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Napirendi javaslat

1. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3092. szám)

(Dr. Kovács Zoltán, dr. Láng Zsolt és Bartos Mónika (Fidesz) képviselők önálló

indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. a) Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés (J/3137.

szám)

(Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés

elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám)

(A Számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványa)

(Általános vita)

3. Az Állami Számvevőszékről szóló törvényjavaslat (T/3109. szám)

(A Gazdasági és informatikai bizottság önálló indítványa)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

(Előterjesztőként)

4. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényjavaslat (T/3387. szám)

(Sebestyén László (Fidesz) képviselő önálló indítványa)

(Általános vita)

5. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági

őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.

törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3299. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

6. Egyebek
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl:Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke és
Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke

Dióssi Csaba (Fidesz)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Riz Gábor (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott
Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Volner János (Jobbik) Hegedűs Tamásnak (Jobbik)
Herman István (Fidesz) dr. Kupcsok Lajosnak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Dr. Mengyi Roland (Fidesz) Riz Gábornak (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) dr. Seszták Miklósnak (KDNP)
Riz Levente (Fidesz) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
Sági István (Fidesz) Román Istvánnak (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz) Vantara Gyulának (Fidesz)
Kovács Tibor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)
Rozgonyi Ernő (Jobbik) megérkezéséig Schön Péternek (Jobbik)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Sebestyén László (Fidesz)
Domokos László elnök (Állami Számvevőszék)
Bencsik János államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Illés Zoltán államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)
Dr. Völner Pál államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium)
Vámos Oszkár szakértő (Vidékfejlesztési Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 50 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot
kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a bizottság tagjait, valamint jelen lévő vendégeinket! Éppen
átbillentünk a határozatképesség keskeny mezsgyéjén, úgyhogy ennek megfelelően el is
kezdenénk a bizottsági ülést - remélhetőleg idő közben azért többen megérkeznek majd.

A mai bizottsági ülés meghívóját kiküldtük, a benne szereplő napirendi pontokat
fenntartanám, és nagyjából abban a sorrendben, ahogy egyébként feltüntetésre kerültek a
meghívóban. Ezért tisztelettel kérdezem, hogy a bizottsági ülés napirendjével kapcsolatosan
van-e kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai részéről. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a napirendről. Aki tehát a bizottsági ülés napirendjét a
jelen formájában elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, a
bizottság egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Akkor hozzá is látnánk a munkához.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIX. törvény módosításáról
szóló T/3092. számú törvényjavaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Az 1. napirendi pontunk a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak a
megvitatása. Itt egyrészt van egy ajánlás…  Akkor csak a sajátunk van, ugye? Bocsánat, én
kevertem össze. Tehát kapcsolódó javaslat nem érkezett hozzá, viszont a bizottság szeretne
egy kapcsolódó módosító indítványt benyújtani. Ez nem fog újdonságot jelenteni: a
kilométeróra-állással kapcsolatos kérdéskört már a korábbiakban is megbeszéltünk itt
albizottsági ülésen, de szóba került a bizottság ülésén is, és gyakorlatilag arról beszéltünk,
hogy szeretnénk benyújtani egy olyan módosító indítványt, amely a kilométer-számláló
visszaállítását bünteti, illetőleg az ezzel kapcsolatos ellenőrizhetőség feltételeit megteremti.
Erről szól ez az ominózus kapcsolódó módosító indítvány. A bizottság tagjai és a kormány is
kézhez kapta a javaslatot.

Tisztelettel üdvözlöm az államtitkár urat, és szeretném megkérdezni, hogy mi a
kormány álláspontja a kapcsolódó módosító ügyében.

DR. VÖLNER PÁL (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): A minisztérium részéről
támogatjuk a módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
Az előterjesztők ugyan nincsenek jelen, de meghatalmaztak engem, hogy

nyilatkozzam az álláspontjuk tekintetében. Az előterjesztők szintén támogatják ebben a
formában a kapcsolódó módosító indítványt.

Kérdezem, hogy a bizottság tagjai részéről van-e kérdés vagy észrevétel. (Dr. Józsa
István jelzésére:) Alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném az
elismerésemet kifejezni a tárcának, hogy egy ilyen kaotikus előkészítés közepette, hogy az
egyik képviselő beadja, a másik módosítja, a harmadik tökéletesíti, a végén egy ilyen kiváló,
előremutató kormányálláspontot tudnak képviselni. Annyira jó ez a kiegészítés, hogy én is
tudom támogatni. (Moraj, derültség.) Köszönöm szépen.
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ELNÖK: Most mindjárt elolvassuk alaposabban. (Derültség.)
Tisztelettel kérdezem akkor, hogy van-e esetleg más kérdés vagy észrevétel. (Senki

nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor természetesen döntünk a kapcsolódó módosító
indítványról. Az én tudomásom szerinti, jelenlegi szavazati arányokat elmondom az első

szavazásnál: a Fidesz képviselőcsoportja meghatalmazásokkal együtt 18 szavazattal bír, az
MSZP képviselőcsoportja most 2-vel, a Jobbik képviselőcsoportja 4-gyel, LMP-s képviselő
pedig nincs jelen, és meghatalmazást legjobb tudomásom szerint nem adott. Ennek
megfelelően néznek ki most a szavazati arányok.

Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a bizottsági kapcsolódó módosító
javaslat benyújtását támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy
látom, hogy a bizottság ezt egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi pont végére is értünk, az államtitkár úrnak köszönöm a reggeli
jelenlétet. (Dr. Völner Pál: Köszönöm, további jó munkát kívánok!)

Az Állami Számvevőszék 2010. évi költségvetéséről szóló J/3137. számú jelentés;

Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló
határozati javaslat (H/… szám) (Általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: az Állami Számvevőszék 2010. évi
tevékenységéről szóló jelentés, illetve a tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről
szóló határozati javaslat általános vitájára. Tisztelettel üdvözlöm Domokos László urat, az
Állami Számvevőszék elnökét. Jelezném, hogy a két napirendi pont esetében együttes
tárgyalásra, a jelentésről és a határozati javaslatról viszont külön-külön szavazásra kerül sor a
bizottság ülésén. És akkor, ha megengedik, rögtön át is adnám a szót az elnök úrnak,
amennyiben van szóbeli kiegészítése. Parancsoljon!

Domokos László (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése

DOMOKOS LÁSZLÓ, az Állami Számvevőszék elnöke: Köszönöm szépen. Tisztelt
Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló
írásban elküldött tájékoztatót bemutattuk, eljuttattuk a megfelelő időben. Ehhez kapcsolódik
az Állami Számvevőszék 2010 decemberében általam jegyzett, de 2010 második felében
elkészült stratégia is, amely a 2010 utáni időszak fő változtatási irányait, hangsúlyait,
alapértékeit foglalja össze. A lényegét tekintve talán azt tudnám kiemelni ennek a jó néhány
oldalas beszámolónak, hogy egyrészt tartalmában annyiban próbáltuk közérthetőbbé tenni és
összefoglalni, hogy nem egy-egy szervezetnek az ÁSZ-on belüli beszámolói vannak
összeszerkesztve, hanem megpróbáltuk, hogy az ÁSZ alaptevékenységének, az ÁSZ
tevékenységének, ellenőrzési tevékenységének, illetve javaslattételei érdekében mi történt az
elmúlt időszakban.

A múlt évnek egy nagyon sajátos jellemzője volt az, hogy június 4-éig az ÁSZ-nak
sem elnöke, sem alelnöke nem volt, ezért egy nem teljes körű alkotmányos működés volt rá
jellemző. A korábbi elnök, Kovács Árpád még 2009 decemberében aláírta azt az ellenőrzési
tervet, amelyet csak az elnöknek van joga aláírni, ez alapján az ellenőrzési munka tudott
zajlani ebben a 7 hónapban is. Viszont a törvénymódosító javaslatok, a parlament előtti
megjelenés, a vezetői munka, a főigazgatók munkáltatása, az ellenőrzési főigazgató
munkáltatása mind olyan tevékenység volt, amely vezető után kiáltott, és a vezetőnek a
megérkezése, az elnök és az alelnök megérkezése teremtette meg utána a feltételeket mind a
nyilvánosság jóval nagyobb arányú megjelenésében, mind a különböző ellenőrzési programok
módosításában, esetleges elhagyásában, ami a változó igényeket próbálta kielégíteni.
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Úgy gondolom, fontos talán kiemelni, hogy 2010-ben a stratégia mellett elkészült a
2011-es ellenőrzési terv, amely 56 vizsgálattal ez évben folytatólagosan végzi a munkáját. A
múlt évre jellemző volt az, hogy az úgynevezett éves ellenőrzési tervben a vizsgálatokra
fordított kapacitás 67 százalékát törvényekben külön rendszerességgel előírt feladatok
teljesítésére fordította a Számvevőszék, és ezekből a vizsgálatokból 33 jelentés született. A
másik harmadát illetően pedig a törvény általános felhatalmazása alapján, de nem konkrétan
leszabályozott keretek között folytak az ellenőrzések.

Egy nagyon sajátos szervezeti helyzet alakult ki - erről talán még érdemes szólni, a
másik bizottság ülésén is felmerült -, hogy elég jelentős elidősödés van a Számvevőszéken
belül. Nagyon sokan nyugdíjba mentek 2009-2010-től kezdődően - ez a folyamat most is tart.
Ezért a II. félév legfontosabb döntései közé tartozott, hogy pályázatokat kellett kiírni mind
kezdő diplomások, mind pedig tapasztalt számvevők tekintetében. Egy általános folyamat
figyelhető meg: hogy a vezető állású számvevők és a vezetők egy része nyugdíjkorhatáron túl
dolgozik, vagy a nyugdíjazását most el fogja érni, ezért egy jelentős számban, mintegy az
Számvevőszék egynegyede tekintetében új kollégákat kell beépíteni a munkába. Ez nyilván
ebben az évben is tovább ad feladatokat.

Teljes mértékben megújítottuk a kommunikációt. Sajtótájékoztató - nyilván a
logikánál fogva - nem volt az I. félévben, a II. félévben 18 volt, nemcsak Budapesten, hanem
vidéken is. Budapesten korábban a kerületekben nem volt sajtótájékoztató, most ez ott is
megtörténik a kerületi ellenőrzésekhez kapcsolódóan. Illetve egy nagyon fontos sajátosság,
ami talán kevésbé volt ismert Esztergom előtt, de Esztergom óta mindenki tudja, hogy a
Számvevőszéknek nem volt számvevőszéki jelentése az 50 ezer fő alatti önkormányzatoknál,
ezért ennek a nyilvánossága mindenkor a polgármesteren múlott. Ez 20 éves hagyomány volt,
amit nekem meg kellett változtatnom, de ez már 2011-es döntés. 2010-ben még - és ez ehhez
a beszámolóhoz hozzátartozik - jó néhány, úgynevezett számvevői jelentés keretében megírt,
50 ezer fő alatti településre vonatkozó önkormányzati ellenőrzést is lefolytatott az ÁSZ, amit
az önkormányzati bizottság minden évben meg is szokott tárgyalni. Egy külön, éves
összefoglaló tájékoztatót készít ezekről a jelentésekről a Számvevőszék.

A parlamenti kapcsolatokban szerettünk volna jelentős megújulást létrehozni, ezért
nemcsak azzal jelentünk meg, hogy megfigyelőként veszünk jelen, hanem a bizottságok és
albizottságok által az elmúlt évekre visszamenőlegesen, akár csak a Széll Kálmán-tervhez
vagy a konvergenciaprogramhoz kapcsolódóan, vagy akár a vizsgáló albizottságok vagy
bármilyen más bizottság kapcsán - ehhez a bizottsághoz talán a vasút és közlekedési kérdések
kapcsolódnak, de más ügyekben is - visszamenőleg akár 8-10 évre is összegezünk
jelentéseket, és megpróbáljuk ennek a legfontosabb megállapításaival felhívni a figyelmet
arra, hogy korábban talán elkerülte a parlament, a képviselők figyelmét, és ehhez a munkához
ilyen értelemben az ÁSZ is hozzáteszi a maga elemző, összegző anyagait. Ezt a jövőben is
szeretnénk folytatni.

Köszönjük az együttműködést, és a jövőben is állunk rendelkezésre ehhez a
képviselői, országgyűlési munkához. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor még egyszer felhívom a figyelmet, hogy tehát
együttes általános vitára kerül sor, csak a határozathozatalok vannak külön.

Kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjai közül bárkinek kérdése vagy észrevétele az
elnök úrhoz vagy a napirenden szereplő témákhoz. (Dr. Józsa István jelzésére:) Alelnök úr,
parancsolj!
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Hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Nem akarok belemenni a jelentés
taglalásába, viszont érdeklődéssel hallgattam az elnök úr bevezetőjét, hogy 7 hónapig elnökért
kiáltott az ÁSZ. Mi ezt a kiáltást már két évvel korábban elkezdtük, amikor működött egy
jelölést előkészítő bizottság, amelyben egy bizonyos nagy ellenzéki párt nem mutatott
aktivitást ahhoz, hogy időben és a folyamatosságot biztosítva legyen elnöke az ÁSZ-nak.
Úgyhogy ezt egy kicsit különösnek érzem a mostani helyzetben. De ez azért természetesen
egy átmeneti megoldást jelentett, a vizsgálati terv aláírását követően az ÁSZ munkája
folyamatos bírt lenni.

Amit a nyilvánosságról, illetve a jelentések egymásra épült elemzéséről mondott az
elnök úr, azt kifejezetten előremutatónak tartom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Látszik, hogy csak egy választás kellett, alelnök úr, és
rögtön megoldódott a probléma.

Azt szeretném kérdezni, hogy van-e még más kérdés vagy észrevétel. (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezem az elnök urat, hogy kíván-e reagálni -
gondolom, hogy nem. (Domokos László: Nem, köszönöm.) Akkor viszont a döntésre kerül sor.

Határozathozatalok

Itt az általános vitára való alkalmasságról döntünk mind a két esetben. Elsőként az
Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló jelentés általános vitára való
alkalmasságáról dönt a bizottság. Kérdezem, hogy ki az, aki a bizottság tagjai közül a jelentést
általános vitára alkalmasnak tartja. Aki igen, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)
Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal - tartózkodás? (Szavazás.) - és 2 tartózkodás
mellett a jelentést általános vitára alkalmasnak találta.

A következő az Állami Számvevőszék 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tudomásulvételéről szóló határozati javaslat általános vitára való alkalmassága. Aki a
határozati javaslat általános vitára való alkalmasságával egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen szavazattal - tartózkodás?
(Szavazás.) -, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot is általános vitára alkalmasnak
találta. Köszönöm szépen.

Ezzel a napirendi pontot lezárom.

Az Állami Számvevőszékről szóló T/3109. számú törvényjavaslat

Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Elnök úr, ha gondolja, akkor még maradhat, tekintettel arra, hogy pont az Állami
Számvevőszékről szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása
következik. Tisztelettel üdvözlöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat a kormány, illetve
a KIM képviseletében. Hozzá is látnánk a kapcsolódó módosító javaslatok megvitatásához a
tegnapihoz hasonló módon, ami azt jelenti, hogy az államtitkár úr mellett én is mindig
igyekszem elmondani a saját véleményemet, de az előterjesztői álláspontot természetesen a
bizottság alakítja ki - erre még egyszer szeretném felhívni a figyelmet.

Az első ajánlási pont rögtön a 17/1-es, ez Dancsó József képviselő úr módosító
indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A kormány ezeket a módosító javaslatokat még nyilván nem tudta tárgyalni,
most tehát formálisan a KIM véleményét tudom tolmácsolni. Ezt mi támogathatónak tartjuk.
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ELNÖK: Köszönöm szépen, ezzel én is így vagyok. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai
közül van-e valakinek kérdése vagy észrevétele. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
ki az, aki támogatja a módosító indítványt? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze!
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal - ki az, aki tartózkodott?
(Szavazás.) -, 4 tartózkodás mellett a módosító javaslatot támogatta.

A következő Semjén Zsolt és Latorcai képviselő urak módosító indítványa. A
kormány álláspontját kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): A KIM támogathatónak tartja a javaslatot.

ELNÖK: Bocsánat, a KIM álláspontja - majd következetesen ügyelek erre. Én is
támogathatónak tartom.

Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Senki nem
jelentkezik.) Itt összefüggés van a 26/1-essel. Amennyiben nincs kérdés, kérdezem, ki az, aki
támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság
20 igen szavazattal és - gondolom 4 tartózkodás mellett (A jobbikos képviselők bólogatnak.) a
módosító javaslatot támogatta.

A következő módosító indítvány a 43/1-es, ez Babák Mihály képviselő úr módosító
indítványa. Én azt gondolom, hogy ez támogatható, a Legfőbb Ügyészséghez hasonló
gyakorlatot alakít ki ebben a tekintetben. A tárca álláspontját kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogatható.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel a módosító javaslattal kapcsolatban.
(Dr. Józsa István jelzésére:) Alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy nincs-e bizonyos etikai,
személyi összeférhetetlenség, hogy pont az a Babák Mihály adja be a jelenlegi elnök úr
esetleges későbbi javadalmazására vonatkozó módosító indítványt, aki köztudottan szoros
személyes kapcsolatban áll vele. Tehát etikai összeférhetetlenséget vélek felfedezni.

ELNÖK: Ez nem az elnök úrra vonatkozik, hanem az Állami Számvevőszék
mindenkori elnökére - az egyik oldalról ezt szögezzük le! Másrészről abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy Domokos László közéleti múltja miatt viszonylag jól ismerjük azt,
hogy például kik ebből a szempontból - mondjuk úgy - a barátai vagy az ismerősei, lehet,
hogy más esetben ezt kevésbé tudnánk, de ez inkább egy szerencsés helyzet, mint egy
szerencsétlen az én megítélésem szerint. Én semmiféle ilyen összeférhetetlenséget nem látok.
Egy parlamenti képviselőnek joga van bármilyen ügyben módosító indítványt
kezdeményezni, és ezzel kapcsolatban a mandátuma semmilyen módon nem korlátozható
legjobb tudomásom szerint. Ennek megfelelően ez a probléma itt szerintem nem merülhet fel.

Van-e még más kérdés vagy észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs,
döntünk a módosító indítványról. Aki tehát a módosító indítványt támogatja, az, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal -
tartózkodás? (Szavazás.) -, 4 tartózkodás és ezek szerint 2 nem szavazat mellett (Dr. Józsa
István bólogat.) a módosító javaslatot támogatja.

A következő a 49/1-es javaslat. Itt nincs összefüggés, csak tartalmilag van a 49/2-
essel, mert ez bizonyos értelemben ugyanarra a tartalomra irányul, és egymásnak alternatívái.
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Ezek közül - megmondom őszintén - a 49/2-est tartom a jobbnak, Dancsó József képviselő úr
módosító indítványát pedig a rosszabbnak. Ennek megfelelően azt javaslom a bizottságnak,
hogy az alternatívák közül inkább a 49/2-est támogassa, a 49/1-est pedig ne. A KIM
álláspontját kérdezem akkor mind a kettővel kapcsolatban.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Egyetértve az elnök úrral mi is úgy látjuk, hogy a /2. számú módosító javaslat
kodifikációs szempontból helyesebb, mint a /1-es, ezért az utóbbinak a támogatását
javasoljuk.

ELNÖK: Rendben. Akkor megkérdezem, van-e kérdés vagy észrevétel. (Dr. Józsa
István jelzésére:) Alelnök úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Észrevételem van. Finoman fogalmaznak a minősítést
illetően. A 49/1-es egyszerűen szakszerűtlen. Nincs a parlamentnek összeférhetetlenségi
bizottsága, tehát mondják már ki, hogy ez a javaslat rossz; nem inkább jobb a másik, hanem
az első rossz, a második jó.

ELNÖK: Azért vagyunk ilyen óvatosak, tisztelt alelnök úr - ez tegnap is elhangzott itt
a vitában, ha figyelt -, mert az lehet, hogy most nincs, de bármikor lehet összeférhetetlenségi
bizottság; összeférhetetlenségi üggyel foglalkozó bizottsága viszont van, jelenleg a mentelmi
bizottság. De fogunk még akár egyébként az országgyűlési jogállásról is törvényt alkotni,
momentán még létre is hozhatnánk ilyen bizottságot, csak nem biztos, hogy fogunk. Ezért
szerintem a sarkos megfogalmazás nem indokolt. De a jelenlegi helyzetnek a 49/2-es
kétségkívül jobban megfelel.

Ennek megfelelően bocsátom tehát szavazásra a kérdést. Aki a 49/1-es módosítót
támogatja, az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek
megfelelően a bizottság nem támogatta - itt az egyharmadnak nincs jelentősége, mert
előterjesztői álláspontot alakítunk ki.

A 49/2-es Babák Mihály képviselő úr módosító indítványa hasonló témában.
Kérdezem, hogy ki az, aki azt támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 20 igen szavazattal és, gondolom, 4 tartózkodás
mellett (A jobbikos képviselők bólogatnak.) ezt a módosító indítványt támogatta.

Áttérünk az 58/1-es javaslatra, amely szintén Babák Mihály képviselő úr módosító
indítványa. A KIM álláspontját kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogathatónak tartjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én hasonlóképpen vagyok vele. Kérdezem, hogy van-e
kérdés vagy észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki
támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság
18 igen szavazattal - tartózkodás? (Szavazás.) -, 4 tartózkodás és ezek szerint 2 nem szavazat
mellett (Dr. Józsa István bólogat.) támogatta a módosító indítványt.

A következő a 108/1-es, amely összefügg a 108/2-essel, ez dr. Dorosz Dávid és
Schiffer András képviselők módosító indítványa. Nekem két problémám van ezekkel az
összefüggő módosító indítványokkal. Egyik oldalról az eredeti szándékunkat enyhíti a
büntetőjogi szigorítás tekintetében, merthogy az intézkedési terv elkészítésének
elmulasztására vonatkozó büntetőjogi tényállást kiveszi. Én ezzel nem értek egyet, mert ez
pont a következmény nélküliség irányába mutat, ezért azt gondolom, már eleve nem
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támogatható a módosító indítvány. De a másik szándékával is van probléma, mert a másik
oldalról meg túlbillen a lécen, mert ott meg az történik, hogy bizonyos értelemben túl
szigorúra sikerül, hiszen az ellenőrzés megnehezítésére, meghiúsítására való törekvést pedig
büntetőjogilag úgy fogalmazza meg, hogy nem kapcsol hozzá eredményt. Ebből az
következik, hogy kicsi súlyú magatartás esetében is beállhat a büntetőjogi szankció, ami azért,
azt gondolom, így talán túlzás lenne ebben a formában. Ezért szerintem mind a két szempont
amellett szól, hogy ez a módosító indítvány így nem támogatható.

A KIM álláspontját kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Az elnök úr által elmondottakhoz annyit tennék hozzá, hogy egy korábbi
módosító javaslat, Dancsó képviselő úr javaslata eredmény-bűncselekményként pontosítja a
tényállást, amit a kormány támogatott. Ez a módosító javaslat ezzel ellentétes, tehát nem
javaslom támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e kérdés vagy észrevétel? (Senki nem jelentkezik.)
Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy ilyen nincs, ennek megfelelően a bizottság nem
támogatta.

A következő a 110/1-es módosító javaslat, Babák Mihály képviselő úr módosító
indítványa. A KIM álláspontját kérdezem.

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium): Támogathatónak tartjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hasonlóképpen vagyok vele.
Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel. (Senki nem

jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. Aki igen, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 18 igen szavazattal -
tartózkodás? (Szavazás.) -, 6 tartózkodás mellett a módosító javaslatot támogatta.

Ezzel szerintem az ajánlás végére is értünk, mert ez volt az utolsó kapcsolódó
módosító javaslat. Köszönöm szépen az elnök úrnak és a helyettes államtitkár úrnak a
jelenlétet. A napirendi pont tárgyalását lezárom.

A környezetvédelmi termékdíjról szóló T/3387. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontunkra, ez pedig a környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvényjavaslat, Sebestyén László képviselő úr önálló indítványa. Mind az
előterjesztőnek, mind a kormány képviselőjének utánanézünk menet közben, és akkor talán el
is tudjuk kezdeni. (Megérkezik Sebestyén László és dr. Illés Zoltán.) Tisztelettel üdvözlöm
mind a képviselő urat, mind az államtitkár urat, kérem, hogy foglaljanak helyet.

Régóta és sokat hallottunk már erről az indítványról a sajtóban, és gyakorlatilag most
kerül a parlament, illetve a bizottság elé. Mielőtt elkezdenénk ennek a megvitatását,
egyetlenegy valamit hadd bocsássak előre! Természetesen különféle szakmai szervezetektől a
bizottság már most, rögtön kapott észrevételeket. Ezeket az észrevételeket én mind a bizottság
tagjainak, mind pedig - értelemszerűen - az előterjesztőnek és a kormány képviselőinek meg
fogom küldeni elektronikus formában, és kérem, hogy álláspontjuk kialakításakor majd ezeket
tanulmányozzák át; nem azt kérem, hogy vegyék figyelembe, de legalább tanulmányozzák át
ezeket az észrevételeket. Tekintettel a javaslat súlyosságára vagy legalábbis jelentős voltára,
azt gondolom, sok ilyet fogunk kapni a következő időszakban.
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Először a képviselő urat kérdezem, hogy van-e esetleg szóbeli kiegészítése az
előterjesztéssel kapcsolatban. Parancsolj!

Sebestyén László (Fidesz) szóbeli kiegészítése

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha lehet,
néhány szóban szeretném ismertetni…

ELNÖK: Azért adtam meg a lehetőséget.

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): …, ha nem tartják időhúzásnak, amennyiben igen,
akkor természetesen elhagyhatjuk.

Miért is keletkezett a termékdíjtörvény? Annyit tudni kell, hogy 1960-tól a 20-
szorosára nőtt a hulladék mennyisége hazánkban, tehát az egy főre jutó hulladék a 20-
szorosára emelkedett. Az ok pedig a környezetszennyezés megelőzése, csökkentése, a
természeti erőforrásokkal való takarékosság, a környezeti veszélyek, károk megelőzéséhez a
pénzügyi forrás megteremtése - ez rettenetesen fontos dolog - és az Európai Unió
elvárásainak, illetve a saját magunknál, hazánkban a hulladékgazdálkodás megfelelő

szabályozásának az elősegítése. A cél egyértelműen az újrafeldolgozás és a
hulladékhasznosítás. Ennek van egy kronológiája: már 1638-ban a Fogarasi Felső Szék
környezetvédelmi rendeletet fogadott el, ez akkor még a patakokat, utcákat védte, tehát ilyen
régre visszanyúlik a környezetvédelem. Hazánkban a termékdíjjal ’95-ben először a Horn-
kormány kezdett el ilyen útkeresési szinten foglalkozni. ’98 és 2002 között az első Orbán-
kormány megalakította a hulladékgazdálkodási rendszert. Ezután, 2003-2004 között a
Medgyessyék bizonyos mentességet, kibúvási lehetőségeket adtak ez alól a termékdíj alól,
illetve behozták a koordinátorok szerepét. Gyurcsányék 2006-2007-ben a koordinátorokat
elszaporították, felismerték ebben a jó üzlet lehetőségét. Bajnaiék már 2009-ben érezték a
rendszer hibáit, és mára teljesen új törvényt kellett alkotni, mivel megállapítottuk azt, hogy a
később felhozandó okok miatt ez az egész így nem tud tovább működni.

Mire is vonatkozik a termékdíj? Bízom benne, hogy mindenki elolvasta, de azért
elmondom: akkumulátorok, csomagolástechnikai anyagok, műanyag PET-palack, üveg,
alumínium - érdekesség különben, hogy egy alumínium sörösdoboz 5 ezer kilométert
vándorol Európában, mire újrahasznosítva megint megjelenik az asztalon -, papír, textil, fém,
fa és a társított, amikben ezek a rostos levek vannak, amelyekben van papír, fém, rost, egyéb
kőolajtermékek, elektronikus berendezések, háztartási, ipari és elektrotechnikai hulladék, ami
szintén jelentősen megszaporodott, gumiabroncs és reklámhordozók, ezek: papírok, könyv,
újság, plakát.

Miért is volt szükség az új termékdíj elkészítésére? A régit illetően
19 törvénymódosítás volt, ez egy toldozott-foldozott törvény volt tehát, és ideje volt egy
teljesen újat csinálni. Probléma, hogy a jelenlegi koordinátorok kontroll nélküli piaci versenyt
engedtek, nincs a hulladékgazdálkodásnak semmilyen ésszerű medre, gátja, a feladat
megoldásától viszont a pénzeszközöket, a forrásokat szépen elvonták, illetve egyes ágazatok
teljesen megszűntek, ilyen például az öblösüveggyártás. Jellemző, hogy nem lehet kapni egy
magyar, jó színvonalú borosüveget. Más területeken, például a gumi terén pedig
kihasználatlan kapacitások működnek, hatszor annyi kapacitása van jelen pillanatban az
országnak a feldolgozásban, mint amennyi gumi képződik.

Hogy látjuk a megoldást? A rendezésért a környezetvédelemért felelős minisztérium
felügyelete alá tartozó, 100 százalékos állami tulajdonban lévő nonprofit szervezetet, egy kft.-
t, az országos hulladékgazdálkodási ügynökséget, becenevén az OHÜ-t kívánjuk létrehozni,
ez gyakorolja az állam jogait, teljesíti kötelezettségeit, és a termékdíj-köteles termékek
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hulladékait átveszi, viszont nem hatóság. Az új rendszerrel szembeni elvárás az, hogy a
termékdíj-köteles hulladékokkal való gazdálkodás átlátható legyen, és az állam, illetve a
társadalom érdekeit szolgálja. Létre kell hozni, illetve létre is hozzuk a termékdíjbizottságot,
amely az ipar és az állam, a miniszter partnerségén alapuló formula, mind a két oldalról
delegálnak bele egyenlő létszámban szakembereket, és a további döntéseket ők hozzák meg.
Az OHÜ megszervezi, felügyeli az iparág működését a miniszter által meghatározott
feltételeknek megfelelően, szervezeti struktúrája egy adminisztratív, egy operatív és egy
stratégiai centrumból tevődik össze - ez nagyon fontos, mert hosszú távra kell tervezni. Fontos
cél az adminisztrációs terhek csökkentése - a tegnapi bizottsági ülésen nagyon sokszor
pontosan ez jött be, hogy nagyon nagy az adminisztráció -, illetve a többször forgalomba
hozható termékek adóztatásának a teljes eltörlése.

Az előirányzott termékdíjakról körültekintően, sok szempontot figyelembe véve,
matematikai, gazdasági elemzői módszerrel kiszámolhatóan előzetesen a minisztérium
egyeztetett a gyártókkal, tehát a szakértőink elég komoly munkát végeztek. Annyit azért
szeretnék hozzátenni, hogy egy éves munka van ebben a törvényben, és nagyon komolyan
képzett, jó szakértők végezték el ezt a feladatot. Elfelejtettem bemutatni Vámos Oszkár urat, a
szakértői team vezetőjét, aki óriási segítségünkre volt ennek a törvényjavaslatnak a
létrehozásában. A díj nagyságrendjében egyetértés született. Tegnap még azt is megkérdezték
tőlünk, hogy kikkel volt egyeztetés. Mint kiderült több mint 60? (Vámos Oszkár: Igen.)
60 civil szervezettel, illetve 60 szakterülettel volt egyeztetés, úgyhogy én úgy gondolom, meg
kell állja a helyét.

A lakosság tudatformálására szánt pénzügyi forrást a jelenlegi 5 százalékról
7 százalékra emeljük. A munkahelyteremtés kapcsán - ez az aranylemez mostanában - annyit,
hogy a hulladékhasznosítás növelésével pontosan az alacsonyan képzett, hátrányos helyzetű

lakosok körében a mi megítélésünk szerint úgy 3 ezer munkahelyet tudunk ezzel generálni - a
„teremtés” szót nem nagyon szeretem erre, mert azt más szokta csinálni -, itt a gyűjtés, a
szállítás, a kezelés, a hasznosítás vonalán azért be tudnak segíteni.

Néhány dolog még. Bár nem szívesen mondok számokat, de az egy évre tervezett
21 milliárd forint bevételből jelen pillanatban 4 milliárddal kevesebb került teljesítésre a
jelenlegi rendszerrel. A közeljövőben 49 milliárd forint bevétel van tervezve, ennek a
megoszlásáról inkább majd az államtitkár úr fog beszélni, gondolom, tegnap is így történt.
Annyit azért tudni kell, hogy ha nem teljesítjük azokat az európai uniós direktívákat -
amelyeket nemcsak számunkra, hanem az Európai Unióban mindenkire elő vannak írva, de a
saját magunkkal szembeni igényeink is hasonlóak, tehát hogy olyan százalékos
hulladékfeldolgozás legyen, amivel nem leszünk fényévekre leszakadva Európától, hanem
pontosan a felzárkózás irányába megyünk el -, akkor a büntetési tarifa, az egyszeri büntetés
90 millió euró lenne, utána pedig napi 80 ezer euró, amibe azért bele lehet rokkanni, tehát ezt
nem kellene fizetnünk, hanem inkább teljesíteni kell a kötelezettségeket. Annyit még tudni
kell, hogy az EU különben az államon kéri számon a teljesítést, és nem az úgynevezett
koordinátorokon, akiket ebből a rendszerből ki kívánunk venni, mivel ez a más nyakával
csalánverés klasszikus esete lenne, amit, én úgy gondolom, nagyon helyesen nem tudunk
preferálni.

Minél magasabb az újrahasznosítás mértéke, annál kevésbé terheljük a környezetet -
ez egy lózung, de így van -, tehát fel kell vinni arra a százalékra az újrahasznosítást, mintegy
60 százalék van megcélozva, ami után, úgy gondolom, megfelelünk már egy európai
normának is. Azt hiszem, mindent el kell követni annak érdekében, hogy Magyarország
domborzati és hegytérképét az óriási szemétdombok miatt ne kelljen átrajzolni. Mert az, amit
újrahasznosítsunk, az nem egy ilyen lefedett halom alatt fog kikötni, hanem tovább lehet
használni.
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Nem támogatjuk a külföldről behozni kívánt kommunális vagy veszélyes
hulladékokat, tehát nem fogjuk beengedni ezeket az országba, nem kívánjuk. Azért annyit
tudni kell, hogy a hulladék nem megfelelő kezeléséből elég sokan meggazdagodtak, de amint
azt az előbb már említettem, az állam nyakán maradt minden felelősség és következmény. Mi
úgy gondoljuk, hogy az egyéni érdekeket nem szabad az adófizetők pénzéből finanszírozni.

Az is felmerült tegnap, hogy ennek egy folyamatnak kell lennie. Igen, ez egy folyamat
lesz, erről megint nem kívánok beszélni, de annyit még szeretnék megjegyezni, hogy nem is
olyan régen, körülbelül két hete meghirdettük a Te szedd! akciót, amelyre megmozdult az
ország, és egyetlenegy nap alatt annyi hulladékot szedett össze, mint amennyit ezek a
társaságok egyébként egy hónap alatt. Ezért javaslom vagy szeretném elérni azt, hogy
támogassák a törvényjavaslatunkat. Megköszönöm a szót.

ELNÖK: Megkérem az államtitkár urat, hogy ha lehet, ismertesse - most nem tudom,
melyiket - a kormány vagy a tárca álláspontját, illetve hogy a kormány tárgyalta-e már a
törvényjavaslatot, és természetesen ha szóbeli kiegészítést akar fűzni hozzá, akkor azt is
szívesen hallgatjuk. Parancsoljon!

Dr. Illés Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) véleménynyilvánítása

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen.
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Öt
percet kérek az elnök úrtól, látom az órát, 9 óra 25 perc van, 30-kor abbahagynám, de
természetesen válaszolok majd a felvetésekre, kérdésekre.

Hangsúlyozni szeretném, hogy ahhoz, hogy a hulladékkal valami történjen, pénz kell.
Én nem vagyok a termékdíj híve, annak lennék a híve, hogy ne legyen semmilyen termékdíj,
ekkor viszont elvárható lenne, hogy az adófizetők pénzéből a tárcánk költségvetésében egy
külön soron ott legyen 35-40 milliárd forint hulladékgazdálkodási célokra - körülbelül
ennyiből lehet megoldani szakértői vélemények szerint is, az én véleményem szerint is az
ország hulladékos ügyeit. Ha nincs ez a pénz - márpedig nincs -, akkor csak egy másik
eszközrendszer tud segíteni a pénzügyi fedezet megteremtésében, ezt hívják termékdíjnak.

A Matolcsy-féle minisztériummal folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken túl a
különböző érdekelt szervezetekkel magánérdekeltségektől kezdve társadalmi szervezeteken
keresztül az elmúlt háromnegyed évben mindenkivel folytak tárgyalások, a söripartól kezdve,
az ásványvízágazatban érdekeltektől kezdve mindenkivel. A törvénytervezet egy éve megvan
szövegszerűen, normaszövegszerűen, de az elmúlt időszakban a különböző érdekcsoportok
mindent elkövettek annak érdekében, hogy az ne kerüljön a parlament elé, és ne valósuljon
meg. Akkor nézzük, hogy miért!

Egy ilyen bizottság előtt illik a pénzről beszélni. A Bajnai-kormány utolsó évében a
VPOP - hivatalos jelentése a kezemben van - azt mondja, hogy 85 milliárdot nem szed be az
állam termékdíjból az érintettektől, 23 milliárdot beszedett. Ez testvérek között durván
100 milliárd, tehát 100 milliárdról beszélünk up start. Ehhez képest azt a csalárd rendszert
vezették be az elmúlt időszakban, a mi kormányunk előtti időszakban, hogy a termékdíj
helyett az érintettek 10 százalék erejéig licenszdíjat fizethettek. Kinek? Magán koordináló
szervezeteknek - mondom magánkoordináló szervezeteknek. 10 százalék! Körülbelül
13 milliárd forint jött volna be a magán koordináló szervezetekhez, abból viszont -
felelősségem tudatában jelzem - 6-8 milliárd forintért csináltak hulladékgazdálkodást. Hol a
többi pénz? Ahol megtehetjük a feljelentéseket ügyészségi és rendőrségi eljárásokat
kezdeményezve, ott megtesszük. Hogy nem csak úgy a levegőbe beszélek, jelzem, hogy az
elmúlt években, még az előző kormányok időszakában a gumiabroncs-koordináló szervezetek
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tekintetében rendőrségi és ügyészségi eljárások indultak a törvénytelenségek, a csalás és
síbolás miatt.

Jelen pillanatban nem 100 milliárd forintról beszélünk, hanem csak 49 milliárdról.
Miért? Mert így lehetett megalkudni az érdekeltekkel, érintettekkel. Miért? Azért, mert
például egyetlenegy pillepalackon jelen pillanatban 1 forint 60 fillér a termékdíj, az új
termékdíjtörvény bevezetésével 1 forint 90 fillér lesz. Nevetséges 30 fillér a növekedés
pillepalackonként, de ebben az országban több mint 1 milliárd ilyen pillepalack keletkezik
egy évben, és az a pénz, amit én az előbb úgy jellemeztem, hogy a magán koordinálóknak
bement 13-16 milliárd, az jelen pillanatban ezen törvénytervezet következtében 26 milliárd
lesz. Akkor most kezdjük elölről! 23 milliárd mindig bement a pénzügyi kormányzatnak az
átalánydíjakból. Mi az, hogy átalánydíj? Mariska néni virágárus. Bemegy, megveszi a papírt -
nem fizet termékdíjat, ugyanis a papíripar az Európai Unió színterén elérte, hogy ne kelljen
termékdíjat fizetni a papír után. Mariska néni akkor miért fizet? Azért, mert becsomagolja az
én csokromat. Azaz amikor csomagolóanyaggá válik, akkor kell termékdíjat fizetni. Ez
európai uniós előírás, ez alól nincs mentesség, ez alól nem lehet kibújni. Mariska néni ezért
fizet körülbelül 20 ezer forint átalánydíjat termékdíj formájában, 30 ezer forintba kerül az a
cég, amely ezt a szolgáltatást neki nyújtja. Itt sietve megjegyzem, hogy az adminisztrációt
lecsökkentettük a törvény értelmében, és ebből a pénzből, ezekből a 20 ezer forintnyi
átalányokból 23 milliárd forint generálódik a pénzügyi kormányzatnak, amely nem
hulladékgazdálkodási célokat szolgál. Én viszont nem vagyok tárcasoviniszta, örülök annak,
hogy ebből pedagógusbér vagy Gripenek üzemanyaga lesz. Tehát 23 milliárd lesz egyszer az
átalányokból. Ugyanakkor 26 milliárd generálódna abból, hogy az új törvénytervezet
értelmében nincs többé licenszdíj, csak egyetlenegy díj van, a termékdíj, méghozzá abban a
csökkentett formájában, ahogy előadtam egy pillepalack példáján - de el tudom mondani az
összes többi példa tekintetében is.

A törvénynek egy lényegi pontja van azon túl, amit elmondtam: ez nem más, mint
hogy kiiktatja a magán koordináló szervezeteket. Miért? Mert ott síboltak - ezt felelősségem
tudatában jelzem. Miért? Mert egy-egy anyagáram, például a pillepalackok tekintetében
megszűnt a monopólium lehetősége. Addig még csak tudtak valamit csinálni a begyűjtés és az
újrahasznosítás tekintetében, de jelen pillanatban 13 koordináló szervezet van csak ezen
pillepalackok begyűjtése és újrahasznosítás tekintetében, ami azt jelentette, hogy egymásnak
alákínáltak az árakban, valójában papíron úgy csináltak, mintha begyűjtötték volna, és
papíron mintha újrahasznosították volna, de semmi nem történt. Ebből mi következik? Én azt
képviselem, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor az Európai Unió elvárásait nem tudjuk
teljesíteni 2013-2014-ben, ugyanis az Európai Unió kötelezően előírja a begyűjtési arányokat
pillepalackra, akkumulátorra, gumiabroncsra, és kötelezően előírja az anyagában történő
újrahasznosítást, nem lerakást, nem égetést, nem pirolízist, hanem anyagában történő
újrahasznosítást. Amennyiben Magyarország ezt nem teljesíti, akkor az első büntetés
90 millió euró, és utána naponta 80 ezer euró addig a napig, amíg Magyarország helyre nem
állítja a rendet; ha meg nem állítja helyre, akkor pedig elveszíti az összes 2014 és 2020 közötti
pénzt, ami Magyarországnak járna az Európai Uniótól.

Ebből tehát mi következik? Megmarad a gyártói felelősség ebben a
törvénytervezetben, megmarad, ami nem azt jelenti, hogy létre lehet hozni koordináló
szervezetet, ezt nem fogjuk megengedni. Egyetlenegy koordináló szervezet lesz állami
kézben, nonprofit szervezet, úgy hívják, hogy országos hulladékgazdálkodási ügynökség. Hol
van ilyen? Többek között Dániában. Úgyhogy az Európai Unió számára teljesen megfelelünk,
EU-konform a dolog, és van erre dán példa, más országban is van, hogy nem a magán
koordináló szervezetek csinálják a begyűjtés megszerveztetését és az újrahasznosítás
megszerveztetését, hanem ezt az országos hulladékgazdálkodási ügynökség fogja elvégezni.
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A következő az, hogy a termékdíjat már most megszüntetjük azon csomagolóanyagok
tekintetében, amelyeket újra lehet tölteni legalább ötször, és újra vissza lehet váltani. Mondok
egy ilyen terméket - bizonyára sokan szeretik, én is -: a Piroska szörp. Nincs benne
mesterséges színezőanyag, és nincs benne tartósítószer, az üveget viszont vissza lehet váltani.
Ezen az üvegen, ami visszaváltható, újratölthető, de lehetne műanyagból is, ha visszaváltható
és újratölthető legalább ötször, nincs termékdíj. Pontosan abba az irányba szeretnénk tehát
elmenni, hogy csökkenjenek a terhek.

Végezetül pedig annyit szeretnék mondani, hogy természetesen a termékdíjtörvény
szoros összefüggésben van a hulladékgazdálkodási törvénnyel, amely szeptemberben kerül a
parlament elé. Miért ez a sorrend kell? Azért, mert a hulladékgazdálkodási törvény pénzügyi
alapjait meg kellett teremteni a termékdíjtörvénnyel. A termékdíjtörvény, illetve a
hulladékgazdálkodási törvény végrehajtási utasításai is készülnek jelen pillanatban,
szeptemberi benyújtással - ismétlem önmagamat.

Elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Rögtön átadom a lehetőséget a bizottság
tagjainak kérdésekre, észrevételekre. Azt kérem - lehet, hogy én nem figyeltem elég alaposan
-, amit minden alkalommal kérni szoktam a kormány képviselőjétől, hogy legyünk tisztában
azzal, hogy kormány- vagy tárcaálláspont hangzik-e el a bizottsági ülésen.

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr!
Ez jelen pillanatban tárcaálláspont. Most, innen megyek a kormányülésre, és
kormányálláspont is lesz a kormány mai ülése után.

ELNÖK: Világos, köszönöm szépen.
Nem tudom, van-e igény arra, hogy a kérdéseket és az észrevételeket különválasszuk -

nem szoktuk. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor értelemszerűen ezeket
összekötve adom meg a lehetőséget. (Dr. Józsa István közbeszólására:) Az mindig szokott
lenni, úgyhogy, alelnök úr, parancsolj!

Kérdések, hozzászólások

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel
hallgattam Sebestyén László képviselőtársam bevezetőjét. Bocsássa meg, én is vidéki gyerek
vagyok, de azért úgy furcsa, hogy Hornék, Gyurcsányék, Bajnaiék. Hogy venné ki magát,
hogyha én most úgy kezdeném ezt, hogy Sebestyénék azt gondolták, hogy rendet kell vágni
ezen a területen? Szóval kérem, hogy azért előre is meg visszamenőleg is illő tisztelettel
beszéljünk azokról, akik kormányoztak, a jogalkotási munkában vettek részt. Én biztos
vagyok benne, hogy az az egyéves előkészítő munka, ami valószínűleg a minisztérium
közreműködésével történt, sokakat megmozgatott, sokak agyát megmozgatta, és kicsit
különösnek is tartom, hogy egyéni képviselői önálló indítványként kerül a Ház elé. Ezért a
jogalkotással kapcsolatos jogszerűségi kérdéseimet szeretném először feltenni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. és
44. §-a szerint a környezetvédelmi tárgyú törvényjavaslatokat 30 napos véleményezési
határidővel kötelező megküldeni az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak. Korábban
előfordult, hogy az Alkotmánybíróság négy különböző határozatában semmisített meg
jogszabályt ennek a követelménynek a hiánya, nem teljesítése miatt. A kérdésem tehát az,
hogy az előterjesztő, jelen esetben a képviselő úr be tudja-e mutatni az elkészített vizsgálati
elemzéseket, hiszen a vonatkozó törvényi szabályozás szerint a környezetvédelemmel
összefüggő gazdasági szabályozó eszközök - értve ez alatt a vám-, adó-, illetékszabályokat -
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bevezetésére irányuló szabályozások, továbbá jelentős módosítások esetében, és úgy érzem,
ez jelentős módosítás, a vizsgálati elemzést minden esetben el kell készíteni, ez tehát törvényi
kötelezettsége az előterjesztőnek. A kérdésem tehát az, hogy elküldte-e az előterjesztését,
valamint a hozzá tartozó vizsgálati elemzést az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak a
képviselő úr, és ha igen, akkor mikor történt ez meg? További kérdésem, hogy megtárgyalta-e
a törvényjavaslatot az Országos Környezetvédelmi Tanács, és milyen állásfoglalást tett róla a
testület? Birtokában van-e a képviselő úr mint előterjesztő ennek az állásfoglalásnak?

A második kérdésem - illetve van ebben némi észrevétel is - azzal kapcsolatos, hogy a
törvényjavaslat szerint a tervezetet uniós bejelentésre, notifikációra kell megküldeni. Ez
megtörtént-e? Miután egyéni képviselő által benyújtott előterjesztésről van szó, ilyen
esetekben az előterjesztő képviselő köteles gondoskodni az uniós bejelentés végrehajtásáról.
Ennek a dokumentumait be tudja-e mutatni a képviselő úr a bizottságnak a jogszerűség
alátámasztása céljából? Kérdésem: mikor és hogyan tett eleget az előterjesztő az uniós
bejelentési normákban előírt kötelezettségeknek? Tudja-e igazolni ennek az eljárásnak a
folyamatát? Kapott-e, és ha igen, mikor kapott erről visszajelzést? Ez tehát az európai uniós
notifikációs kötelezettségre vonatkozik.

Van egy harmadik észrevételem is, amit aztán kérdések fognak követni, ez az OHÜ és
a közbeszerzés körüli eljárásra vonatkozik. Én teljesen helyesnek tartom az államtitkár úr
kezdeményezését, hogy ami törvényt sértett, azt vizsgálja ki a nyomozóhatóság, vizsgálja ki
az ügyészség, de nem tartanám helyesnek, hogyha erről prejudikálva véleményeket mondana
bárki, különösen nem egy jogalkotási folyamatban. Viszont a jövőre nézve úgy gondolom,
hogy az érvényes közbeszerzési törvény kizárólag kivételes és rendkívüli esetekben teszi
lehetővé a tárgyalásos, vagyis a közzététel nélkül és soron kívüli gyorsasággal lebonyolítható
közbeszerzéseket. A törvényjavaslat, tehát a jelen előterjesztés mindössze 60 napot hagyna
ennek a bizonyos OHÜ, az országos hulladékgazdálkodási ügynökségnek a számára a
hulladékgazdálkodás szervezetével kapcsolatos közbeszerzések lebonyolítására, amely
határidő csak kivételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárással tartható. Hogyan gondolják a
transzparenciát - amit az államtitkár úr nagyon helyesen említett a bevezetőjében -
megvalósíthatónak egy ilyen, a közbeszerzési törvény különleges szabályai közé tartozó
eljárásrenddel? A kérdésem tehát: mi indokolja a közbeszerzés lebonyolításának rendkívüli
sürgősségét? Mi indokolja, hogy a nyilvánosság kizárásával, közzététel nélkül költsön az
állam 10 milliárdokat az OHÜ működtetésére, természetesen az adófizetők pénzéből.
Mekkora előre nem tervezett költségvetési forrást igényel az országos hulladékgazdálkodási
ügynökség idei felállítása? Miből és hogyan kívánja biztosítani ezt a kormány? Ezek a
kérdéseim az előterjesztés jogszerűségére, és nem azokra a röhögcsélésekre vonatkoznak…
(Vantara Gyulának:) Kedves polgármester úr, szeretném, hogyha a szünetben velem is
megosztaná a tréfás észrevételeit, de itt egy jogalkotás előkészítése zajlik. (Vantara Gyula:
Köszönöm szépen.) Tekintve, hogy ez a magyar környezetgazdálkodás, környezetvédelem
alapvető jogszabálya, erről már 10 éve értekezünk Illés államtitkár úrral, és mind a ketten
nagyon fontosnak tartjuk. A kérdéseim tehát az előkészítés jogszerűségére vonatkoztak, hogy
mennyiben felel meg a jelenleg hatályos törvényeknek az előkészítés folyamata.

A következő: szintén a jogalkotási törvénynek van egy olyan része - amely
természetesen nem ok nélkül került bele -, hogy ilyen súlyú törvényeknél a végrehajtási
rendeletekkel együtt kell a jogalkotó elé tárni az egész előterjesztést. Nem azért, mint hogyha
a végrehajtási rendeletek a jogalkotó hatáskörét alkotnák, az természetesen a kormány
hatásköre, hanem hogy egyben legyen látható a működés, hogy a jogalkotó az egészről képet
alkothasson, hogy a törvényben nincsenek-e olyan hiátusok, amelyek később a végrehajtási
rendeletekben nem orvosolhatók. Azt kérdezném tehát, hogy rendelkezik-e a tárca olyan
végrehajtási rendeletekkel, amelyek a felhasználók számára kellő biztonságot jelentenek mind
a későbbi működés, de különösen az átmeneti időszakra. Itt van a felhívásom, hogy reális
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átmeneti időszakot tegyen lehetővé az előterjesztés, tehát a 2012. január 1-jét megelőző
bármilyen határidő irreális. Akármennyire is sajátos véleménye van az államtitkár úrnak a
közreműködő szervezetekről - ezt majd a joghatóságok elintézik -, van az egésznek egy
reálgazdasági működése, és, úgy gondolom, bizonyos környezetvédelmi károkkal járna,
hogyha bizonyos folyamatosság nem lenne elérhető ebben. Én tehát arra szeretném felhívni a
figyelmet, hogy akár jó az én véleményem szerint, akár nem a kialakítandó új rendszer, az
átállásra elegendő idő álljon rendelkezésre, és 2012. január 1-je előtt nem látszik reálisnak
semmilyen módosítás sem a megítélésem szerint.

Köszönöm, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés vagy észrevétel a bizottság tagjai
részéről? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, én csak két dolgot szeretnék hozzáfűzni,
az egyik észrevétel, a másik kérdés.

Azt szeretném leszögezni, hogy annak örülök, hogy a tárca és a képviselő úr is
előterjesztőként vette az energiát, és sok egyeztetést folytattak le, mert azt gondolom, hogy
ebben természetesen nagyon fontosak azok a szempontok, amelyeket az államtitkár úr
felsorolt - gondolok itt a környezetvédelemre, az eddigi gyakorlatra, ami sok szempontból
kétségkívül kárhoztatható -, de azért az a szempont is fontos, és azért vagyunk a gazdasági
bizottság ülésén, hogy erről értelemszerűen beszéljünk, hogy eddig nagyon óvakodott a
kormányzat attól, hogy Magyarországon termelő ágazatra bármiféle pluszterhet vessen ki.
Ezért nyilvánvalóan kellő óvatossággal és megfontoltsággal kell a változtatásokat
végrehajtani, mert azt gondolom, hogy ez önmagában nem szándékunk, hiszen pontosan azt
szeretnénk, hogy minél több termelő beruházás települjön még Magyarországra, és ebből a
szempontból azok a beruházások is számítanak, amelyeket a termékdíj értelemszerűen érint.
Itt tehát annyiban kérdezném az államtitkár urat, hogy látja ezt. Itt a pillepalackra láttunk egy
egész konkrét számot, de más ágazatokban ez jelent-e, és ha igen, akkor nagyjából, körülbelül
mennyi pluszterhet jelent a vonatkozó cégek, illetve termeléssel foglalkozó beruházások
számára.

A másik kérdés, amit szeretnék felvetni, az az, hogy nem gondolkodtak-e a körnek, a
termékdíjjal érintett körnek akár a szélesítésében. Most csak egy példát mondok, de szerintem
lehetne több is: gondolok itt például a mosószerek kérdéskörére. Azt gondolom, van még
olyan kör, amelyen érdemes elgondolkodni ebből a szempontból, ahol azért a környezeti
problémák súlya és felmerülése ugyanúgy szóba kerülhet, mint mondjuk a palackos ásványvíz
vagy üdítőitalok esetében.

Részemről ennyi lett volna. Amennyiben nem merült fel további kérdés vagy
észrevétel a bizottság tagjai részéről (Senki nem jelentkezik.), akkor tetszés szerinti sorrendben
vagy a képviselő úrnak vagy az államtitkár úrnak adom meg előbb a szót. (Jelzésre:) Akkor,
képviselő úr, parancsolj!

Válaszok, reflexiók

Sebestyén László (Fidesz)

SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót. Érdekes kérdéseket kaptunk. Az a
helyzet, hogy ez tegnap gyakorlatilag, egy bizonyos más szereposztásban szóról szóra
elhangzott. (Dr. Józsa István: Onnan olvastam! Onnan olvastam, felkészültem!) Tessék? (Dr.
Józsa István: Felkészültem, onnan olvastam!) Tehát akkor egy idézet volt… (Dr. Józsa
István: Nem, a jegyzőkönyvet megnéztem, és kíváncsi vagyok a válaszra.)

ELNÖK: A párbeszédet szerintem fejezzük be.
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SEBESTYÉN LÁSZLÓ (Fidesz): Az OKT-val háromszor volt eddig egyeztetés, most
csütörtökön lesz a következő (Dr. Illés Zoltán bólogat.) Ezt az államtitkár úr bonyolította, és,
gondolom, a legjobb irányba megy a dolog. Az elemzés, tehát ennek az egész törvénynek a
részletes elemzése már tavaly novemberben megvolt. (Dr. Illés Zoltán bólogat.) Az európai
uniós egyeztetést pedig utólag kell megcsinálni, tehát akkor, amikor már be van adva a
törvény. Innentől kezdve nem tudom, hogy mi a probléma.

Egyéb olyat, ami konkrétan engem illet nem volt, a közbeszerzési dolgok meg a
végrehajtás kapcsán átadnám a szót az államtitkár úrnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Államtitkár úr, parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Bocsásson meg, elnök úr, lehet, hogy nem volt
érthető. Azt kérdeztem, hogy miért ön adja be. Miért ön adja be?

ELNÖK: Bocsánat, ezt a kérdést már annyiszor hallottam itt a bizottságban…

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): De én is szeretnék
erre válaszolni, hiszen parlamenti képviselő is vagyok, úgyhogy…

ELNÖK: Parancsolj!

Dr. Illés Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium)

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök
úr. Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! Józsa képviselő úrral a környezetvédelem számos
területén tényleg régóta, hosszan, hol tánclépésekkel, hol birkózó mozdulatokkal együtt
tevékenykedünk. A következőt mondanám: minden parlamenti képviselőnek van joga és
lehetősége egyéni törvényt benyújtani. Én kértem fel a képviselő urat, hogy vállalja ezt a
dolgot, a következő miatt: hogy gyorsan életbe lehessen léptetni. Ugyanis kialakult egy alku,
aminek én egyáltalán nem örülök, azért nem örülök, mert 100 milliárdot kellett volna ennek a
hazának az érdekében begyűjteni, és nem 49 milliárdot. És akkor itt mindjárt válaszolok az
elnök úr teljesen jogos felvetésére: a termékdíj egy adó, márpedig ha adót kiró az állam, akkor
azt be kell gyűjteni. Az volt az előzőekben, hogy nem gyűjtötték be az adót, de - de! -
kirótták, és a fogyasztók megfizették. Ebben az országban mindenki megfizette a licenszdíjat,
a termékdíjat nem, a licenszdíjat, mert azt beépítették a termék árába. Ezért kezdtem úgy,
hogy én nem vagyok híve a termékdíjnak, de abban az esetben 40 milliárdot oda kell tenni a
hulladékgazdálkodás céljaira, mert a szemetet nem tudjuk megenni, és nem tudjuk meg nem
történtté tenni. Ha nincs pénz mögötte, ami működteti a rendszert, akkor onnantól kezdve
szemét, bűz, fertőzésveszély - és így tovább - lesz.

Kezdjük elölről a dolgokat! A termékdíj azt a célt szolgálja, hogy arra nézve, ami
környezetszennyező - például a mosóporok, amin nincs most termékdíj -, a gyártói felelősség,
hiszen ő állította elő, és a szennyező, az, aki előállította, de én is, aki használom, elve alapján
ebben a nagy rendszerben kivegyem a részemet azzal, hogy megteremtem azt a pénzügyi
alapot, amellyel a hulladékgazdálkodást, a begyűjtést, a pillepalack begyűjtését és az
újrahasznosítását meg lehet valósítani. Ez az eredeti elképzelés, ez mindenütt létezik
Európában. Ehhez képest az elmúlt időszakban nem tudta betölteni a szerepét az a rendszer,
amely kialakult, pénzügyi technikai tekintetben, és tartalmi tekintetben is alkalmatlan volt
arra, hogy az európai uniós elvárásokat megvalósítsuk. Nem is megyek tovább a gondolatban,
továbblépek.
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Az Országos Környezetvédelmi Tanács legalább háromszor tárgyalta, én voltam az
előterjesztő. Negyedik alkalommal csütörtökön, délelőtt 10 órakor fogja tárgyalni - én vagyok
az előterjesztő.

A vizsgálati elemzés a múlt évben elkészült, több millió forintért készíttettük el
törvényszerűen. Támadhatatlan.

EU-notifikáció: majd utána, de a tetejében nincs miről beszélni. Azért mondtam az
elején: az EU-ban ismerik a gyártói felelősséget, ez benne van a törvénytervezetben. Kettő:
létezik a dán modell. A dolog arról szól, hogy az állami szerepvállalást akarjuk erősíteni, úgy,
hogy a kivetett termékdíjat begyűjti az országos hulladékgazdálkodási ügynökség, és maga az
országos hulladékgazdálkodási ügynökség finanszírozza meg a begyűjtést, a szemetescégek
begyűjtését és a begyűjtött szemét újrahasznosítását, hogy műanyagból műanyag, üvegből
üveg, fémből fém legyen. A rendszer, ami eddig kialakult, abban módosul tehát, hogy az
országos hulladékgazdálkodási ügynökség révén megjelenik az állami szerepvállalás, és
kiküszöbölésre kerülnek a magán koordináló szervezetek, azok a cégek, amelyeket maguk az
érintettek hoztak létre. A több pénz a minimális növekményből adódik.

Mondok egy másik példát: sörösdoboz, alumíniumdoboz. 4 és fél forint a termékdíj,
lesz 5, 50 fillér. Nevetséges. Mondom egy harmadik példát: gumiabroncs. Kilogrammonként
250 forint, ez felmegy 300-ra, egy gumiabroncs 7 kiló, 7-szer 300, az 2100, 2100 forint egy
gumiabroncson a termékdíj, ez 4-gyel beszorozva - az mennyi? - 7 ezer forint körül van. És az
én - már bocsánat a személyes indíttatásért! - hibrid magánjárművem 5,2 millió forint volt.
Nevetséges. 7 ezer forint a termékdíj a gumiabroncson egy 5 millió forintos kocsin? Tehát
minimális, minimális különbség van az eddigi licenszdíjak kapcsán, pontosan azért, amit az
elnök úr mondott, hogy nagy jajveszékelés volt, hogy az extraprofitjukból, ami (Mutatja:)
ekkora volt az érintetteknek, hiszen a termékdíjat beépítették a termékekbe, az ekkora
extraprofitjukból (Kevesebbet mutat.) ennyit le kellene adni.

A másik a termékdíjak szélesítése. Nagyon is kellene! Jó lenne. De nem fog
megtörténni. Egyetlenegy módosító indítványt nem fogunk befogadni, pontosan azért, mert ki
van centizve az egész rendszer annak érdekében, hogy ilyen formában működni kezdjen. És
zökkenőmentes az átállás, azért, mert az összes meglévő szerződésen nem kell semmit
módosítani, az országos hulladékgazdálkodási ügynökség feláll körülbelül 100 emberrel. És
itt a válaszom Józsa képviselő úrnak: pontosan azért kellenek ezek a határidők, mert
szeptember 10-jével feláll, átveszi a szerződéseket, átveszi az „üzemeltetést”, és január 1-
jével folytatja azt a tevékenységet, amit a koordináló szervezetek január 1-jéig még folytatni
tudnak. A tetejében nemcsak transzparencia van ebben a tekintetben, hanem nem 10 milliárd
forint a működtetése, hanem jelen pillanatban azt kell mondanom, hogy a szeptember 1-je és
április 1-je közötti időszakban a pénzügyi kormányzat odatesz körülbelül 1 milliárd forintot -
nem 10 milliárdot, hanem 1 milliárd forintot! -, amiből az OHÜ állományának a mindenfajta
kiadását, béreket, közüzemi számlákat ki lehet fizetni, és finanszírozni lehet a meglévő
szerződések mentén a teljesítést. Például egy kilogramm műanyag begyűjtése 26 forint, egy
kilogramm műanyag újrahasznosítása 85 forint, tehát az országban szeptember és április
között keletkező, ilyen jellegű, termékdíjköteles anyagáramok begyűjtésének és
újrahasznosításának a finanszírozása megoldott. Ja, és ezt a pénzt utána az országos
hulladékgazdálkodási ügynökség abból a 26 milliárdból, amit begyűjt a termékdíjból,
visszaadja. A üzemeltetés költségei tehát körülbelül egy évre, az országos
hulladékgazdálkodási ügynökség üzemeltetésének költsége egy évre 26 milliárdból 1 milliárd,
25 milliárd pedig közvetlenül a támogatási rendszerek finanszírozását szolgálja

Mosószerek, festékek, kozmetikumok, adalékanyagok, tartósítószerek. Igen, tisztelt
elnök úr, ez az irány. 2012 után, amikor birtokon belül vagyunk, akkor igenis elkezdődik az a
munka, az a folyamat, amelynek a révén kiterjesztésre kerül a termékdíjrendszer.
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Kérdezte a terheket. Mondok egy terhet: egy kilogramm olyan papíron - ami
reklámhordozó, magyarul beszórják a postaládákba, és utálják az emberek, de a
szőnyegbombázás a kereskedelem logikájából fakad, és mindenfajta pszichológiai és
szociológiai tanulmányok alátámasztják, hogy van ennek létjogosultsága, mondom ezt a
tisztelt bizottság előtt, de ez egy szőnyegbombázás - 3 forint termékdíj volt ez idáig és 9 forint
lesz. Mi a cél? A megelőzés, az újrahasznosítás, és nem a vége a dolognak, a
szemétmennyiség növekedése, nem az égetés, nem a pirolízis és nem a lerakás. A
hulladékgazdálkodási törvényben pedig benne lesz a következő: 1.: a betétdíj, mint ahogy
Horvátországban működik - nem EU-tagországot mondok -, ott nincs eldobott pillepalack,
mert hogyha az belekerül mondjuk 180 forintba, akkor még egy 100-as van rajta, és amikor
visszaviszi az ember a boltba, akkor 100 forint az, amit visszakap, vagy kupon formájában,
amit itt levásárol, vagy pénz formájában. Ja, és ebből a pénzből támogatni lehet a
kereskedelmet, hogy létrehozza a raktárkészleteket, meg fizesse a bácsikat, akik visszaveszik,
meg standardizálni lehet a rekeszeket. 2.: nemcsak betétdíj lesz, hanem ehhez tartozik még a
lerakási díj. Diszpreferálni akarjuk, el akarjuk utálni a lerakást. Differenciált szemétdíj, ami
azt jelenti, hogy mint ahogy Siófokon vagy a Galga mentén vagy mondjuk Olaszországban,
ha külön gyűjtik a papírt, zacskóban vagy kiskukában - azért külön, mert ha nem szennyezett
a papír, gyorsan lehet újrahasznosítani -, külön, de egyben gyűjtik a műanyagot, a fémet, az
üveget, mert azokat utólag szeparálni nagyon könnyű, külön a komposztálandót, ez tehát
három edény vagy három zacskó, így van Siófokon, Szombathelyen, aki pedig nem így gyűjti,
annak sokkal magasabb a díja. Ugyanis azt akarjuk, hogy a lakosság csak az után fizessen
szemétdíjat, amit nem gyűjtött szelektíven, tehát azért, ami a negyedik edényben vagy
zacskóban van, és a mennyiség vagy a köbméter után. Ez tehát egy egész rendszer, ami 2012.
január 1-jével életbe lép, hiszen a hulladékgazdálkodási törvény az összes végrehajtási
utasításával együtt el fog készülni. Ez lesz a közelmúlt egyetlen olyan magyar törvénye,
amelyhez a törvény beadásakor egyúttal a végrehajtási utasítást is megkapják a parlamenti
képviselők.

Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm, hogy szólhattam.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István jelzésére:) Úgy látom, hogy az alelnök
úrnak van még kérdése vagy észrevétele. Parancsolj!

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm. Államtitkár úr, jelezném, hogy igényt is
tartok rá, és hasonlóképpen szeretném kérni, hogy kapjak betekintetést vagy juttassák el
hozzám ezeket a bizonyos elemzéseket, az OKT-egyeztetésnek a jegyzőkönyveit. (Dr. Illés
Zoltán bólogat.) És uniós bejelentési kötelezettség azért van, tehát ettől ne tekintsenek el,
mert kár lenne emiatt kötelességszegési eljárásba keverednünk. Úgyhogy én annak a
dokumentumait is kérném, hogy az uniós bejelentési kötelezettségnek milyen formában tettek
eleget.

Még annyit, hogy nagy élvezettel hallgattam, a hulladékáramokban tényleg otthon van
az államtitkár úr - a szorzásra egy picit jobban tessék figyelni, mert 300 forint 7 kilójával az
2100, ez négy keréknél nem 7000, hanem 8400. (Dr. Illés Zoltán felemeli a karját.) Azért jó
lenne, ha valahol kiderülne, hogy aki a gumit használja, mit kap ezért, tehát hogy valahol
mentesítik vagy leadhatja, hogy ne otthon, a garázsban gyűljön toronyszám. Szóval amit a
bevezetőben mondtak, a tudatformálásba, gondolom, a tájékoztatás is beletartozik, ez
megnövekszik 5 százalékról 7 százalékra, ennek a keretében azért a lehetőségekről is
kapjanak tájékoztatást az állampolgárok, hogy reményeink szerint - ami a vehemenciából
kiderül, az előterjesztésnek a jogszabályi lefedettségéből nem annyira - egy jól működő
rendszer esetén ennek az állampolgárok is hasznát szedjék.
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Azzal együtt, hogy vannak még kétségeim - el fogom olvasni ezeket az anyagokat,
amelyekre a bólogatásból úgy veszem a választ, hogy megküldik nekem -, ki fogjuk alakítani
az álláspontunkat. Most, a jelen állapotban én még nem tudom ezt támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Óhajt-e még az államtitkár úr reagálni?

DR. ILLÉS ZOLTÁN államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm, elnök
úr, igen, egy mondat erejéig. Megköszönöm a szót. Elnézést kérek a tisztelt bizottságtól, a
rutintalanságom miatt van, hogy egy gazdasági bizottság előtt még nem megy a fejszámolás.
Remélem, hogy lesz még alkalom arra, hogy korrigáljam ezt a nagyon nagy hibámat.

A másik pedig, hogy nemcsak bólogatással, hanem ékesszólóan is szeretném
megerősíteni, hogy természetesen minden parlamenti képviselő megkapja az általam említett
anyagokat.

Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Emiatt ne aggódjon, a 2010. évi költségvetés
előkészítésénél ennél nagyobb összeadási és számítási hibákat is elkövettek, ami azt illeti
(Derültség a kormánypártok soraiban.)

Határozathozatal

Akkor a szavazás következik. Az általános vitára való alkalmasságról döntünk
értelemszerűen. Az államtitkár úr említette, hogy tárca és várhatólag a kormány álláspontja is
támogató ebben a tekintetben. Ennek megfelelően kérdezem, hogy ki az a bizottság tagjai
közül, aki az előttünk fekvő javaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja. Aki igen,
az, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Úgy látom, hogy a bizottság 22 igen
szavazattal - ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Ki az, aki nemmel voksol? (Szavazás.) -,
2 nem szavazat mellett az általános vitára való alkalmasságot támogatta.

Köszönöm szépen az államtitkár úrnak is és a képviselő úrnak is a jelenlétet. A
napirendi pont tárgyalását lezárom.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági
őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
módosításáról szóló T/3288. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Áttérünk a következő napirendi pontra, amely az atomenergiáról szóló törvényjavaslat.
Tekintettel arra, hogy azt is tudom, hogy óriási személyes affinitása van e téren Józsa István
alelnök úrnak, nekem meg sajnos van más elfoglaltságom, átengedem neki az ülés vezetését
ennél a témánál. (Dr. Józsa István közbeszól.) Nem, nem zárom ki a vitából. Úgy kell
viselkednie, ahogy én is viselkedem levezető elnökként, a végén természetesen erre van
lehetőség. (Sebestyén László: Köszönjük szépen, viszontlátásra!) Mi is köszönjük szépen.
(Bencsik Jánosnak:) Az államtitkár úrtól pedig elnézést kérek, hogy el kell mennem. Kérem,
hogy a bizottság tagjai, ha lehet, még maradjanak a hátralévő, remélhetőleg nem túl hosszú
vitára. És akkor az alelnök úré az elnöklés joga.

(Az ülés vezetését dr. Józsa István, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm, elnök úr. Sajnos nem ismerem a Házszabálynak azt a passzusát,
amely lehetővé tenné számomra, hogy ne vegyem át az ülés vezetését. (Derültség.) Úgyhogy
az ülést ezzel a napirendi ponttal folytatjuk, és megkérem a kormány részéről Bencsik
államtitkár urat, hogy a szóbeli kiegészítését tegye meg a napirendi ponthoz.
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Bencsik János (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Tisztelt Alelnök
Úr! Tisztelt Bizottság! 15 éve változatlan formában szolgálja az atomenergia-törvény a hazai
békés célú atomenergia-hasznosítás feltételeinek a kiszolgálását. Idő közben jelentősnek
mondható változások történtek a nemzetközi elvárások, direktívák vonatkozásában, maga a
technológia is jelentős mértékben fejlődött. Ennek megfelelően elindult egy tisztázási
folyamat, amely egy egységes, nemzetközi szaknyelv kialakulását hozta magával, és a magyar
atomenergia-törvény módosítása is szükséges annak érdekében, hogy ezt az egységes,
nemzetközi szaknyelvet használja és ültesse át a hazai jogrendbe.

A második fontos változtatási javaslat a kiégett üzemanyag biztonságos, védett és
gazdaságos kezelésére vonatkozik. A törvény eddig csak az átmeneti tárolás lehetőségét
biztosította a kiégett üzemanyagok hasznosítását illetően. A továbbiakban újabb lehetőségek
nyílnak, megnyílik a lehetőség arra, hogy a technológia rendelkezésre állásával a kiégett
fűtőanyagok újrahasznosítására is sor kerülhessen.

A harmadik fontos változtatási javaslat az Állami Számvevőszék iránymutatása
alapján került be a törvénytervezetbe, amely az önkormányzati társulások támogatásának a
szabályozását hivatott módosítani, némileg pontosítani és szigorítani. Ez azt jelenti, hogy a
közvetlenül érintett település és a szomszédos települések által alkotott társulás jogosult arra,
hogy a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból támogatásban részesüljön. A támogatások
felhasználhatóságának a köre is változik, elsősorban a településekre koncentrálódik, így a
javaslat szerint a területfejlesztési célú pénzfelhasználásra a továbbiakban nem kerülne sor az
Állami Számvevőszék iránymutatásait figyelembe véve.

A negyedik lényeges változási pont a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség javaslatait
figyelembe véve a hatósági felügyelet erősítésére tesz javaslatot. A Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség az elmúlt években többször is jelezte az Országos Atomenergia Hivatal és a
törvényalkotás felé is, hogy az atomerőművi átalakításokra vonatkozóan előírt engedélyek
számának a csökkentése indokolt, összpontosítva azokra a beavatkozásokra, amelyek az
üzemelő rendszerbe történő közvetlen beavatkozást igénylik, és az Országos Atomenergia
Hivatalnak a felügyeleti jogkörét is ezekre a beavatkozásokra javasolja irányítani. Ez nem jár
együtt a biztonsági követelmények csökkentésével, azokat meghagyja, ugyanakkor
lehetőséget biztosít arra, hogy a nemzeti hatóság a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
ajánlásait figyelembe véve a továbbiakban elsősorban a felügyeleti jogkörének a sokkal
célirányosabb gyakorlására kapjon lehetőséget.

Az ötödik beavatkozási pont látszólag egy jelentéktelenebb módosítást hajt végre az
atomenergia-törvényen, ugyanakkor fontosnak ítélte meg a szakma, és ennek következtében a
törvény-előkészítés is, hogy a fizikai őrzésben részt vállaló személyzet állóképességének a
feltételeire vonatkozóan is szigorúbb feltételek kerüljenek megállapításra, mint
általánosságban az őrző-védő szolgálatoknál szolgálatot teljesítőkre vonatkozóan, hiszen egy
speciális objektumnak az őrzés-védelmével kapcsolatos feladatokat kell ellátniuk, ennek
megfelelően az állóképességükre vonatkozóan is szigorúbb feltételek meghatározása
szükséges. A jogszabály módosítása a továbbiakban lehetőséget biztosít arra is, hogy az
elektronikus megfigyelőrendszer a jelenlegihez képest még hatékonyabban tudja szolgálni az
üzembiztonságot.

Ezek az alapvető módosítási indítványok, amelyek a jogszabálytervezetben
szerepelnek. Tisztelettel kérjük a gazdasági bizottságot is, hogy általános vitára alkalmasnak
ítélve tegye lehetővé, hogy a holnapi nap folyamán az általános vita lefolytatásával
megkezdődhessen a törvényjavaslat parlamenti vitája. Köszönöm szépen.
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Hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e
kérdésük, hozzászólások az előterjesztéssel kapcsolatban. (Senki nem jelentkezik.) Nem látok
túl sok jelentkezőt, úgyhogy engedjék meg, hogy kicsit rugalmasan értelmezve a Házszabályt
én is hozzászóljak a napirendi ponthoz!

Megítélésünk szerint nagy szükség van erre az előterjesztésre, és ez még abban az
időszakban született, amikor konszenzus volt a két nagy párt között, tehát ennek az
előterjesztésnek a nagy része már több mint egy éve készen van. Ami azóta a nemzetközi
követelmények változásával belekerült, az minden támogatható.

Van viszont néhány dolog, amit még a jelenlegi előterjesztéshez képest is, annak
támogatása mellett is meggondolásra szeretnénk javasolni, és ez Fukusima után, úgy
gondolom, különös hangsúlyt kap. Ugyanis azzal együtt, hogy a nukleáris biztonság nagy
része objektív kategória, műszaki jellemzőkkel le lehet írni, nagyon jelentős a humán
erőforrás oldala, hogy milyen kondícióban van nemcsak az őrzők-védők állóképessége,
hanem egyáltalán az atomerőmű dolgozóinak, felelős vezetőinek, az Országos Atomenergia
Hivatal felelős vezetőinek, felügyelőinek a munkája, illetve a társadalmi felelősség. Tehát van
a nukleáris biztonságnak az objektív része, és annak a megítélése a társadalomban. Ezt
összhangba kell hoznunk. Az első konkrét javaslatunk tehát az, hogy az Országos
Atomenergia Hivatal besorolása - ezt nem tudom szakszerűen mondani, de a példából érthető

lesz - legyen azonos a PSZÁF besorolásával. Ez alapvetően, azt hiszem, bértömeg-
gazdálkodást jelent. Ugyanis a PSZÁF, de az Országos Atomenergia Hivatal dolgozói, illetve
ez a szakértői kör is teljesen az európai piacon mozog, és hogyha nincs lehetősége az OAH
vezetésének egy kicsit rugalmasabb vagy - hogy mondjam? - a versenyképességet biztosító
feltételek megteremtésére, akkor itt komoly gondok adódhatnak, ami már a nukleáris
biztonságot is érinti. Az tehát az egyik javaslat, hogy az OAH a PSZÁF-fel azonos
elismertségre tegyen szert.

A másik egy tartalmi kérdés. Említette az államtitkár úr a kiégett üzemanyagok
újrahasznosítását. Ez nemcsak környezetvédelmi szempont, hanem ez a nemzeti vagyonnak a
része. 1996-tól a kiégett kazetták átmeneti tárolójában, technologizált körülmények között,
tehát szigorúan felügyelt és ellenőrzött módon kerülnek tárolásra a kiégett kazetták, amelyek
jelentős értéket képviselnek még. Ezzel tehát mindenképpen érdemes foglalkozni.

Hasonlóképpen fel kell oldani egy érdekeltségi hiányt a hulladékkezelésben, a kis- és
közepes aktivitású hulladékok kezelésében. Ugyanis most úgy néz ki a felállás, hogy elkészült
a bátaapáti tároló, tehát az RHK Kht., amely egy állami nukleáris alapot használ fel, abban
érdekelt, hogy minél több hulladékot odahozzanak, hogy minél nagyobb legyen. Az
atomerőmű pedig azért nem érdekelt a hulladék térfogatcsökkentésében, mert ő így is, úgy is
befizeti normatív alapon az éves befizetését a nukleáris alapba, ezért neki mindegy, hogy
mennyit szállítanak el tőle. Itt jön a jogalkotónak, a szabályozónak a szerepe, hogy kötelező
jelleggel írjuk elő a hulladék térfogatcsökkentésének, mennyiségcsökkentésének a vizsgálatát.
Ez a most elfogadás alatt lévő uniós irányelvben is szerepel konkrétan magyar indítványra,
Herczog Edit képviselő asszony adta be a hasonló tartalmú módosítást. Én tehát azt javaslom,
hogy ez kerüljön bele majd ebbe a kiegészítésbe is.

Ezekkel együtt van rá esély, hogy ez az előterjesztés a korábbiaknak megfelelően
konszenzusos módon legyen elfogadva.

Megjöttek képviselőtársaim, őket is kérdezem, hogy hozzá kívánnak-e szólni.
(Közbeszólások.) Én vagyok a levezető elnök, igen, csak a szomszédom lassan jön rá. (Senki
nem jelentkezik.) Körbenéztem, jelentkezési igényt nem látok, úgyhogy az államtitkár úrnak
adom meg a lehetőséget.
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Bencsik János (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) reflexiója

BENCSIK JÁNOS államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen,
alelnök úr. Valóban, ebben a kérdésben is - mint más energetikai kérdésekben is - igyekszünk
a konszenzus megteremtését elősegítő javaslatokat megfogalmazni. Ezért most is
felajánlanám - úgy, ahogy ez a tegnapi napon is megtörtént -, hogy az energiastratégia
vonatkozásában mi célszerűnek tartanánk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről, hogy a
Gazdasági és informatikai bizottság akár főbizottságként vagy az Energetikai albizottság, az
energiaügyi albizottság keretén belül adjon lehetőséget arra, hogy az energiastratégiával
kapcsolatos kérdésekben konzultációt folytathassunk, ez alapvetően érinti az atomenergia
jövőbeni biztonságos és békés célú, energetikai hasznosításának a lehetőségét is.

Egy órával ezelőtt a Fenntartható fejlődés bizottsága előtt is megvitatásra került az
atomenergia-törvény általános vitára való bocsáthatósága, ott is megtörtént ennek a
lehetőségnek a felajánlása. A Fenntartható fejlődés bizottsága azt vetette fel, hogy az
energiastratégiáról célszerű lenne egy együttes bizottsági ülést tartani, tehát hogy a
Fenntartható fejlődés bizottsága és a Gazdasági és informatikai bizottság együttes ülésére is
sor kerülhetne. Én és a minisztérium ebben a kérdésben természetesen nem kívánunk állást
foglalni, mi külön-külön is megtiszteltetésnek vesszük, hogyha a két bizottság ezzel
kapcsolatosan meghallgat bennünket, és lefolytathatunk egy konzultációt. Ugyanakkor a
korábbi hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem hiábavaló dolog az, amikor a gazdaságért
felelősséget vállalók, illetve a környezetvédelem, a természetvédelem, a fenntarthatóság
területén tevékenykedők együttes ülés keretében is megvitatnak egy nagyon fontos,
fenntarthatósági és versenyképességi szempontokat is figyelembe vevő stratégiát. Az
Országos Környezetvédelmi Tanács és a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanács ezt a
lehetőséget tulajdonképpen biztosítja, ahol jelen vannak mind a természetvédelem, mind
pedig a gazdasági élet, a tudományos élet képviselői, úgyhogy ha a parlamenti körülmények
között is egy ilyen formában történik meg egy együttes ülés megtartása, akkor az eltérő

szempontok is könnyebben az asztalra kerülnek, és talán könnyebben meg lehet kötni azokat a
szükséges kompromisszumokat, amelyek a versenyképesség kontra fenntarthatóság között
megtalálhatóak. De ebben a kérdésben mi nem szeretnénk állást foglalni, tehát külön-külön is
szívesen eljövünk a két bizottság ülésére. Azt viszont kérnénk az alelnök úrtól, hogy vitassák
meg, hogy erre lehetőséget biztosítanak-e. Jó lenne, hogyha ez még a hónap végéig, de
legkésőbb a nyári rendkívüli ülésszak végéig bekövetkezhetne, ugyanis nagy a valószínűsége
annak, hogy a nyári ülésszak befejezését megelőzően a kormány az energiastratégia
kérdésében állást fog foglalni, és az beterjesztésre kerül az Országgyűlés elé. Jó lenne, hogyha
a leginkább érintett szakbizottságok a kormánydöntést megelőzően kifejtenék az
álláspontjukat ezzel a stratégiával kapcsolatosan. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Felmerült-e valakiben kérdés? (Senki nem
jelentkezik.) Nem.

Határozathozatal

Akkor első helyen kijelölt bizottságként az előterjesztés általános vitára való
alkalmasságáról szavazunk. Aki egyetért azzal, hogy általános vitára alkalmas, az most
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Köszönjük, államtitkár úr, a részvételét, illetve a felhívását az energiastratégia
megtárgyalását. Én magam is szorgalmazni fogom ezt még júniusban. Köszönöm szépen.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont következik. Én felkértem Rogán elnök urat, hogy adjon
tájékoztatást a bizottság tagjainak a múlt héten kedden, Brüsszelben megtartott kibővített
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ipari, fejlesztési és energiabizottsági ülésről. Most ennek én röviden eleget teszek: a feladatot
teljesítettük. Köszönöm.

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 21 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Dr. Józsa István
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese


