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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 21 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  
DR. SZILI KATALIN (független), a bizottság elnöke, a továbbiakban 

ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelt Alelnök Úr! Képviselőtársaim! Kedves 
Vendégeink! Megkezdjük mai ülésünket. A mai ülésünkön két napirendi pontunk 
van: egyrészről az árvízhelyzetről egy tájékoztató meghallgatása, másrészről pedig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló T/11206. 
számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok 
megvitatása. Kérem képviselőtársaimat, értsenek egyet azzal, hogy megcseréljük a 
napirendi pontokat, és először a hulladékgazdálkodási törvényhez benyújtott 
kapcsolódó, illetőleg bizottsági módosító indítványokat tárgyaljuk meg. Amennyiben 
képviselőtársaim ezzel egyetértenek (Nincs ellenvélemény.), akkor erről így 
szavazunk. Mielőtt azonban ezt megtennénk, tájékoztatom önöket, hogy a mai 
bizottsági ülésünkön Aradszki András képviselő úr Sebestyén László képviselő urat, 
Bányai Gábor képviselő urat Vincze László képviselő úr helyettesíti, jómagam Szabó 
Imre alelnök urat helyettesítem, továbbá Schmidt Csaba képviselő úr Cseresnyés 
Péter képviselő urat helyettesíti. Ezzel együtt, képviselőtársaim, kérdezem, hogy 
elfogadható-e így az általam javasolt napirend. Amennyiben igen, kérem, 
kézfelemeléssel szavazzanak. (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag támogatta a napirendi javaslatot.  

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

Kapcsolódó és bizottsági módosító javaslatok megvitatása 
Így rátérünk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről szóló törvényjavaslat bizottsági módosító indítványainak a 
megvitatására. Köszöntöm Rácz András államtitkár urat, további munkatársait, 
Szőgyényi-Kovács Szabolcs és Gyűrű Attila urat. Államtitkár úr, akkor rátérünk a 21. 
számon jelzett ajánlási pontra, amelyben a Fogyasztóvédelmi bizottság nyújt be 
módosítást a törvényjavaslat 45. §-ának a megváltoztatására. Kérdezem az államtitkár 
urat, hogy kormány- vagy tárcaálláspontot tud mondani. Államtitkár úr! 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Bizottság! 

Köszöntöm a bizottságot! Köszönöm a napirendcserét is, így legalább a tegnapi 
késést van lehetőségünk javítani. Kormányálláspontot nem tudunk képviselni sajnos, 
hiszen mi is tegnap kaptuk kézhez ezeket a módosítókat, a kormány tehát még nem 
volt abban a helyzetben, hogy ezekről döntsön vagy tárgyaljon. Tárcaálláspontot 
képviselek tehát a mai nap során. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor a 21. ajánlási pontról mi a tárca 

álláspontja? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Természetesen, államtitkár úr, néhány percet 

jóváírunk a tegnapi késésből. (Dr. Nagy Andor: Kaphatunk indoklást?) Az alelnök úr 
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kéri, hogy ha egy indokolást lenne szíves adni, államtitkár úr, az önök nem támogató 
indítványához.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Két bizottság is adott 

be módosító javaslatokat, egyiket sem támogatjuk. Egyrészről teljes ellentétben 
vannak egymással, tehát ha mindkettőt elfogadná az Országgyűlés, akkor tartalmilag 
is ellentétben állnának egymással. Most akkor rátérek a 21. ajánlási pontra – aztán, 
gondolom, végigmegyünk, és akkor mindegyiknél elmondom, hogy mi mit 
gondolunk –, azért nem támogatjuk, mert a hulladéklerakási járulékból befolyt 
összeget a közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszterrel egyetértésben 
kellene elkölteni, vagyis az NFM-miniszterrel. Ez a mi minisztériumunk, a 
környezetvédelmi tárca tekintetében hatáskörelvonást jelentene, mert ez a 
statútumrendelet szerint a vidékfejlesztési miniszter hatásköre. Az NFM 
miniszterének a díj megállapításáért, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak, amely majd az egységes díjszabást fogja végezni, nekik 
felügyeleti díj került megállapításra, a törvényben ez a Ht. 49. §-ában található, tehát 
innentől kezdve az ő kérdésük rendezve van. Mi nem gondoljuk azt, hogy a 
törvényben foglalt céloktól eltérően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is 
rendelkezzen döntési kompetenciákkal a pénz mire fordítása tekintetében, a VM sem 
rendelkezik kompetenciával utas és egyéb más fejlesztési kérdésekben, amelyek 
NFM-hatáskörök.  

Itt szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy ugyan kormányálláspont 
nincs a kérdésben, de én úgy tudom, hogy a miniszter úr, mármint a mi miniszterünk 
e tekintetben tárgyal a miniszterelnök úrral, és nekem azt a tájékoztatást adták, és azt 
kérték, hogy mondjam el a bizottságban, hogy a miniszterelnök úr nem döntött abban 
a kérdésben, hogy a minisztériumok közötti kompetenciákat megváltoztatja. Egyelőre 
nekem erről van tudomásom, azt kérték, hogy ezt mondjam el a bizottságban.  

Ezért nem támogatjuk. Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Először Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Nem 

véletlenül kértem indoklást, mert – ahogy azt az államtitkár úr is jelezte – nekem 
sincs pontos tudomásom arról, hogy mi lesz a módosító indítványok sorsa. Azért 
kértem szót, mert felvetném, hogy ne járjunk-e el úgy, mint ahogy az önkormányzati 
bizottságban, hogy levesszük ezt a két módosító indítványt a napirendről, ha nincs 
kormányálláspont. Mert az indokolás, amit az államtitkár úr mondott, teljesen ésszerű 
volt, és az egy kormányzati hatáskör, hogy ebben valamilyen döntés szülessen. Nem 
tudom persze, hogy egyáltalán levehetjük-e, mert dönthetünk is… 

 
ELNÖK: Csütörtökig kell döntenünk. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Döntenünk kell csütörtökig – akkor az 

bonyolult, akkor ezt nem javaslom. Akkor viszont azt kérem, hogy kezeljük a kettőt 
egyben. Van még három módosító indítvány, de mindegyiket a gazdasági bizottság 
nyújtotta be, és ahogy azt az államtitkár úr is jelezte, az teljesen más, mint amit a 
Fogyasztóvédelmi bizottság nyújtott be, és a kettőt együtt nem engedhetjük el, ez 
teljesen ésszerű. A három külön módosító indítvány viszont gyakorlatilag ugyanaz, 
mert ad egy kormányzati felhatalmazást arra, ami szintén szembemegy azzal a 
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logikával, amit az előbb az államtitkár úr jelzett, hogy a kormány másképp 
dönthessen, mint ahogy azt a jelenlegi helyzet lehetővé teszi.  

Én azt szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy ha választani kell a két 
módosító javaslat között, akkor a gazdasági bizottságot támogassuk, engedjük el, a 
Fogyasztóvédelmi bizottságét ne támogassuk, tehát ha dönteni kell, akkor én azt 
javasolnám, meg azt kérném, hogy akkor inkább a gazdasági bizottságét engedjük el. 
A kormány úgyis el fogja dönteni, hogy mi lesz, és majd akkor a későbbiekben 
rendezik ennek a sorsát. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a 

szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt, amit itt Nagy 

Andor alelnök úr mondott, azt a javaslatot a magam részéről is támogatom, az egyiket 
ki kell választani így vagy úgy, és a kettőt együtt valóban ellentmondásos lenne 
támogatni. De javaslatom van: álláspontom szerint a kettőből lehetne egy jó 
indítványt készíteni egy bizottsági indítvánnyal, ugyanis mindkettő tartalmaz olyan 
elemet, amely megfontolást érdemel. A hatásköri vitákat nem nekünk kell 
megoldanunk, következésképpen ebből az értelmes és hasznos dolgokat be lehet rakni 
egy bizottsági indítványba, akár oly módon, hogy maga pedig az, hogy honnan 
érkezik az útmutatás, az egy kormányzati döntés lehet.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Aradszki András képviselő úr következik. (Dr. Rácz 

András jelzésére:) Államtitkár úr, először a képviselők szólnak, és akkor utána 
szerintem egyben reagálhatna. Aradszki András képviselő urat illeti a szó.  

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm. Én azt mondom, hogy teljes 

mértékben egyetértek Nagy Andor képviselő úrral. Ennek a mögöttes tartalmát a 
gazdasági bizottság elég alaposan elemezte, és úgy döntött, hogy a kormány 
hatáskörét tágítja azzal, hogy ennek a befizetett járuléknak a felhasználásáról képes 
dönteni. Természetesen nyilvánvaló, hogy a kormány döntése nem mehet szembe a 
statútummal olyan formában, hogy az esetleg más eljárásokat vonna maga után, 
viszont mozgásteret ad a kormánynak, és nem egy ilyen rideg szabályozásban kerül 
ez rögzítésre, mint amit egy törvény jelent.  

Megnéztem a Fogyasztóvédelmi bizottság előterjesztését, annak az az egy 
baja, hogy hiányzik a másik lába, a felhatalmazó rendelkezés, amit a gazdasági 
bizottság módosító indítványa tartalmaz. Úgyhogy kellő tisztelettel azt tudom 
mondani Turi-Kovács képviselőtársamnak, hogy most én nem látom lehetőségét és 
módját annak, sőt, azt kell mondanom, indokát sem, hogy a kettőt összevonjuk. Én 
azt gondolom, hogy a 22. és a 23. javaslat elfogadásával tudunk ennek a dolognak a 
végére jutni. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Schmidt Csaba képviselő úr kért szót.  
 
SCHMIDT CSABA (Fidesz): Köszönöm a szót. Az én kérdésem a 

Fogyasztóvédelmi bizottság módosító indítványával kapcsolatos. Értem a 
statútummal kapcsolatos problémákat, és igazából én arra kérdeznék rá, amire nem 
utaltak az elutasítás indokolásában, a h) pontra, amely tulajdonképpen indokolja azt, 
hogy valószínűleg ezért került bevonásra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mint 
ármegállapítással összefüggő szervezet, merthogy működtetésre is kívánnak forrást 
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biztosítani. Az a kérdésem, hogy ezt sem támogatja-e a tárca, mert én azt gondolom, 
alapvetően erre irányul a módosító javaslat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e még 

kérdés, vélemény, javaslat. (Senki nem jelentkezik.) Államtitkár úr, öné a szó. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Elnézést az illetlenségért, hogy jelentkeztem, csak én csak az egyik módosítóról 
beszéltem. A másik módosítóval még nagyobb probléma van, és ki fogok térni erre a 
kérdésre is, de akkor gyorsan megválaszolom, hogy a rövidebbik módosítóban a h) 
pontot, amely a közszolgáltatás működtetéséről szól, hogy erre lehessen fordítani, mi 
támogatjuk, ezzel az egy szóval, amit ide be akar illeszteni a módosító, hogy 
közszolgáltatás fejlesztése plusz működtetése, ezzel mi egyetértünk, de a 
közszolgáltatás működtetése sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
kompetenciájába tartozó kérdés. Ezt az egy szót tehát el tudjuk fogadni, hogy a 
működtetésre is lehessen fordítani.  

Visszatérve: a gazdasági bizottság módosítójával egy óriási probléma van, de 
az viszont hatalmas, kiveszi ugyanis a Ht. 69. § (9) bekezdését, azt teljesen törölni 
akarja, abban pedig az szerepel, hogy a hulladéklerakási járulékból befolyt összeg 
10 százalékát, maximum 2 milliárd forintot lehet felhasználni arra, hogy ezt a lerakási 
járulékot beszedjük, visszaellenőrizzük és szétosszuk. Hogyha ezt a rendelkezést 
kitörlik, akkor a lerakási járulék vagy befolyik, vagy nem, aki önkéntesen befizeti, 
arról lehet dönteni, arról lehet rendelkezni, aki nem fizeti be, annak nem lehet 
utánamenni, nem lehet visszaellenőrizni. Magyarán lényegében eltörli a 
hulladéklerakási járuléknak a rendszerét, mert egy működésképtelen, behajthatatlan, 
ellenőrizhetetlen rendszer alakul ki.  

Még egy nagy hiba van benne: amikor a felhatalmazó rendelkezésekből 
kiveszi azt a felsorolást, amely a törvény alapján megszabja, hogy mire lehet költeni a 
lerakási járulékot, és azt mondja, hogy helyette kormányrendelet, abban pedig, a 
kormányrendelet-alkotási felhatalmazásban – ez az ajánlási pontok közül a 27. – csak 
arra ad felhatalmazást a kormánynak, hogy a hulladéklerakási járulékból befolyt 
összeg felhasználásának céljait és szabályait alkossa meg, de arra már nem ad 
felhatalmazást a kormánynak, hogy a beszedés, ellenőrzés, visszaosztás kérdésében is 
rendeletet alkosson. Tehát ugyanez a kérdés, amit itt az előbb is említettem, hogy nem 
fog befolyni a pénz, nem lesz mit szétosztani, nem lesz miről dönteni a 
kormányrendeletben, mert nem lesz pénz, ugyanis annak a garanciái, hogy azt 
beszedjük, visszaellenőrizzük, visszaosszuk, annak a szervezetrendszerét, amire a 
10 százalékot fordítottuk volna hatósági oldalon az ellenőrzésre, a beszedés, 
visszaosztás kérdésében lehet dönteni, hogy hova…, mi az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökségre gondoltunk, amely tudja ezt bonyolítani. Tehát 
ha nincs bonyolító, és a kormány felhatalmazást sem kap a kormányrendeletben arra, 
hogy ezekről a kérdésekről rendelkezzen, akkor ha befolyt pénz, arról lehet 
rendelkezni, ha nem folyt be pénz, akkor semmit sem lehet csinálni, és valószínűleg 
nem fog befolyni egy fillér sem.  

Az egész módosító javaslat tehát, úgy, ahogy van, teljes mértékben elhibázott 
és rossz, jogtechnikailag is rossz, ezért sem támogatjuk a másodikat sem. Nekünk az a 
véleményünk, hogy a gazdasági bizottság módosítója még rosszabb, mint az első 
módosító, mert az első módosító csak a hatáskörünket vonja el, a második módosító 
viszont a rendszert is destabilizálja a mi véleményünk szerint – persze ez egy 
tárcaálláspont. Lehet rajta javítani, mármint az álláspontot is lehet módosítani, meg a 
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módosítón is lehet még nyilván alakítani, de ha ez így, ebben a formában elfogadásra 
kerül, ezek a veszélyek állnak fenn. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök urat illeti a 

szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Pontosan hasonlókra gondoltam, 

amikor az államtitkár úr ezt elmondta, tehát nem lehet úgy módosítókat benyújtani, 
hogy szándékosan vagy nem szándékosan, de hatáskörelvonások történnek, amelyek 
helyébe nem lépnek olyan lehetőségek, amelyek ezeket pótolják vagy egyértelművé 
teszik. Azt sem lehet, hogy olyan módon vonunk el bizonyos forrásokat, hogy 
azoknak a lehetőségeinek a helyébe nem lép semmi, de a feladatok egy része mégis 
marad. Én ezt gondolom tehát, ezért mondtam, hogy két lehetőség van, de én most 
már a magam részéről – különösen az elhangzottak alapján – tartózkodni fogok a 
szavazásnál valamennyi módosító indítvány kapcsán, mert vagy beadunk egy 
egységes és egyébként a tárcákkal is egyeztetett bizottsági módosító indítványt, vagy 
ezek meggyőződésem szerint csak további zavarokat fognak okozni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök úr! (Dr. Nagy 

Andor: Nem, előbb Aradszki András!) Bocsánat, Aradszki András képviselő úr! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Lehet, hogy eretnek dolgot mondok 

most, de mi akadálya van egyébként annak – csak kérdezem –, hogy a Fenntartható 
fejlődés bizottsága mind a két előterjesztést javasolja? Ugyanis nem mi döntünk arról, 
hogy melyik kerül majd a normaszövegbe, mi arról döntünk, hogy környezetvédelmi, 
fenntarthatósági szempontból ezek a javaslatok működőképesek-e. Most mindkét 
oldalról, mindkét javaslattal szemben elhangzott pró és kontra a működőképesség 
szempontjából, az érzékelhető, hogy ebben még folynak viták. Én nem látom annak 
jogi és házszabályi akadályát sem, hogy ha egyébként a bizottság úgy látja, hogy 
mind a két javaslat működőképes lehet, akkor mind a kettőt támogassa.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nyilván cizellálja még a helyzetet, hogy végül is 

csak tárcaálláspont van, kormányálláspontot nem ismerünk. Nagy Andor alelnök urat 
kérdezem, hogy fenntartja-e a felszólalási igényét. Alelnök úr! 

 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Jól megkavartuk itt most a dolgokat, mert 

gyakorlatilag minden opció elhangzott, és kicsit tanácstalan is vagyok, hogy hogyan 
lehet egy ilyen helyzetet kezelni, mert valamilyen döntést meg hoznunk kell. Ha 
tartózkodunk, az milyen döntés? Az nem döntés, ezt tehát én nem javasolnám.  

Első helyen kijelölt bizottság vagyunk, és csütörtökig újból össze kell 
jönnünk, hogyha azt az utat járjuk, amit Turi-Kovács Béla – egyébként teljesen 
érthető módon – javasolt. Ezt azonban nem látom kivitelezhetőnek, mert csütörtökre 
megint biztosítani a határozatképességet, az szerintem egy nehezebb dolog, mint most 
egy akár rossz döntést hozni. Én afelé hajlok, hogy az egyiket engedjük el, és valahol 
a koherenciazavart kezelje a kormányzat! Ha jól sejtem, akkor most egyébként ez 
zajlik, vagy be kell vinni az alkotmányügyi bizottságba, és akkor ott foglaljanak 
állást, a zárószavazás előtt hozzanak ott egy döntést!  

Akkor én megismétlem, amit mondtam: azt javaslom, hogy a gazdasági 
bizottság javaslatát szavazzuk meg, aki tartózkodni akar, majd tartózkodik, de 
biztosítsuk neki a többséget, a kormány meg kezelje a helyzetet! 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő urat illeti a 

szó. 
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen. Nekem az elnök 

asszonyhoz lenne kérdésem igazából. Én azt látom, hogy amit a módosítók próbálnak 
elérni, hogy a bevételt csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos célokra lehessen 
fordítani, elvonások ne érjék, s a többi, az, azt gondolom, célként támogatható. 
Maguk a módosítók, amelyek benyújtásra kerültek, megítélésem szerint szakmailag 
nem szolgálják kellőképpen ezt a célt, és az államtitkár úr által elmondottak 
megerősítik azt, hogy ezek a javaslatok szakmailag nem kellően megalapozottak, 
hogy ezt a célt szolgálják, és egyben hatáskörelvonást is eredményeznek. Úgy látszik 
tehát, hogy a kormányon belül egy elég élénk vita van arról, hogy tulajdonképpen mit 
kellene ezzel a helyzettel kezdeni, nincs egyetértés abban, hogyan lehetne előrelépni.  

Nekem az a kérdésem, hogy van-e lehetőség arra, hogy a bizottság ezekre való 
hivatkozással kérje a szavazás, a végszavazás elhalasztását, és addig előkészíteni egy 
olyan egyeztetett és akár a mi bizottságunk által benyújtandó bizottsági módosítót, 
amely szolgálja azt a célt, hogy zárolni, elvonni, más célra felhasználni ezt a bevételt 
ne lehessen, hogy ez ne kormányrendeleti szinten kerüljön szabályozásra, amit 
egyetlen mozdulattal bármikor felül lehet írni, hanem a törvénybe kerüljön bele, 
ugyanakkor nem eredményez olyan hatáskörelvonást, illetve olyan, szakmailag 
kritizálható végeredményt, amire a helyettes államtitkár úr is felhívta a figyelmet. Azt 
gondolom, hogy itt egyszerűen nincs előttünk olyan javaslat, amely szakmailag 
kellőképpen védhető lenne, és egy olyan törvényt eredményezne a végén, amely 
mindenkinek a vágyait és szándékait tükrözi. Úgyhogy nekem az a javaslatom vagy 
kérésem, hogy kezdeményezzük a szavazás egy héttel, legalább egy héttel való 
kitolását, és egy egyeztetés keretében az érintett minisztériumokkal, az érintett 
bizottságokkal próbáljunk meg egy működőképes módosító indítványt elkészíteni a 
bizottság által. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy újabb javaslat érkezett Jávor Benedek 

képviselő úr részéről, hogy halasszuk el egy héttel, kérjük az elhalasztását a 
módosítóinak, és a bizottságunk készítsen egy olyan módosító javaslatot, amely 
gyakorlatilag megfelel azoknak a céloknak és igényeknek, amelyeket egyébként 
részben a tárca, részben képviselőtársaim is elmondtak itt.  

Az első kérdésem akkor nyilván az lesz, ami Turi-Kovács Béla alelnök úr 
javaslata volt, hogy a bizottságunk készítsen-e módosító javaslatot, ebben kérném 
szépen képviselőtársaim álláspontját. Hogyha ez megtörténik, akkor az nyilván azt is 
jelenti, hogy kérni fogjuk, hogy halasszuk el egy héttel ennek a szavazását… (Az 
elnök Hatvani Szabolccsal egyeztet.) Vagy pedig a másik az, hogy csütörtökre 
összehívunk egy ülést, de nyilvánvaló, hogy tárcaálláspontot, illetőleg kormányzati 
álláspontot is ki kell alakítani ebben a kérdésben. A kérdésem tehát az, hogy ki az, aki 
támogatja, hogy készítsünk bizottsági módosító indítványt az elhangzottakkal 
kapcsolatosan. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangúlag támogatta ezt a bizottság.  

A következő kérdésem az, hogy ezzel együtt támogatja-e a bizottság, hogy 
kérjük a módosítókról történő szavazás egy héttel való elhalasztását. Aki ezt 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Ki az, aki nem támogatta? 
(Szavazás.) Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság 7 igen szavazattal ezt támogatta.  
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Tisztelt Képviselőtársaim! Nyilván döntenünk kell azért most ezekről a 
módosító javaslatokról is.  

A 21. ajánlási pontot teszem fel először szavazásra. Tekintettel arra, hogy az 
államtitkár úr ezt illetően már nyilatkozott, hogy nem támogatja a tárca, kérdezem 
képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Ilyen nincs, nincs támogató 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 nem szavazat van. Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 8 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a bizottság nem 
támogatta.  

A 22. ajánlási pontban a gazdasági bizottság javaslata szerepel. A tárca? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. 

(Szavazás.) 7 támogató szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem. Ki az, 
aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a bizottság 
támogatta.  

A következő ajánlási pontunk a 23-as. A tárca? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk ezt 

sem.  
 
ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaim közül ki az, aki támogatja? 

(Szavazás.) 9 igen szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tartózkodás? 
(Szavazás.) 4 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.  

A 27. ajánlási pont következik. A tárca? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A tárca nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki 

támogatja. (Szavazás.) 12 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 1 nem szavazat 
ellenében a bizottság támogatja.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Ezt a napirendi pontot lezárjuk, köszönöm, 
államtitkár úr, és akkor az itt elhangzott vita alapján elő fogjuk készíteni a bizottsági 
módosító indítványt.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Megköszönjük. 

További jó munkát kívánok! 
 
ELNÖK: Köszönöm. Önöknek is szép napot kívánok! 

Tájékoztatás az árvízi helyzetről 
Tisztelt Képviselőtársaim! Rátérünk a 2. napirendi pontunkra. Láng István 

főigazgató-helyettes urat kértük arra, hogy adjon egy rövid tájékoztatót a bizottság 
számára a kialakult árvízhelyzetről, a védekezésről, a várható fejleményekről. Én úgy 
terveztem, hogy körülbelül negyedórában fogjuk ezt megtenni. Köszönöm.  

Öné a szó, főigazgató-helyettes úr.  
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Láng István (Belügyminisztérium) tájékoztatója 
LÁNG ISTVÁN (Belügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök 

Asszony! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Jelenlévők! Röviden 
összefoglalnám, hogy mi történt eddig. Gyakorlatilag egy nagyon szélsőséges 
csapadék volt a Duna három meghatározó vízgyűjtőjén egyidejűleg, ebből egy 
rekordméretű árvíz keletkezett. Azért beszélek múlt időben, mert tegnap este a 
passaui vízmérce tetőzött, jellemző a szituációra, hogy olyan magasan tetőzött, hogy a 
vízmércék tönkrementek, és körülbelül 500 éves rekordot döntött meg a tegnapi árvíz. 
Ez az árhullám indult el Magyarország felé. Ezt viszonylag jól tudtuk detektálni, tehát 
már szombaton 50 centis pontossággal megállapítható volt a csapadékból és az érkező 
árhullámból, hogy mekkora árhullám lesz Magyarországon, ezért a felkészülést már 
szombaton megkezdtük. Ma éjjel tudtuk gyakorlatilag viszonylag nagyobb 
pontossággal meghatározni az érkező árhullám nagyságát, tekintettel arra, hogy a 
csapadéktevékenység már megszűnt, így a mederben lévő vízhozamból relatíve nagy 
pontossággal meg lehet határozni az érkező árhullám nagyságát.  

Az árhullám jellemzőiről szeretném elmondani azt, hogy várhatóan a 
szigetközi szakaszon szinte biztosan rekord árhullám lesz, a méreteire jellemzően öt 
vízmércét, öt jellemző vízmércét szeretnék ismertetni. A Szigetközt jellemző 
nagybajcsi vízmércén az eddigi rekord, a 2002-es 872 centiméteres vízszint helyett 
most 890 centimétert várunk, tehát 18 centivel magasabbat; a komáromi vízmércén az 
eddigi, a 2002-es rekord 802 centiméter helyett 820 centiméteres vizet várunk – 
nyilván ezekben azért van egy olyan 20 centis hibahatár -; az esztergomi vízmércén 
az eddigi, a 2002-es rekord 771 centiméter helyett 785 centit várunk, tehát itt 
14 centivel magasabb vizet várunk; Nagymarosban az eddig rekord, a 2006-os 
714 centiméter helyett 730 centimétert várunk; Budapesten pedig az eddigi rekord, a 
860 centiméter helyett 875 centimétert prognosztizálunk.  

Az árhullám lefolyását az jellemzi, hogy ezt a szintet várhatóan pénteken éri el 
a Szigetközben, Budapesten pedig vasárnap. Ma még „viszonylag” alacsonyak a 
vízszintek, tehát Nagybajcson még csak 30 centivel haladta meg a III. fokú készültség 
szintjét, Komárom-Esztergomban még csak II. fok van, és Budapesten a rakpartot 
csak most, várhatóan a mai napon fogja elérni. Az alsóbb szakaszokról azért nem 
beszélek, mert az alsóbb szakaszok kiépítettsége az ’56-os jeges árvízre történt meg, 
tehát ott jóval nagyobb biztonság van, ott csak egy-két önkormányzat érintett. Ez az 
árhullám azt jelenti, hogy a töltések méretezett teherbírásánál nagyobb terhelés fogja 
érni a töltéseket. Erre készültünk.  

Az árhullám pontosítása miatt tegnap a belügyminiszter rendkívüli 
készültséget rendelt el két megyében, Győr-Moson-Sopron megyében és Komárom-
Esztergom megyében az érintett településekre, illetve állami árvízvédelmi 
szakaszokra. Ez azt jelenti, hogy jelenleg rendkívüli készültség van érvényben 
gyakorlatilag – nem untatom önöket – Rajkától végig a győri Mosoni-Duna torkolatig 
a Szigetközben, rendkívüli készültség van az állami védvonalon a Komárom-
almásfüzitői szakaszon és az esztergomi-táti új töltésszakaszon is. A településeket, 
amelyeknek a rekordárvízzel önálló védekezéssel kell szembenézniük, azért 
felsorolnám: Mecsér, Dunaszentpál, Gönyű, illetve Komárom-Esztergom megyében 
Dunaalmás, Neszmély, Lábatlan, Süttő, Nyergesújfalu, Esztergom, Pilismarót és 
Dömös. A településeket nyilván nem hagyjuk magukra, tehát itt a megyei védelmi 
bizottságokkal, illetve a szervezeteink közösen védekeznek.  

Pest megye tekintetében a várható helyzetet tudjuk egyelőre elmondani. Ott az 
állami védvonalak kisebbek – nem sorolnám fel őket. Pest megyében azért a Szobi 
járás, a Váci járás, a Dunakeszi járás, a Szentendrei járás veszélyeztetett, és Budapest 
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területén az I., a III., a XI., a XII., Pesten pedig a IV., az V., a IX., a XIII. és a XXI. 
kerület lesz várhatóan érintett, ami védekezési tevékenységre kényszeríti a fővárost.  

Az árvíz nagysága indokolta azt, hogy a két érintett vízügyi igazgatóság az 
éjjeli órákban kezdeményezte a veszélyhelyzet elrendelését, a miniszter úr legjobb 
tudomásom szerint a kormány felé szintén kezdeményezte ezt. Az érintett 
igazgatóságok ma 12 órától kérték a veszélyhelyzet kihirdetését az általam felsorolt 
védvonalakra, településekre, pontosabban a két megye esetében kiterjesztették a 
megye egész területére, abból a megfontolásból, hogy ha esetleg mégis kitelepítésre 
kerül sor, akkor a veszélyhelyzet a szükséges felvonulási utakra is meghirdethető 
legyen, és biztosítható legyen az árvíz biztonságos kezelése.  

A tegnapi napon egyeztetés történt a különböző tárcák között, elsődlegesen 
nyilván a belügyön belül a rendőrség, a katasztrófavédelem és a vízügyi szolgálat 
egyeztetett. Más tárcák közül a Honvédelmi Minisztériummal fog elsődleges 
egyeztetés, valamint a többi érintett minisztériummal is megtörtént a szükséges 
felkészülési lépések meghatározása. Ennek megfelelően arról tudom önöket 
tájékoztatni, hogy természetesen az Országos Műszaki Irányító Törzs továbbra is 
működik, és a vízügy szakmai irányítását végzi. A megyei védelmi bizottságokkal a 
kapcsolatunk folyamatos.  

Igazából a felkészülés jegyében a felkészülést három fő eseményre osztanám: 
az állami védvonalakon, ahol a fejlesztési munkák miatt a védvonal nem biztonságos 
jelenleg még, mivel a kivitelezés ezt a biztonságát csökkentette, ezeken a 
védvonalakon tegnap megkezdődött a biztonság helyreállítása, ezzel végezni is 
fogunk. A rendkívüli magasságú árvíz indokolttá teszi a töltések magasítását, 
erősítését, ez ma reggel megkezdődött. Azokon a szakaszokon, ahol állami védvonal 
van, ma reggel megkezdtük a honvédség mozgósítását, a Komárom-almásfüzitői 
szakaszon a honvédség jelenleg már építi az ideiglenes védvonalakat, és várhatóan 
ma este 18 órától a szigetközi szakaszon is megkezdi a honvédség a homokzsákokkal 
történő töltésmagasításokat az újonnan meghatározott szintekre. 

További intézkedéseket foganatosítottuk, jelenleg összehangoljuk, nem 
hagyjuk magukra az önkormányzatokat, az önkormányzati védekezéseket 
koordináljuk. Ma fél 11 órára meghatározzuk az érintett önkormányzatokhoz 
szükséges védelmi létszámokat, ezt közerőből 18 óráig biztosítjuk, valamint központi 
homokzsáktöltő telepeket fogunk kialakítani, ezeknek a határideje is ma 18 óra. 
Valamennyi önkormányzathoz – bár nem lenne jogszabályi kötelezettségünk –, 
mindenhova vízügyi műszaki irányítót fogunk kirendelni, a műszaki irányítók 
17 órakor megjelennek az önkormányzatok területén, 18 óráig tájékozódnak a 
szükséges beavatkozásokról, és 18 órakor haladéktalanul megkezdődnek a települési 
bevédések. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Szigetközben erre a feladatra 2 nap áll 
a rendelkezésünkre, én ezt elegendőnek ítélem, és ahogy lejjebb megyünk, Komárom, 
Esztergom térsége alatt ez 3 napra bővül, ez körülbelül 30-40 települést érint a per 
pillanatnyi tudásunk szerint. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a 2002-es és a 
2006-os árvizek történései jól vannak dokumentálva, tehát ismerjük ezeknek a 
településeknek a gyenge pontjait, és ez alapján történik a humánerőforrás- és az 
eszközállomány meghatározása is.  

Ezen kívül felvettük a kapcsolatot a Fővárosi Önkormányzattal is. A Fővárosi 
Önkormányzat mellé a vízügyi szolgálattól két neves szakértőt neveztünk ki: dr. 
Váradi Józsefet és Reich Gyulát, ők koordinálják a fővárosnak nyújtandó 
többletsegítséget. Erre mindenképpen készülünk, hiszen a főváros a tegnapi napon 
bejelentette, hogy száz százalékos biztonsággal 800 centiméter magasságig tudja 
megvédeni a kritikus területeit, itt 875 centiméterről van szó, ezért megkezdtük ezt a 



 14 

koordinációs munkát, ami nyilván mindenkit érint. Azt tűztük ki célul, hogy a 
Margitszigetet megvédjük, továbbá a Római-part hullámtéri területeit nem lehet 
megvédeni, ott csak hagyományosan a mellette lévő közúton fogunk olyan 
védekezést kialakítani, várhatóan földtöltéssel, ami a háttérterületek árvízvédelmi 
biztonságát szavatolni tudja.  

A veszélyhelyzet kihirdetésével nyilván sokkal könnyebbé válik az egyes 
szakterületek közötti kommunikáció. Ez már pillanatnyilag is megvan a rendőrség és 
a Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal, tehát meghatározásra kerültek azok az 
útvonalak, amelyek lezárásra kerülnek, meghatározásra kerültek azok a kritikus 
útvonalak, amelyek a kórházak megközelítését, a mentőszolgálatok közlekedésének a 
biztonságát lehetővé teszik, valamint meghatározásra kerültek azok a töltésszakaszok, 
illetve védekezési szakaszok, amelyekre a közforgalmat nem fogjuk felengedni, 
továbbá azoknak a hidaknak, amelyeknek az árvízi terhelése várhatóan veszélyezteti a 
híd állékonyságát, azoknak a leterheléses módját, illetve lezárását kezdeményezni 
fogjuk.  

Nemzetközi tekintetben egy határátkelő lezárását leszünk kénytelenek 
elrendelni, ez pedig a vámosszabadi határátkelő Szlovákia felé, mivel itt az út és a 
hídpálya szintje alacsonyabb a várható vízállásoknál.  

Azt gondolom, az új szervezet, amelyben a megyei védelmi bizottságok és a 
polgármesterek védelmi szervezete közé belépett a járási védelmi bizottság, egy 
operatív intézkedést fog lehetővé tenni. Nyilván nehézséget okoz, hogy teljesen új 
jogszabályi környezetben kell a védekezést lefolytatni, azonban minden járási 
bizottsághoz biztosítunk most vízügyi szakértőt is, annak érdekében, hogy a 
védekezés rugalmasabb legyen.  

Én úgy gondolom, hogy elég időnk volt felkészülni, tehát valamennyi eszközt, 
erőforrást meg tudunk mozdítani, illetve végig, ahol az árvíz levonul, a megfelelő 
vízügyi, műszaki szakértelmet biztosítani fogjuk. Így várjuk az árvizet, és erről tudok 
beszámolni az árvizet illetően. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató-helyettes úr, a tájékoztatóját. Csak 

tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy 10 órától a Delegációs teremben folytatjuk az 
együttes ülést, az Egészségügyi, illetve a Mezőgazdasági bizottsággal. (Jelzésre:) 
Bácskai János képviselőtársunk kért szót.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 
DR. BÁCSKAI JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem szeretnék egy 

olyan sort megnyitni, hogy az aktuális polgármesterek megkérdezik, hogy mi a 
helyzet, bár, gondolom, Tatabánya kevésbé érintett, én csak azért kérdezném meg a 
Kvassay-zsilipet, mert az utána következő 57 kilométeres szakasz számtalan Pest 
megyei önkormányzatot érint. A Kvassay-zsilip egy ilyen vízállásnál veszélyben van-
e, és tudunk-e róla valamit? Köszönöm.  

 
LÁNG ISTVÁN (Belügyminisztérium): A Kvassay-zsilip lezárásra került a 

tegnapi nappal, és két darab települést fog ez az árvíz érinteni Pest megye alsó 
szakaszán: Százhalombattát és Tasst, ezekre készülünk. Százhalombattán az óvárost 
nem veszélyezteti, ott sajnos a szokásos probléma van, hogy a mélyebb részekre 
engedélyezett épületeket veszélyezteti a víz. Tasson a vízműkutakat várhatóan el 
fogja önteni, de ez nem először történik meg, tehát erre megvan a gyakorlat, azokat le 
fogják zárni, és utána fertőtlenítés után újra lehet nyitni. Erre készülünk. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Jávor Benedek képviselő úr kért szót.  
 
JÁVOR BENEDEK (független): Köszönöm szépen. Nekem kérdéseim 

lennének, és nem akarom húzni a tisztelt bizottság idejét túl hosszan. Az egyik az, 
hogy azt mondta Láng úr, hogy Passaunál tetőzött a vízszint, és ebből kalkulálni lehet 
a várható magyarországi vízszinteket, ugyanakkor Magyarország területére a hét 
hátralévő részére intenzív csapadékot jeleznek előre. Ezzel lehet-e kalkulálni, illetve 
mennyiben befolyásolhatja a magyarországi vízgyűjtőterületen lehulló csapadék a 
várható maximális árvízi szinteket?  

Ugyancsak az a kérdésem, hogy említette, hogy egyes területeken a 
beavatkozások hatására a biztonság csökkent, és hogy ennek a helyreállítása 
folyamatban van. Pontosan melyek azok a szakaszok, ahol erre a biztonság-
helyreállításra szükség van? És a tetőzésig, illetve az emelkedő vízszinttel mondjuk 
ma estig várható-e ennek a befejezése?  

A harmadik kérdésem: említette, hogy Budapest területén a főváros, közlése 
szerint 800 centiméterig tudja száz százalékosan biztosan védeni az érintett 
területeket. E felett melyek azok a területek, amelyeket a főváros nem tudna védeni, 
mit tud tenni a vízügy, illetve mit tesz a vízügy annak érdekében, hogy száz 
százalékos biztonsággal védeni lehessen? Illetőleg történt-e valami az elmúlt tíz 
évben, hiszen ezt a 800 centiméteres vízszintet az ezredforduló körüli csúcsárvizek 
jelentősen meghaladták, 2002-ben 860 centiméter körül tetőzött az akkori árvíz, tehát 
lehetett tudni, hogy ilyen, a 800 centimétert jelentősen meghaladó árvizekre lehet 
számítani, és történt-e valami ennek a helyzetnek a kezelésére azóta?  

Az utolsó kérdésem pedig az, hogy hosszú idő óta lehet tudni, hogy a 
magyarországi Duna-szakaszon az árvízvédekezést illetően vannak gyenge pontok, és 
az elmúlt tíz évben melyek voltak azok a pontok, ahol ezeknek a korábban 
megtapasztalt gyenge védelmi pontoknak a megerősítésére sor került? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Nagy Andor alelnök urat illeti a szó. 
 
DR. NAGY ANDOR (KDNP): Köszönöm a szót. Először is szeretném 

megköszönni Láng Istvánnak, hogy eljött ide hozzánk, mert reggel a 
Belügyminisztériumban volt, ha jól tudom, legalábbis a rádióból úgy értesültem, a – 
talán helyesen mondom – Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban egy ülése 
azoknak, akik ezzel a rendkívüli helyzettel foglalkoznak. Azért kértem szót, mert 
egyrészt szeretném megköszönni, hogy itt volt, másrészt meg mert szeretném jelezni 
azt, hogy ami ránk vár péntektől vasárnapig, olyan Magyarországon 50 éve nem volt. 
Az, hogy Passauban megtörtént az, amit előbb Láng István is említett, arra utal, hogy 
itt szerencsére nagyon régóta nem szembesültek az emberek ilyen mértékű árvízzel, 
aminek egy részét mi is meg fogjuk kapni. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy 
ezeken a napokon arra koncentráljunk, hogy senkinek az élete ne kerüljön veszélybe, 
és hogy amit meg lehet menteni vagyontárgyakban, azt mentsük meg. Ne menjünk 
bele a számonkérésekbe idejekorán, amit most Jávor Benedek elkezdett, hogy mit 
csináltunk az elmúlt tíz évben, meg hol vannak gyenge pontok, most koncentráljunk 
arra, hogy hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni! Mindenkinek a józan, mérsékletes 
hozzáállására szükség lesz, mert ilyen helyzettel Magyarországnak – hál’ istennek – 
nagyon régen nem kellett szembesülnie.  
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Nagyon bízom benne, hogy ezt a helyzetet uralni tudjuk, nemcsak a kormány, 
hanem az emberek, a szakemberek is meg az érintettek is, az önkéntesek is, a katonák 
is, a rendőrök is, akiknek majd ebben szerepük lesz. Összegzésképpen még egyszer 
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy legalább vasárnapig mindenki szurkoljon 
vagy drukkoljon, hogy ezt a helyzetet kezelni tudjuk, aztán ha valamit számon 
akarnak kérni, azt majd a dolgoknak abban a szakaszában tegyük meg, amikor már 
nem a védekezésre kell koncentrálni, hanem a tapasztalatok leszűrésével 
foglalkozunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr.  
Én is szeretném megköszönni a főigazgató-helyettes úrnak, hogy ilyen hamar 

rendelkezésre állt, hiszen tegnap kértük, hogy ha lehet, akkor ma adjon egy rövid 
tájékoztatást. Nyilván tudjuk azt, hogy sok minden, például a szentendrei mobilgát is 
most fog debütálni és most fog vizsgázni, nyilvánvaló, hogy egy ilyen helyzetben, azt 
gondolom, mindannyiunknak az az érdeke, hogy lehetőség szerint segítsük azt, hogy 
minimalizáljuk azokat a lehetőségeket, amelyek károkat jelenthetnek bármiben. 
Természetesen amennyiben a bizottság is úgy gondolja, amikor már lezajlott minden, 
akkor szerintem érdemes lesz esetleg újra áttekinteni azt, ami a jövőben a megelőzést 
jelenti.  

Főigazgató úr, egy rövid reakcióra öné a szó. 
 
LÁNG ISTVÁN (Belügyminisztérium): Öt kérdés volt, röviden válaszolok.  
A hazai csapadék érdemben nem befolyásolja szerencsére a dunai árvizet, 

tehát ezzel nem kell számolni.  
A biztonság helyreállítása azokon a védvonalszakaszokon meg fog történni; 

kivitelezői felelősség, de nem engedtük, hogy csak ő feleljen érte, vízügyi ellenőrzés 
alatt vannak a helyreállítások, és ezek pont azok a pontok egyébként, amelyek a 
Duna-projekt keretében történő védműfejlesztések, tehát összevág a kettő, a Duna-
projektnek a főbb elemei. A Mosoni-Duna és az alsó-szigetközi beruházások 
érintettek még ebben a Duna-projekten kívül. 

Budapest. Nem a mi állami fejlesztési feladatunk Budapest fejlesztésének a 
meghatározása, itt az árvíz kapcsán egyedül a Római-parti gát fejlesztése van topon, 
de ezt nyilván mindenki ismeri. A felkészülés tekintetében pedig a 800 centiméter 
fölött annyival vagyunk ott, hogy per pillanat még csak az egyharmadát használtuk 
fel a 4 millió homokzsákunknak, és már megrendeltük az újabb etapot, tehát olyan 
erőforrást tudunk biztosítani a fővárosnak, amivel ő maga nem tud rendelkezni, de 
rendelkezésre fogjuk bocsátani.  

Köszönöm.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főigazgató-helyettes úr, még egyszer. Azt 

gondolom, az egész bizottságunk nevében még egyszer megköszönöm. Tényleg 
együtt érző és jó munkát kívánunk önöknek, mindannyiuknak, a munkatársainak és 
mindenkinek, még egyszer köszönettel. 
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Tisztelt Képviselőtársaim! Befejezzük a bizottsági ülésünket. A Delegációs 
teremben folytatjuk a Mezőgazdasági és az Egészségügyi bizottsággal egy együttes 
ülésen, tehát viszontlátásra a szomszéd teremben! Önöknek pedig további jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 7 perc)  

  

Dr. Szili Katalin   
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


