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Napirendi javaslat  
 

1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 

törvényjavaslat (T/8880. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

 

2. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött és az Országgyűlés 2012. 

október 8-ai ülésnapján elfogadott „A hulladékokról” szóló törvény  

(A köztársasági elnök átirata T/5538/143. számon került iktatásra)  

(A köztársasági elnök átiratának megvitatása a HHSZ. 110. §-ának (2) bekezdése 

szerinti eljárásban)  

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a bizottság elnöke   
 
Gőgös Zoltán (MSZP), a bizottság alelnöke  
Dr. Ángyán József (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz)  
Farkas Sándor (Fidesz)  
Obreczán Ferenc (Fidesz)  
Dr. Ódor Ferenc (Fidesz)  
Patay Vilmos (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP)  
Korondi Miklós (Jobbik)  
Magyar Zoltán (Jobbik)  
Ficsor Ádám (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Horváth István (Fidesz) Font Sándornak (Fidesz)  
Balogh József (Fidesz) megérkezéséig Farkas Sándornak (Fidesz)  
Győrffy Balázs (Fidesz) dr. Ódor Ferencnek (Fidesz)  
Hanó Miklós (Fidesz) Sáringer-Kenyeres Tamásnak (KDNP)  
Jakab István (Fidesz) Obreczán Ferencnek (Fidesz)  
Pócs János (Fidesz) Patay Vilmosnak (Fidesz)  
Tiffán Zsolt (Fidesz) dr. Ángyán Józsefnek (Fidesz)  
Varga Géza (Jobbik) Magyar Zoltánnak (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Z. Kárpát Dániel (Jobbik)  
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Dobi Bálint főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium)   
Deák István vízvédelmi referens (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 6 perc)  

Elnöki bevezető 

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. 
Mielőtt a napirend megszavazására, majd a napirendi pontok tárgyalására térnénk rá, 
bejelentéssel szeretnék élni.  

Elnöki bejelentés 

Az elmúlt héten a parlament döntött a Jobbik kezdeményezéséről, miszerint Z. Kárpát 
Dániel helyett a továbbiakban Korondi Miklós lesz a Mezőgazdasági bizottság egyik 
delegáltja a Jobbik részéről. Z. Kárpát Dániel jelezte, hogy szeretne néhány szóval elbúcsúzni 
a bizottság tagjaitól. Megadom a szót Dánielnek.  

 
Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a 

bizottság összes kedves tagját, és ezen a ponton is szeretném megköszönni az utóbbi jóval 
több mint egy év közös munkáját, azt a támogató légkört, amit az esetek döntő többségében 
azért magunk is megkaptunk. Jeleztem az elnök úr felé is, hogy mivel van összehasonlítási 
alapom, a többi bizottsághoz képest egyfajta béke szigeteként tekintettem erre a bizottságra, 
még akkor is, ha földtörvényt tárgyalunk, és ez kicsit változtat az akusztikán jelen pillanatban. 
Ezúton is szeretném megköszönni az elnök úrnak, a teljes szakapparátusnak a segítséget, és az 
összes kedves képviselőtársnak, aki ezt a légkört kialakította, és lehetővé tette az utóbbi egy 
évben. Szeretnék emellett további szakmai sikereket kívánni, és szeretném megköszönni azt a 
lehetőséget, hogy azért a későbbiekben is tudom követni a bizottság munkáját, reményeim 
szerint a megfelelő szakmai színvonalon. Köszönöm szépen. (Sáringer-Kenyeres Tamás: És 
számítasz a szavazatainkra! - Derültség.)  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Mint parlamenti képviselőnek jogában áll bármelyik 

bizottság nyílt ülésére bemenni, azon tanácskozási joggal részt venni, felszólalási joggal élni, 
csak a szavazati jog nem jár hozzá.  

Egyben akkor most köszönteném Korondi Miklóst. Remélem, hogy az az érzület, 
amely Z. Kárpát Dánielben kialakult a bizottsági ülés munkájáról, hangneméről, 
szakmaiságáról, nálad is rögzülni fog majd, és te is így fogod ezt értékelni, legalábbis 
megpróbálunk mindent megtenni ennek érdekében. Köszöntelek, és jó munkát kívánok a 
bizottság keretein belül. (Korondi Miklós: Köszönöm szépen.) 

A napirend elfogadása 

Most rátérnénk a napirendre. A napirendtervezetet írásban kiküldtük a bizottság 
tagjainak. Kérdezem, hogy van-e ahhoz kérdés, észrevétel. (Senki nem jelentkezik.) 
Amennyiben nincs, szavazzunk róla! Ki az, aki elfogadja a napirendet? Aki igen, az 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú igen. Ezek szerint fogunk haladni.  
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/8880. számú 
törvényjavaslat 

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása 

Az első napirendi pontban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
törvényhez benyújtott módosító indítványokról fogunk dönteni, amelyek a bizottság 
feladatkörébe tartoznak. (Z. Kárpát Dániel: Köszönöm szépen, viszontlátásra!) Szervusz! (Z. 
Kárpát Dániel távozik.) Az első napirendi pont kapcsán nekünk négy kolléga is felsorolásra 
került: Dobi Bálint, Fábián Gyula, Juhász Dezső és Pénzes Zsuzsanna, valamint Pomozi 
Virág Hoa Binh, akit most nem látunk, a múltkor megjegyeztük az ő arcát. Azt kérem szépen, 
hogy aki majd hozzászól, a nevét legyen szíves a jegyzőkönyv miatt bemondani.  

Az ajánlási pontok szerint haladva az 1. javaslat Aradszki András képviselőtársunk 
indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.  

 
DOBI BÁLINT (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Dobi 

Bálint vagyok. Nem támogatjuk a módosító javaslatot.  
 
ELNÖK: Kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
A 2. indítvány Jávor Benedek képviselőtársunk javaslata. Mi a kormány álláspontja?  
 
DEÁK ISTVÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Deák István, Vidékfejlesztési 

Minisztérium. Nem támogatjuk a javaslatot.  
 
ELNÖK: Van-e kérdés, észrevétel? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Szavazzunk róla! 

Ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Nincs ilyen, egyharmadot sem kapott. 
Az ajánlástervezetben ez a két indítvány volt feltüntetve. Kérdezem, hogy van-e olyan 

indítványunk, amely idő közben érkezett be másik bizottságtól, és tárgyalnunk kellene. Az 
előterjesztő képviselői tudnak-e ilyen indítványról? (Dobi Bálint nemet int.) Nem tudnak. Mi 
sem tudunk ilyenről. Akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a kormány 
képviselőinek a jelenlétet. 

A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött és az Országgyűlés 2012. 
október 8-ai ülésnapján elfogadott „A hulladékról” szóló törvény 

Rátérünk a második napirendi pontunkra, amely a köztársasági elnök úr által 
megfontolásra visszaküldött, „A hulladékról” szóló törvény. Itt kérném szépen a kormány 
képviselőit, akiket még nem látok, nekünk itt Rácz András helyettes államtitkár úr és három 
kollégája került felsorolásra… (Megérkeznek a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői.) A 
második napirendi pontban tehát a köztársasági elnök úr által visszaküldött, „A hulladékról” 
szóló törvény újratárgyalását, illetve a kormány álláspontjának a meghallgatását 
kezdeményeztük. Ha jól értettem, itt döntési kötelezettségünk nincs, viszont a kormány 
álláspontjának a meghallgatását a bizottságunk szívesen venné. Előterjesztőként nekem dr. 
Rácz András helyettes államtitkár és több segítő kollégája került feltüntetésre. Kérem, hogy 
nevük bemondásával ismertessék a kormány álláspontját a visszaküldött törvény és a további 
folytatással, a tárgyalásával kapcsolatban. Megadom a szót.  
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Dr. Rácz András (Vidékfejlesztési Minisztérium) előterjesztése 

DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Jó napot kívánok! Köszöntöm 
a bizottság tagjait! Rácz András helyettes államtitkár vagyok a Vidékfejlesztési 
Minisztériumból. Mellettem dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs kollégám ül, ketten jöttünk a mai 
bizottsági ülésre.  

Mindenekelőtt arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a kormány 
kezdeményezte a mai napon a zárószavazás elhalasztását, és erre tekintettel - természetesen a 
bizottság bármit megtárgyalhat - mi kértük a bizottságtól a napirendi pont napirendről történő 
levételét. 

A köztársasági elnök úr észrevételeivel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy azokat 
természetesen köszönjük, és a kormány figyelembe is fogja venni. Már rögtön, ahogy a 
köztársasági elnök úr ezeket a kifogásokat megfogalmazta, benyújtottunk egy ennek 
megfelelő módosító javaslatot, amely már a Tisztelt Ház előtt van. Ebben az összes kifogásolt 
pontot igyekeztünk száz százalékosan orvosolni. Lényegében technikai hibákról van szó, 
illetve egy lényegi dolog van, ez pedig az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
eljárása során a jogorvoslatnak a megfelelő biztosítása, erre szövegszerű javaslatot tettünk, 
hogy bíróság előtti eljárásban lehessen jogorvoslattal élni az OHÜ, az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség minősítési eljárása soron hozott döntéssel kapcsolatban. A 
többi olyan pontatlanság volt, mint például hogy egy európai uniós irányelvet idő közben - 
2011 decemberében nyújtottuk be a törvényjavaslatot - hatályon kívül helyeztek, és azt a 
fogalmat, amit az meghatározott, ez az „ésszerű nyereség”, szó szerint átvették az új 
irányelvben, de a szám pontatlanul maradt benne, a régi szám maradt benne a törvényben, 
mármint az idő közben hatályon kívül helyezett európai uniós rendelet száma. Ezt a számot 
javítottuk, átírtuk. Illetve olyan kifogások érkeztek még, hogy a 2. § (1) bekezdés 36. 
pontjának a hivatkozása nem megfelelő, mert ez a 37. pont; természetesen ezt is javítottuk. A 
miniszteri rendeletre utalás, illetve a kormányrendeletre utalás volt még diszharmóniában, ezt 
is összefésültük.  

Arról tudom tájékoztatni a bizottságot, hogy a kormány azért kezdeményezte a 
zárószavazás elhalasztását, mert ennek kapcsán szeretné ezt még megtárgyalni, és szeretne 
döntést hozni a következő kormányülésen, úgyhogy várhatóan egy héttel csúszik a szavazás 
időpontja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Értem, köszönöm szépen. Ismertek a zárószavazás előtt benyújtott módosító 

javaslatok, amelyeknek a tartalmi ismertetése a helyettes államtitkár úr részéről megtörtént. 
Abba a helyzetbe kerültünk, ha jól érzékelem, hogy ha ehhez a most már ismert zárószavazás 
előtti módosítójavaslat-csomaghoz netán még újabb érkezik, akkor újra napirendre kell 
vennünk ezt a meghallgatást… (Az elnök Horváth Zoltánnéval egyeztet.) Értem. Akkor arról 
is dönthetünk, hogy ezt a meghallgatást elégségesnek tartja-e a bizottság, mert a pontosító 
információ arról szól, hogy amennyiben további kiegészítése lenne a zárószavazás előtti 
módosítóindítvány-kötetnek, azt úgyis csak az alkotmányügyi bizottság értékeli, nekünk ebbe 
nagy beleszólásunk utána tehát nem lesz. Úgyhogy akkor most nyitom meg a lehetőséget arra, 
hogy esetleg kérdéseket tegyünk fel az előterjesztőnek a magunk részéről. Megadom a szót a 
bizottság tagjainak, ha van ilyen kérdés vagy kérdező. (Jelzésre:) Igen, parancsolj, Harangozó 
Gábor! 

 

Kérdések, válaszok 

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a 
tájékoztatást. Eléggé viharvert ennek a törvénynek az elmúlt kétéves sorsa, múltja. Tudjuk, 
hogy 2010 végén kellett volna elfogadni ezt a törvényt, aztán 2011 végén kezdtük el tárgyalni, 
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és most tartunk ott, hogy esetleg végül elfogadásra kerülhet, ami miatt már bírósági 
szakaszban van egy kötelezettségszegési eljárás, és nem kizárt, hogy komoly büntetésre is sor 
kerülhet.  

A törvényben az eddig említett kifogásokon túl, amelyek miatt a köztársasági elnök úr 
visszaküldte azt, továbbra is olyan aggályos változtatások vannak, amelyek sok szakértő 
szerint, így a mi szakértőink szerint is várhatóan újabb kötelezettségszegési eljárásokat 
vonhatnak maga után, például versenyjogi szabályokat sérthet az a kisajátítási eljárás, amely a 
törvényben meg lett fogalmazva. A kérdésem az lenne, hogy az, hogy a kormány most nem 
ebben a formában fogja a zárószavazás előtti módosítót benyújtani, hanem még dolgozik 
rajta, érintheti-e ezeket az egyébként Brüsszel által is megjelölt kifogásolt pontokat is. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdező? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor megadom a 

szót az előterjesztőnek. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. 

Én nem gondolnám, hogy további kötelezettségszegési eljárásokra úgy en bloc számítani lehet 
vagy kell, hiszen a törvényjavaslat kapcsán kizárólag a késés miatt indult velünk szemben 
kötelezettségszegési eljárás. A jogszabálynak a műszaki tartalmát az úgynevezett előzetes 
notifikációs eljárás keretében vizsgálta már az Európai Unió, és ezt az eljárást külön probléma 
nélkül lezártuk. Nem látom tehát azt, hogy újabb kötelezettségszegési eljárások indulhatnának 
a késésen felül más miatt. A késés pedig úgy néz ki, hogy a bíróság előtt van jelenleg az ügy, 
várhatóan a jövő év elején fog a bíróság összeülni és dönteni ebben a kérdésben - ezt nem 
tudjuk pontosan -, tehát sürgető lenne a jogszabály minél előbbi hatálybaléptetése. 
Reménykedünk abban, hogy ha a jövő héten a zárószavazás megtörténik, akkor ez január 1-
jével bekövetkezik, és így mindenféle büntetés nélkül le tudjuk zárni ezt a 
kötelezettségszegési eljárást, amely a késés nyomán indult.  

A tekintetben biztosan nem fog a kormány dönteni, és nem fogja az álláspontját 
megváltoztatni, ami az ön által említett kisajátítással - bár ez nem kisajátítás, hanem a 
közszolgáltatás területén a többségi állami, önkormányzati tulajdonnak az előírása - 
kapcsolatos. Ebben a tekintetben nem tartom valószínűnek, hogy a kormány 180 fokos 
fordulatot venne a korábbi elképzelésekhez képest, tekintettel arra, hogy ez egy általános 
európai gyakorlat. Németországban, Ausztriában és az Európai Unió legtöbb tagállamában 
nem többségi állami, önkormányzati tulajdonban állnak a közszolgáltató cégek - ez csak a 
hulladékgazdálkodásnak egy szűk szelete -, hanem száz százalékos állami tulajdonban állnak, 
ez tehát Európán belül egy teljesen szokványos és bevett gyakorlat. Nem gondolnám, hogy 
emiatt kötelezettségszegési eljárásokkal kellene szembenéznünk, és nincs is erre mutató jel. 
Azt gondolom tehát, hogy ez irányú döntése a kormánynak nem várható. Más, apróbb 
tételekben lehet, hogy még módosító javaslat kerül benyújtásra, de a lényegét érintő 
kérdésekben nem várható ez az én véleményem szerint. Ez természetesen a 
magánvéleményem, én ülök ott a kormányülésen, és semmilyen módon nem is tudom azt 
befolyásolni, de én úgy látom, hogy lényegi kérdésekben nem várható új fordulat. Köszönöm.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor én 

azt javaslom, hogy a bizottság vegye tudomásul az elhangzottakat, és nem javaslok második 
körű meghallgatást bármilyen, zárószavazásra benyújtott módosító indítványra kerül is sor. 
Aki ezzel ellentétesen vélekedik, az a Házszabály pontjaira figyelemmel netán 
kezdeményezze majd ennek a meghallgatásnak a napirendrevételét. 
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Döntési kötelezettségünk nincsen ez esetben, úgyhogy megköszönöm az előterjesztő 
gondolatait, illetve a kérdésre adott választ is. A második napirendi pontot ezzel lezárom. 
Köszönöm szépen.  

 
DR. RÁCZ ANDRÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Én is köszönöm, és jó munkát 

kívánok a bizottságnak! 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  

Egyebek 

Az egyebekben szeretném jelezni, hogy a héten - most megint ezt mondom - várhatóan 
újabb bizottsági ülést kell tartanunk, amely csütörtökre vagy péntekre fog datálódni, a pontos 
időpontját még nem tudom megnevezni. A legfőbb feladatunk a földtörvényhez benyújtott 
módosító indítványok érdemi megvitatása. A múlt héten azért nem került megtartásra a 
csütörtökre tervezett bizottsági ülés, mert ezen a héten nem tárgyaljuk a részletes vitáját, és 
hogyha ebben döntés születik ma és holnap, bízom benne, az előterjesztő részéről, hogy 
folytatódik a részletes vita, akkor viszont meg kell tartanunk a módosító indítványok 
megtárgyalását is, és ezt várhatóan csütörtökre vagy péntekre tudjuk kitűzni.  

További kérdés, észrevétel van-e az egyebekben? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. 
Akkor az egyebeket is lezárom, és az ülést berekesztem. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 51 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


