván-e bárki 

szólni még. (Nincs jelentkező.) Nem kíván. Készen állunk a szavazásra.  
Tisztelt Képviselőtársaim! Egyrészt az általános vitára való alkalmasságról kell 

döntenünk. Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot? (Szavazás.) 12 
igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 3 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A 
bizottság támogatta.  

Sebestyén László képviselő urat kérjük arra, hogy a bizottság többségi álláspontját 
ismertesse. Kérdezem, hogy kisebbségi előadót kívánunk-e állítani. (Jelzésre:) Nem 
kívánunk. Elfogadják-e Sebestyén László személyét? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Egyhangú igen. Köszönöm szépen az államtitkár úrnak és a munkatársainak a jelenlétet. 
(Rácz András: Mi is köszönjük a meghívást.)  

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, T/7979. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk, képviselőtársaim a 3. napirendi pontunkra, ez pedig a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslathoz beérkezett, a 
Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Ennél a napirendi 
pontnál köszöntöm Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat és dr. Nagy Olga 
főosztályvezető-helyettes asszonyt.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Két dologról kell döntenünk, de mielőtt erre rátérnék, 
megadom a szót a főosztályvezető-helyettes úrnak.  

 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Mivel kapcsolatban tetszik 

megadni?  
 
ELNÖK: A módosító javaslatokkal kapcsolatban. Meg a kormány álláspontját is 

nyilvánvalóan szeretnénk hallani.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elöljáróban csak röviden az 

előzményekről. A kormány 2012. július 12-én nyújtotta be a törvényjavaslatot az 
Országgyűlés részére. Az általános vita tavaly ősszel lefolytatódott. 204 módosító javaslat 
érkezett a törvényjavaslathoz, ezzel párhuzamosan igen széles körben került sor társadalmi 
vitára, illetve szakmai szervezetekkel történő egyeztetésre. Az egyeztetések, illetve a 
képviselők által benyújtott módosító javaslatok eredményeként került átdolgozásra a 
törvényjavaslat szövege, mégpedig a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok formájában.  

Hangsúlyozni szeretném, hogy a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott módosító 
javaslatok a 204 képviselői módosítónak a jelentős többségét magukba olvasztották. Csak egy 
pár elemet emelnék ki, ilyen például a helyben lakó gazdálkodó földszerzésének az előtérbe 
helyezése, a helyi földbizottságnak az engedélyezési eljárásban betöltött szerepe 
megerősítése, gyakorlatilag vétójog biztosítása számára, a földszerzési maximumok, illetve 
birtokmaximumok egységes szemléletben történő megállapítása, valamint az engedélyezési 
eljárás rendszerének az újraszabályozása képezi ezeknek a módosító javaslatoknak a 
feldolgozását. Nem titkolt információ, hogy a módosító javaslatokat a minisztérium dolgozta 
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ki, és a Mezőgazdasági bizottság ezt magáévá tette, és benyújtotta a törvényjavaslathoz. Erre 
való tekintettel a kormány is támogatja a módosító javaslatokat. (Kővári János jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még azt kérdezném főosztályvezető-helyettes úrtól, hogy 

van-e olyan szakasza a törvényjavaslatnak, ami nem kerül most módosításra.  
 
ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nincs.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kővári János képviselő urat 

illeti elsőként a szó. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Nem tudom, 

hogy nekem van-e korán, vagy jól értettem-e, amit mondott a kormány képviselője, de itt 
most két módosító indítvány van előttünk.  

 
ELNÖK: A képviselő urat tájékoztatnám, elnézést, hogy most közbeszóltam, csak 

azért, mert nyilván ez nem a főosztályvezető-helyettes urat érinti, de a parlament honlapján 
fenn van, tekintettel arra, hogy nem lehetett ma a Házban nyomtatni sehol, egyetlenegy 
nyomtató nem működött, így feltételeztük, hogy a képviselőtársaim a honlapon értesültek 
arról a csomagról, de ha úgy érzik, hogy ma nem vagyunk felkészültek arra, hogy ezt a 
csomagot tárgyaljuk, akkor indítványozom, hogy esetleg ma délután térjünk erre vissza. Van 
az a két módosító, tehát két döntés, az egyoldalas, illetőleg – feltételeztem, hogy a 
kormánypárti képviselőtársaim ismerik – az a csomag, amit a Mezőgazdasági bizottság 
benyújtott, és ahogy a főosztályvezető-helyettes úr említette, valamennyi szakaszát érinti a 
törvényjavaslatnak. Nagyon köszönöm. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Nem javaslom, hogy ne döntsünk most. Egyrészt 

megküldtük az anyagokat interneten, mindenki láthatta ezeket, másrészt régóta húzódik az 
ügy, a kihelyezett frakcióülésen is rengeteget vitáztunk a földtörvény kapcsán. Érdekes ez a 
mai bizottsági ülésünk abból a szempontból is, hogy mind a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos törvény, mind a földtörvény azok közé tartozott, amelyekről heves vita volt a 
frakcióüléseken is. Kezdünk a nyugvópontra jutni. Azt javaslom, hogy a mai napon hozzunk 
erről döntést. Rendelkezünk annyi tudással, amennyi kell.  

Nem mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság, és közülünk kevés olyan képviselő 
van, aki gazdálkodik közvetlenül is, bár minden nemzetgazdaságnak alapvetően három 
erőforrása van: a termőföld, a víz meg az energia, tehát ez egy kulcskérdés, hogy ezt hogyan 
szabályozza a kormány. Tehát még egyszer megismétlem azt, hogy én nagyon nem javaslom, 
hogy erről ne döntsünk. (Kővári János jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr, a kiegészítést. Nyilván, ha a képviselőtársaim 

készek arra, hogy erről döntsünk, és ha ezek már egyébként a frakciókban és a különböző 
kabinetekben külön lefolytak, akkor én sem látom annak akadályát, hogy ez megtörténjen. 
Kővári János képviselő úr folytatja a felszólalását. 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Azért kérdeztem rá, mert én is úgy 

tudtam, hogy több kérdés van még nyitva ennél, mint ami itt előttünk van, elnézést, hogy nem 
jól tájékozódtam, most sem találom azt, amit elküldtek, de akkor kérdeznék, és hátha kapunk 
választ azokra a kérdésekre, amik szerintem fontosak, ebben a bizottságban különösen.  

Bár az első helyen kijelölt bizottság a Mezőgazdasági bizottság, ez már önmagában is 
felveti azt a kérdést, hogy a földdel kapcsolatos gazdálkodást – amihez víz is kell többek 
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között, és a mezőgazdasági és erdőterületekről beszélünk egyaránt – csak mezőgazdasági 
kérdésként, csak gazdasági kérdésként kezelni már önmagában sem jó megközelítés, azt 
gondolom, mert nyilvánvaló, hogy azt a talajállapotot, a víznek azt a minőségét, ami van, és 
itt nem sorolom tovább a természeti erőforrásokat, olyan szempontból is vizsgálni kellene, 
hogy a mi gazdálkodási tevékenységünk, vagy az, amit most tervezünk gazdálkodási 
tevékenységként, milyen módon fog hatni ezekre. Tehát szerintem erre a bizottságra igenis 
tartozik ez, és hovatovább némelyik módosító indítványt is érdemes lett volna megtárgyalni.  

Én az egyikre rákérdeznék mindenképpen, arra vonatkozóan, hogy mi legyen a 
maximalizált birtokméret, és ez alól milyen kivételezési eljárások vannak. Nem tudom, e 
tekintetben a Mezőgazdasági bizottságban mire jutottak, mert több módosító indítvány is volt. 
Először is szeretném meghallgatni a választ, aztán még röviden reagálnék erre, és lenne majd 
egy másik kérdésem is a második körben.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e még bárki szólni? (Nincs jelentkező.) Nem. 

Akkor megadom a szót a főosztályvezető-helyettes úrnak. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A törvényjavaslat a mező- és erdőgazdasági földek forgalmát szabályozza, 
tehát nem mint a jelenleg hatályos rendszer, ami a termőföldtörvénnyel, ezen túlmenően a 
föld használatával kapcsolatos egyéb szabályokat is tartalmaz, ez a törvényjavaslat kizárólag a 
földek forgalmát, tehát adásvételét, illetve bérletét vagy az ezzel azonos megítélésű 
jogügyleteket szabályozza.  

Azokat a kérdéseket, amelyeket a képviselő úr említett, külön törvény fogja 
tartalmazni. A törvényjavaslatban számos helyen található is utalás erre a külön törvényre, 
amit a kormány az Országgyűlés őszi ülésszakában tervez benyújtani az Országgyűlés elé, és 
egyszerre kell hatályba lépnie a földforgalmi törvénnyel, hogy a szabályai értelmezhetőek 
legyenek.  

Ami pedig a birtokmaximumra vonatkozó kérdést illeti, a törvényjavaslat 
főszabályként tulajdonszerzésre a földművesek számára 300 hektár földterület megszerzését 
teszi lehetővé, ugyanakkor alkotmányosan nem lehet kizárni a földszerzésből földművesnek 
nem minősülő más személyeket, ezért a törvényjavaslat biztosítja, hogy minden személy 
szerezhet legfeljebb egy hektár földterületet. Ahhoz, hogy többet szerezzen, meg kell felelnie 
a földművesekre vonatkozó szabályoknak, tehát megfelelő végzettséggel, gyakorlati idővel, 
mezőgazdasági tevékenységgel kell rendelkeznie.  

A másik oldala a szabályozásnak az, hogy mekkora terület lehet a birtokában, tehát 
mekkora terület lehet a tulajdonában álló terület mellett a használatában, illetve összesen, a 
kettőt egybeszámítva mekkora területe lehet egy földművesnek vagy mezőgazdasági termelő 
szervezetnek – ezt pedig a törvényjavaslat főszabályként 1200 hektárban rögzíti. Ez magyarra 
lefordítva azt jelenti, hogy 1200 hektár lehet a birtokában a földművesnek, amiből legfeljebb 
300 hektár lehet a tulajdonában, tehát ez a két szám egymáshoz képest mozog. Ha valakinek 
csak 250 hektár van a tulajdonában, akkor emellé 950 hektárt tud bérelni; ha 300 hektár van a 
tulajdonában, akkor csak 900 hektárt tud bérelni; ha 400 hektár van a tulajdonában – ilyen is 
lehet, mert például a törvényes öröklés átüti a szerzési szabályokat –, ebben az esetben csak 
800 hektárt tud hozzá bérelni.  

Megállapít a törvény kedvezményes birtokmaximumot három esetkörre. Az első az 
állattartó telep számára a takarmányszükséglet biztosításához földterület, a másik a vetőmag-
előállítást végző szervezet, illetve személy részére az izolációs távolság biztosításához 
szükséges terület, a harmadik pedig a közös gazdálkodás esetköre, amikor a legalább 25 
százalékban tulajdonában lévő, legalább egy éve tagtól bérli a területet. Ezen három 
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esetkörben 1800 hektár a birtokmaximum. Ezek a földszerzési, illetve birtokmaximumok a 
törvényjavaslatban. (Szabó Imre jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. Ha Szabó Imre alelnök úr 

megengedi, láttam, hogy Kővári János képviselő úr még egyszer jelentkezett, először a 
képviselő úrnak adom meg a szót (Szabó Imre: Parancsoljon!), mert feltehetően még ezzel 
kapcsolatos a kérdés. 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz). Így van, köszönöm szépen, és elnézést, hogy beelőzök a 

kérdéssel. Valóban idekapcsolódva egy reagálás is egyben a kérdés. 
Nyilvánvalóan tudom, hogy miről beszélünk, tehát hogy a földforgalmi törvényről 

beszélünk, de ön is felfedez közös részeket a föld-, talajgazdálkodás tekintetében és a 
tulajdonlás mértéke tekintetében, hiszen pont ez az a kérdés, amiért a birtokméretkérdés 
felmerült, ebben a bizottságban legalábbis, hogy nyilván a nagyüzemi gazdálkodás – és ezt ön 
pontosan tudja – más talajhasználatot jelent, más vízhasználatot jelent. Ezért kérdeztem azt, 
hogy mekkora a maximális birtokméret, hogy mennyire sikerült elmozdulni a fenntartható 
agrárgazdálkodás irányába, ami nemcsak a talaj és a víz szempontjából kérdéses 
természetesen, hanem a foglalkoztatás szempontjából is, hogy hány embert tart el 
ugyanakkora föld. Ez egyáltalán nem mindegy ebben az országban sem, azt gondolom.  

Ami pedig a választ illeti: volt egy olyan módosító javaslat, ha jól emlékszem, 
Sáringer-Kenyeres Tamásé, amelyik 1200 hektárban maximalizálta volna mindenképpen az 
akár a tulajdonos, akár a tagok földjének összeadásával együttes mértékű területet is. Egy 
kivétel volt ez alól, ez pedig az, ha állattartás is van, amit egyébként most ön is 
megfogalmazott egyik kivételként. Tehát hogy az együttes birtokméret 1800 hektárig elérhet, 
ez a Mezőgazdasági bizottságnak végül is a véleménye ezzel a javaslattal kapcsolatban, jól 
értettem? (Jelzésre:) Ezt sajnos nem tudom támogatni. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabó Imre alelnök urat illeti a szó.  
 
SZABÓ IMRE (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Valóban, ha úgy 

tetszik, egy stratégiai fontosságú kérdésről van szó, és azt gondolom, hogy e tekintetben 
különösen fontos, hogy megalapozottan járjunk el.  

Ha minden egyes részletét vagy bekezdését, fejezetét érintette gyakorlatilag a 
módosító indítványok tömkelege, akkor ebben az esetben, elnök asszony, azt gondolom, hogy 
nekünk az általános vitára való alkalmasságról kellene döntenünk a Házszabály szerint. Azt 
hiszem, akkor járunk el helyesen, ha az alkotmányügyi bizottsághoz fordulunk a tekintetben, 
hogy ő ezt hogyan ítéli meg, és rendben valónak találja-e azt, ami szerint a mostani munka 
zajlik. (Dr. Nagy Andor jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Andor alelnök urat illeti a szó.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Csak vissza szeretnék térni arra, 

amit Kővári János feszeget. A frakcióüléseken volt vita arról, amit János itt felhozott, és ez 
nem kapott többséget.  

A tárca képviselői említették, hogy a Mezőgazdasági bizottság módosítói mögött van 
valamifajta konszenzus, és azok a vitatott pontok, amelyekre te is utalsz, és amelyekre a 
frakcióhétvégeken Bencsik János, Ángyán professzor úr és akár Jakab János is vagy sokan 
mások kitértek, ha jól értem, más törvény keretében vissza fognak kerülni elénk, de most nem 



 28 

erről döntünk. Ezért azt szeretném kérni, hogy ezt te is fogadd el, és hozzunk a mai napon egy 
remélhetőleg támogató döntést a Mezőgazdasági bizottság indítványa kapcsán. 

Amit Szabó Imre fölvetett, azt nem tudom megítélni, de majd az elnök asszony erre 
reagál, hogy a Mezőgazdasági bizottság az ülésén döntött, és nincs információm arról, hogy 
az alkotmányügyi bizottságot megkérdezték-e arról, hogy helyesen járnak-e el, de ez majd ki 
fog derülni. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Schmidt Csaba képviselő úr, utána pedig Vincze László 

képviselő úr következik. 
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Véleményem szerint nincsen korlátozva egyetlen 

bizottságnak sem a módosító javaslatok benyújtásának a lehetősége. Az, hogy mennyi 
módosító javaslatot nyújt be és ez mekkora mértékben érinti a törvényt, nem befolyásolja a 
törvény tárgyalását. Én ezt az indítványt nem tartom megalapozottnak.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Vincze László képviselő úr következik.  
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Én csak megerősíteném a Nagy 

Andor képviselőtársam által előadottakat azzal, hogy én erős három órán át vettem részt a 
Mezőgazdasági bizottság ominózus ülésén, pont azzal a céllal, hogy képbe kerülhessek, és 
állítom, hogy amit itt a főosztályvezető-helyettes úr előadott, ő is ott volt, azzal valóban az a 
konszenzusos, pártoktól független közös javaslat fog elénk jönni, amit én jó szívvel most 
támogatásra javasolok.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a főosztályvezető-helyettes urat, 

hogy kíván-e még reagálni az elhangzottakra. (Jelzésre:) Nem.  
Itt két kérdésről van szó, egyrészről, ami a benyújtott módosító javaslatokat jelenti és 

az arról történő döntésünk, az ezeknek a tartalmáról szóló döntés, és nyilván van egy másik 
kérdés, amit Szabó Imre alelnök úr vetett fel, ez pedig az, hogy ennek a házszabályszerűsége 
megáll-e. Tekintettel arra, hogy a főosztályvezető-helyettes úr is említette, hogy gyakorlatilag 
a T/7979. számú javaslat valamennyi szakasza módosításra került, éppen ezért vetődött fel – 
feltételezem – az alelnök úrban, hogy házszabályszerű-e ez, nem kellene-e újra az általános 
vitával kezdeni ezt a történetet.  

Képviselőtársaim! Én a következőt javaslom: döntsünk ma a módosító indítványokról, 
bocsássuk ezzel útjára a javaslatot azzal, hogy közben hatalmazzanak fel engem, hogy egy 
levéllel forduljak az alkotmányügyi bizottsághoz abban a kérdésben, amit Szabó Imre alelnök 
úr felvetett.  

Három döntésre fog sor kerülni. Egyrészről arról a csomagról döntünk, amit a 
Mezőgazdasági bizottság benyújtott, másrészt van még két függőben lévő módosító javaslat 
az őszi részről, ami legalább a kormány részéről tájékoztatásként hozzám eljutott, amiről még 
döntenünk kell, ez Ángyán József, Bencsik János képviselő urak indítványa, illetve Jakab 
István és képviselőtársai indítványa, ami az önök asztalán fekszik. Először arról döntünk, ami 
a Mezőgazdasági bizottsági csomagot jelenti, és erről egy szavazással döntünk.  

Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e azt a módosító csomagot, amit a 
Mezőgazdasági bizottság benyújtott. (Szavazás.) 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 4 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. A csomagot elfogadtuk. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Most először Ángyán József és Bencsik János képviselő 
urak – akik még az eredeti javaslat 5. § (1) bekezdését kívánták módosítani – javaslatáról 
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döntünk. Kérdezem, hogy ki támogatja? (Jelzésre:) Kővári János képviselő úr kérdést kíván 
feltenni. 

 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Ezzel kapcsolatban a kormány álláspontja a papíron az, 

hogy nem támogatja… Jól látom ezt a javaslatot? (Dr. Nagy Andor: Visszajön ősszel, nem?)  
 
ELNÖK: Hatvani Szabolcs titkár úrnak megadom a szót.  
 
HATVANI SZABOLCS, a bizottság titkára: Köszönöm szépen. Szeretném 

tájékoztatni a bizottságot, illetve a kormány képviselőjét arról, hogy technikai kérdésről van 
szó. Ezt az Országgyűlés Hivatalának a jogászai kérték konkrétan. Tehát mind a két 
javaslatról a bizottság már ősszel döntött a rendes módosító javaslatokról történő szavazás 
körében, csak azt kérték, hogy mivel teljesen új javaslat került be ezzel a Mezőgazdasági 
bizottsági csomaggal, azt kellene elérnünk, hogy „egyharmadot sem kapott”, azért, hogy ne 
kerüljön fel a plenárisra, tehát hogy ne zavarja be az új csomagnak az útját. (Dr. Nagy Andor: 
Vagyis ne szavazzuk meg.) Igen, az lenne a lényege. Az sem baj, ha nem szavazunk róla, azt 
mondták.  

 
ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Én megfordítanám azt, amit a titkár úr mondott. 

Nyilvánvaló, hogy esetleg ez a továbbiakban konfliktusokat okozhat, hogy ez a két módosító 
javaslat bent marad. Ez a hivatalnak a kérése volt. A kérdésem az, hogy erről dönthetünk-e, 
kíván-e dönteni a bizottság; ha nem, nyilván az is egyfajta helyzetet teremt. Én azt gondolom, 
hogy ha a hivatal részéről ez volt a kérés, tegyünk ennek eleget, és döntsünk. Így még egyszer 
felteszem a kérdést: ki az, aki Ángyán József és Bencsik János képviselő urak javaslatát 
támogatja? (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem. Ki tartózkodott? 
(Szavazás.) 3 tartózkodás. Egyharmad sem támogatta. 

Jakab István és képviselőtársai módosító javaslata szerepel még ugyanezen a lapon. 
Kérdezem, hogy ezt a bizottság tagjai támogatják-e. (Szavazás.) Mellette senki. Ki az, aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 12 nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás. A bizottság 
nem támogatja, egyharmadot sem kapott. Akkor ezt elrendeztük, és kérdezem, hogy 
egyetértenek-e azzal, hogy én levélben forduljak az alkotmányügyi bizottsághoz. (Általános 
helyeslés.) Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy ezt támogatják. Köszönöm szépen a 
főosztályvezető-helyettes úrnak és a főosztályvezető-helyettes asszonynak a részvételt.  

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, 
továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei 
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló, T/11101. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító 
javaslatok megvitatása 

Áttérünk a következő, azaz a negyedik napirendi pontunkra. Köszöntöm Horváth 
Attila Imre helyettes államtitkár urat, dr. Susán Judit közigazgatási tanácsadót és Alföldy-
Boruss Márk osztályvezető urat ennél a napirendi pontnál.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az ajánlás 1. pontjában Kővári János képviselő úr javaslata 
következik. Kérdezem az államtitkár urat, támogatják-e a javaslatot.  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot mondok, és nem támogatjuk a javaslatot. (Kővári János jelentkezik.) 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kővári János képviselő urat illeti a szó.  
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KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Kérnék egy indoklást, hogy miért nem. A múltkor, amikor 
erről szót ejtettünk, a tárca akkori itteni képviselete azt mondta, hogy támogatni tudják a 
javaslatot. Most ez miben változott, mi az oka?  

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Nem kívánjuk a törvényben a megújuló energiaforrásokra vonatkozó származási garancia 
mint okmány adatainak a felsorolását megnyitni. A Vet.-ben lévő felhatalmazás alapján egy 
külön kormányrendeletben lesz definiálva, hogy milyen típusú adatok kerüljenek bele az 
okmányba. (Kővári János jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr ismét szót kért. 
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. És ott hogyan lesz feltüntetve, meg 

lesz-e különböztetve a különböző energiaforrások fajtája? Ennek a célja az lenne, hogy 
mégiscsak megjelenjen, és a fogyasztók tudják azt, hogy milyen energiaforrást használnak.  

A másik része a javaslatnak arról szólt, hogy milyen hatásfokkal használják azt az 
adott energiaforrást. Számtalan rossz példát tudunk, megint csak a pécsit mondom, hogy ott 
35 százalékos hatásfokkal égetik el egyébként a mecseki erdőt, ami rendkívül rossz 
technológia, és nem nevezhető sem megújulónak, sem hatékonynak. Ezt pedig jó, ha a 
fogyasztók is tudják. Tehát az lenne a kérdésem, hogy milyen részletességgel és hogyan 
tudnak majd a fogyasztók arról értesülni, hogy ez milyen energiaforrás és milyen hatásfokkal 
használják fel ezt.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Az Európai Unió vonatkozó irányelve, a megújuló irányelv definiálja, hogy milyen adatoknak 
kell belekerülniük a származási garanciába, a származási bizonyítványba, és ezek között 
igenis szerepel az, hogy milyen energiaforrásból lett előállítva az a megújuló energia, milyen 
hatékonysággal, milyen alapanyagokból, földrajzilag pontosan meghatározva, hogy hol, ki 
állította elő ezt az energiát. Tehát igen, a válaszom határozottan igen. (Kővári János 
jelentkezik.) 

 
ELNÖK: A képviselő úr ismételten szólni kíván. Öné a szó.  
 
KŐVÁRI JÁNOS (Fidesz): Bocsánat, csak a kérdés második felére nem kaptam 

választ, tehát hogy ezt honnan fogják megtudni a fogyasztók, mert nyilván nem kapja meg 
mindenki a származási garanciát, ez nem jut el a fogyasztókhoz.  

 
ELNÖK: Államtitkár úr! 
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Minden fogyasztó megkapja ezt a származási garanciát, aki igényli, ez egy elektronikus 
dokumentum.  

A gyakorlatban azért arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a lakossági fogyasztók 
igen kis mértékben fogják igényelni ezeket a származási garanciákat, hiszen akkor jogosult az 
adatok megismerésére a fogyasztó, ha ő azt a terméket választotta vagy vásárolta meg. Tehát 
ha ő határozottan abban állapodik meg a termelővel, hogy ezt a terméket vásárolja, tehát 
például megújuló energiából előállított villamos áramot, akkor jogosult erre a bizonyítványra, 
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és a bizonyítvány alapján elolvashatja, hozzájuthat azokhoz az adatokhoz, amelyek itt most 
kérdésként felmerültek.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a tárca nem támogatja. A képviselőtársaimat 

kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 8 nem szavazat. Az egyharmadot megkapta a módosító javaslat. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A 2. ajánlási pontban Aradszki András képviselő úr 
javaslata következik. Államtitkár úr! 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

A tárca feltételesen támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szabó Imre: Olyan nincs!) 
 
ELNÖK: Ez egy új kategória számunkra. (Derültség.)  
 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Elnézést a pongyola fogalmazásért. Tehát a tárca a javaslatban leírtakkal teljes mértékben 
egyetért, azonban szeretne kérni két apró módosítást ahhoz, hogy ez teljes mértékben a 
jogszabályba beilleszthető legyen. Ez a két apró módosítás a 37. § (3) bekezdését érinti. 

Az egyik arról szól, hogy ugyanazon bioüzemanyag-mennyiséget kizárólag egy 
üzemanyag-forgalmazó kötelezettségének a teljesítése során lehessen figyelembe venni – ez, 
gondolom, érthető.  

A másik pedig az, hogy a módosítás ne a kihirdetés napján lépjen hatályba, hanem 
adjunk a piacnak egy felkészülési időpontot; mi úgy gondoljuk, hogy legalább két hónapra 
lenne ehhez szükség. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát módosításokkal vagy majdan csatlakozóval 

támogatja a tárca, de most nem. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy támogatják-e a 
javaslatot.  

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Bocsánat, Aradszki Andrást 

szeretném megkérdezni, hogy mint előterjesztő erre hogyan reagál. 
 
ELNÖK: Képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Természetesen lehet javítani ezen a módosító 

javaslaton, és a két kérés közül az első számomra egyértelmű, tehát a szándék is ez volt az 
első javaslattal, a másik meg teljes mértékben méltányolható. Én arra kérem a bizottságot, 
hogy támogassa, és utána ezeket tudjuk orvosolni kapcsolódókkal. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt hiszem, kapcsolódó módosító indítvány formájában nyilván 

ezt orvosolni lehet.  
Ki az, aki támogatja a képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem 

támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodott? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
támogatta. 

A 3. ajánlási pontban ugyancsak Aradszki András képviselő úr javaslata következik. A 
tárca álláspontja? 

 



 32 

HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 
A tárca a módosító javaslatot nem támogatja. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) 

 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Aradszki András képviselő úr kért szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ettől függetlenül arra kérem a bizottságot, hogy 

támogassa, mert ebben még szerintem lehetnek a frakción belül is egyeztetések.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A képviselő úr arra kéri a bizottságot, hogy támogassuk a 

módosítóját. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, 
aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodás. A bizottság 
támogatta a javaslatot. 

A 4. ajánlási pontban ugyancsak Aradszki András képviselő úr javaslata következik. 
Államtitkár úr! 

 
HORVÁTH ATTILA IMRE helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): 

Tárcaálláspontot képviselek, és nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a tárca. (Dr. Aradszki András jelentkezik.) A képviselő úr 

kért szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Bocsánat, más forgatókönyvből dolgoztam, 

igazából erre vonatkozott az előző mondandóm, de most ugyanezt tudom mondani.  
 
ELNÖK: A módosító javaslat szétszedésre került az ajánlási pontokban, így akkor 

kérem a képviselőtársaimat, hogy a 4. ajánlási pontról döntsünk. Ki az, aki támogatja 
Aradszki András képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? 
(Szavazás.) 1 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Támogattuk a képviselő 
úr indítványát, nyilván azzal, hogy akkor kapcsolódó módosító javaslat formájában vissza fog 
kerülni. 

Tisztelt Képviselőtársaim! Köszönöm az államtitkár úrnak és a munkatársainak a 
részvételt. 

A kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati 
testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/10899. számú 
törvényjavaslathoz beérkezett, a Mezőgazdasági bizottság által benyújtott 
módosító javaslatok megvitatása 

Rátérünk a következő napirendi pontunkra, a T/10899. számú javaslat Mezőgazdasági 
bizottság által benyújtott módosító javaslatainak a megvitatására.  

Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes urat ismételten köszöntöm.  
Rátérünk az 1. ajánlási pontra. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja ezt a módosító javaslatot? 

(Szavazás.) 14 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 
3 tartózkodás. A bizottság támogatta.  

A következő ajánlási pont a 2., ugyancsak a Mezőgazdasági bizottság javaslata. 
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DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
A kormány támogatja.  

 
ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a módosító 

javaslatot. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodott? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás. A bizottság támogatja. 

A 3. ajánlási pontról kérdezem a főosztályvezető-helyettes urat. 
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

A kormány támogatja.  
 
ELNÖK: A képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, 

aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Elfogadtuk. 
Köszönöm szépen, főosztályvezető-helyettes úr. További jó munkát kívánok önnek, 

szép hetet! 

Egyebek 

Rátérünk az egyebek napirendi pontunkra. Képviselőtársaim, ennek keretében 
tájékoztatom önöket, hogy holnapra terveztük 10 órától a PM10-beszámoló megvitatását. 
Tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási törvény ugyanebben az időben szerepel, én egy 
olyan javaslatot tettem, hogy esetlegesen halasszuk a holnapi napon ezt egy későbbi 
időpontra, így nyilvánvalóan ebben szerettem volna önökkel is konzultálni, hogy készen 
állunk-e erre, hogy ezt megvitassuk. (Dr. Nagy Andor jelentkezik.) 

Nagy Andor alelnök urat illeti a szó.  
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP), a bizottság alelnöke: Én azt is fölvetném, hogy a 

holnapi napon ne kerüljön sor erre a napirendi pontra. Halaszthatnánk későbbi időpontra, 
vagy van valami olyan szükségesség, ami miatt ezt holnap kell megtárgyalni? Mert félek attól, 
hogy ha nem is kell a határozatképesség, de annál rosszabb látványt, amikor meghívunk ide 
számos szereplőt, és itt ülünk hárman-négyen, ez engem is kellemetlenül érint mint bizottsági 
alelnököt, de ha előadó lennék, akkor meg kifejezetten rühellném a helyzetet, már elnézést, 
hogy ezt a szót mondom.  

Nem tudom, hogy a vidéki képviselőink délben – mert dél merült fel – még hajlandók 
lesznek-e vagy itt tudnak-e egyáltalán maradni, tehát a javaslatom röviden az, hogy ne holnap 
tartsuk ezt a bizottsági ülésünket, hanem egy másik időpontban – majd közösen megnézzük, 
hogy mikor. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én hajlok arra, hogy fogadjuk el az alelnök úrnak ezt az 

érdemi javaslatát, tekintettel arra is, hogy a holnapi napon a napirend előtti felszólalásokat 
követően a hulladékgazdálkodás, utána a mező- és erdőgazdasági földek forgalma, azt 
követően pedig a halgazdálkodás kerül a plenáris ülés napirendjére, ami nyilván mind érinti a 
bizottságot. 

Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy egyetértenek-e azzal, hogy egy későbbi, általunk 
majd a későbbiekben meghatározott időpontra halasszuk a PM10-beszámolót, aminek 
egyébként a vonatkozó anyagait a tárcáktól, illetőleg az érintettektől bekértük, tehát az 
rendelkezésre áll. Kérdezem, hogy egyetértenek-e ezzel a képviselőtársaim. (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy ezt a bizottság egyhangúlag támogatta. 

Képviselőtársaim! Június 3-án, hétfőn ugyancsak fél tízkor találkozunk. Nyilván a 
hulladékgazdálkodás, a szippantott szennyvíz, az atomenergia és a halgazdálkodás lesz 
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napirenden, illetőleg az, ami még a héten elénk kerül. Szép hetet kívánok önöknek! Szép 
napot és további jó munkát! Viszontlátásra a plenáris ülésen!  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)  

 
 
 

Dr. Nagy Andor 
a bizottság alelnöke 

 
 
 
 Dr. Szili Katalin   

a bizottság elnöke 
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