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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 38 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Hölgyeim 
és Uraim! Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdenénk a mai ülést. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium is megérkezett. Mivel mind a két napirendhez ők az 
előterjesztők.  

Megállapítom, hogy 14-en személyesen és 7-en helyettesítéssel vesznek részt a mai 
bizottsági ülésen. Engedjék meg, hogy mivel ez az első ülés idén, ezért mindenkit köszöntsek 
és egy eredményes esztendőt kívánjak a bizottság minden tagjának, illetve valamennyiünknek 
az egész országban. 

Az 1. számú napirendi pontunk a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 
törvényjavaslat, a 2-es pedig a hulladékról szóló törvényjavaslat. Aki el tudja fogadni a 
napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm. 

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló T/5539. számú 
törvényjavaslat 

Akkor rá is térnénk az 1. napirendi pontunkra. Gyaraky Zoltán főosztályvezető urat 
köszöntöm a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, és kérem, hogy röviden ismertesse, vagy ha 
hozzáfűznivalója van, akkor azt most a bizottsággal közölje. 

Gyaraky Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli 
kiegészítése 

GYARAKY ZOLTÁN f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy a mai 
napon a hungarikumtörvény tervezetének néhány fontos részére felhívhatom a figyelmet itt, a 
bizottságon belül. 

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy két korábbi országgyűlési határozat is kötelezte a 
kormányt arra, hogy készítsen el egy hungarikumtörvény-tervezetet. Elég hosszas, mintegy 
másfél éves előkészítő munkának az eredménye az, ami önök előtt az asztalon fekszik, hiszen 
egy rendkívül nehezen megfogható és nehezen körüljárható kérdéskör az, amit a 
hungarikumtörvényben szerettünk volna kezelni, lefedni. 

Mindenekelőtt azzal a problémával szeretném kezdeni, hogy amikor a hungarikum 
szó, és egyáltalán a hungarikum fogalmi tartalma meghatározásra került, rájöttünk arra, hogy 
nem lenne helyes, ha csak hungarikumról beszélnénk, hiszen sokkal több az értékünk nekünk, 
mint nemzeti érték annál, hogy ezt egy egyszerű listán nyilván lehessen tartani. Ezeket a 
nemzeti értékeket nem lenne jó csak azért elvesztegetni, mert egy szűk listát, viszonylag 
kezelhetőbb listát szeretnénk a hungarikumoknak nyilvántartani. 

Éppen ezért már az előkészítés első szakaszában felvetődött az, hogy nemzeti értékről 
és hungarikumokról beszéljünk. A nemzeti értékekben öltenének testet mindazok a javak, 
szellemi és fizikális értékek, teljesítmények, amelyek a nemzethez, a magyarsághoz kötődnek, 
és a hungarikumok ennek mintegy alulról fölfelé építkező piramisa csúcsán állnak.  

A törvény tulajdonképpen két fő területre koncentrál. Egy úgynevezett azonosító, 
egybegyűjtő, szerkesztő munkára, amelynek a végén a magyar nemzeti értéktár és a 
hungarikumok nemzeti gyűjteménye állna, és egy hungarikumvédelmi területre, ez pedig a 
védjegy körül összpontosítható. Tehát amikor már azonosítottunk hungarikumokat, hogyan 
adjunk ezeknek a javaknak valamiféle védettséget jogi szempontból. 



- 6 - 

Az összegyűjtéssel kapcsolatosan a területi elvet követi a tervezet. Tehát alulról fölfelé 
menően, piramisszerűen építkezik a rendszer, a települési önkormányzatok felől elindulva, a 
megyei önkormányzatok felé haladunk föl a hungarikum bizottságig. 

Úgy láttuk helyesnek, hogy azért lenne jó ez a fajta építkezés, mert ezzel biztosítható 
az, hogy a legszorosabb legyen a háló, tehát minden területi értékünk is azonosítható legyen, 
egybegyűjthető legyen, és így továbbítva mondjuk a megyei gyűjtemény felé, a megyékben 
megint összegyűjthető, azonosítható legyen, és a végén felkerüljön a nemzeti listára.  

Ez az alulról való építkezés azt is lehetővé teszi, hogy a duplikálásokat kiszűrjük 
menet közben. Tehát nyilvánvalóan azonos értékek az ország több területén felmerülhetnek, a 
nemzeti értéktárban azonban nem lenne célszerű olyan nagyon sok duplikált képződmény, 
tehát ezzel a rendszer kiszűrheti.  

Egy lényeges dolog, és azt hiszem, hogy ebben a bizottságban ezt ki kell 
hangsúlyoznom, hogy az önkormányzatok számára, mind a települési, mind a megyei 
önkormányzatok számára lehetőségként fogalmazza meg a törvénytervezet az ebben való 
részvételt. Tehát nem kötelező feladatként kerülne az önkormányzatokra ez a gyűjtőmunka, 
hanem arra építkezik, hogy ahol erre elhatározás, akarat van, ott tudják megkezdeni ezt a 
tevékenységet, ezt a gyűjtőmunkát. 

Annak érdekében, hogy az önkormányzat valahogy a szakmaisággal is tudjon mit 
kezdeni, lehetőséget biztosít a törvénytervezet arra, hogy az önkormányzat delegálja ezt a 
feladatot, amennyiben van a területén olyan múzeum vagy másmilyen olyan szervezet, amely 
a nemzeti értékek gyűjtésére alkalmas, felhatalmazható, akkor az önkormányzat delegálhatja 
ezt a feladatát. Ugyanez vonatkozik a megyei szintre, és a megyei szint után a hungarikum 
bizottsághoz kerülnek az összegyűjtött adatok, és a hungarikum bizottság az, amelyik végső 
soron dönt mind a magyar nemzeti értéktár véglegesítéséről, mind majd a hungarikumokról. 

Egy kicsit szeretnék szólni a hungarikum nemzeti bizottságról, hogyan is áll ez össze. 
A hungarikum bizottságban helyet kap gyakorlatilag a nyolc szaktárcából hat érintett 
szaktárcának a képviselője, a Magyar Tudományos Akadémia képviselője, a kulturális terület 
képviselője, a határon túliak képviselője és az Országgyűlés képviselője. Így tehát abszolút 
egy olyan testület jön létre, ahol az összes érintettségek és érdekeltségek képviseltetni tudják 
magukat.  

Nyilván egy ilyen 13 fős testület nem terhelhető azzal az őrült nagy mennyiségű 
munkával, amely feltehetően a nemzeti értékek azonosításával kapcsolatban felvetődik, ezért 
a testület munkáját úgynevezett szakbizottságok egészítenék ki. Egyes szakterületre olyan 
bizottságokat hoznánk létre, amelyekben helyet kapnak az adott szakterület tudósai, oktatói, 
érdekképviseleti szervei, stb., és ezek a szakbizottságok végeznék tulajdonképpen a gyakorlati 
előkészítő, operatív munkát, ezek adnák aztán felterjesztésre, a hungarikum bizottságnak a 
végleges döntésre az egyes konkrét javaslatokat. 

A hungarikum bizottság, illetőleg a szakbizottság azok, amelyek alapvetően a nemzeti 
értéktárból, az ott nyilvántartott javakból kiválasztják azokat, amelyek hungarikumként 
azonosításra kerüljenek. Ez azért van így, hogy ne hígítsuk fel nagyon-nagyon, valóban 
hungarikumként azokat az értékeinket, javainkat azonosíthassuk, amelyek tényleg a nemzet 
egészét szolgálják. 

Nem mondtam el a gyűjtőmunkával kapcsolatban, pedig rendkívül fontos, hogy a 
határon túli csoportosulások is lehetőséget kapnak a nemzeti értékeink azonosítására és 
továbbítására. Nyilvánvalóan ez önkéntes módon történik, és közvetlenül a hungarikum 
nemzeti bizottság részére tudják továbbítani a felterjesztésüket a nemzetiérték-gyűjteménybe. 

Szeretnék még szólni az úgynevezett védjegykérdésről is. A védjegyet azért 
gondoltuk, hogy be kellene vezetni, hogy valamiféle jogi védelmet biztosítsunk azoknak a 
javaknak, amelyeket hungarikumként azonosítottunk, és esetleg a közforgalomba kerülhetnek. 
Ezáltal cégeket szeretnénk olyan helyzetbe hozni, akik ezeket a termékeket, szolgáltatásokat 
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biztosítanák széles körű megismertetésre, beszerzésre, amelyek olyan természetűek, és úgy 
gondoltuk, hogy ehhez talán a védjegyforma biztosítaná a legjobb védelmet, illetőleg a 
nyilvánosságot. Fontos, hogy a védjegy kommunikálható, tehát ami hordozza ezt a védjegyet, 
ezt a logót, az nyilvánvalóan jobban megismertethető, jobban kezelhető marketing 
szempontból is. 

Ugyanakkor a védjeggyel ellátott termékek jogi védelemben is részesülhetnek, tehát a 
hamisítások és egyebek ellen védhetőek. 

Ez egy tanúsító védjegy a tervezet szerint, amely azt jelenti, hogy nem automatikusan 
csinálhat valaki hungarikum védjeggyel ellátott terméket, hanem egy tanúsításon kell átesnie. 
Erre pedig azért van szükség, mert nagyon fontos, hogy ezek az értékeink, ezek a 
hungarikumok valóban képviseljék az országot, tehát itt a minőségnek is szerepet kell 
játszania, a valódi magyarsághoz tartozásnak is szerepet kell játszania. Tehát ahol például 
magyar alapanyagból kell tudni előállítani, ott fontos ez a kérdés, ahol a szellemi hozzáadott 
örökségnek kell megjelennie, fontos ezt a kérdést tisztázni, tehát nem lehet, hogy a védjegy 
esetleg valamiféle visszaélésekre adjon lehetőséget. 

Kerettörvényről van szó, tehát sok részletet kormányrendeletnek, illetőleg majd 
esetlegesen a szaktárcák rendeleteinek kell majd végleges formában szabályozni, pontosan 
azért, mert nagyon-nagyon sok az a szakterület, amit le kell hogy fedjen ez a törvény, és 
képtelenség lenne minden területnek a sajátosságát egy törvényben kezelni. 

Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam a kormányzat részéről, 
hogy ismertessem a lényeget, és tisztelt képviselő urak, amennyiben kérdésük van, akkor 
örömmel válaszolok. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, főosztályvezető úr. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 

van-e kérdés. Parancsoljon, Szilágyi képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

SZILÁGYI PÉTER (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk ennek a 
törvénynek, hogy a Ház elé kerülhetett, és szerintem az egyik legfontosabb törvény abból a 
szempontból, hogy milyen háttértanulmányok, milyen egyeztetések előzték meg ezt a 
törvényt. Tekintve, hogy nekünk egy koncepcionális problémánk van, mert ez a törvény egy 
alulról felülre építkező piramist mutat, azonban ezt csak szervezeti szinten látjuk 
érvényesülni. Az LMP véleménye szerint magának a szándéknak kellene alulról jönnie, egy 
erre vonatkozó szándék volt, és ezt a szándékot kellene a kormányzatnak a gyakorlatba 
ültetni.  

Nagyon szeretném megkérdezni, hogy milyen háttértanulmányok, háttér-egyeztetések 
előzték meg ezt a törvényt. 

Lenne még egy kérdésem. Nagyon örülünk annak, hogy a települési értékek 
azonosításánál delegálhatják az önkormányzatok ezt a feladatot civilekre is. Ez egy nagyon 
fontos dolog véleményünk szerint. Az lenne a kérdésem, hogy a hungarikum bizottságban 
milyen NGO-k fognak szerepelni, milyen költségvetéstől független szervezetek fognak 
szerepelni? Nagyon fontosnak tartanánk, hogy ne csak a költségvetési függőségben lévő 
szervezetek alkothassák ezt a testületet. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Egyéb kérdés a bizottság tagjai részéről? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor megadom a szót főosztályvezető úrnak a válaszra. 

Gyaraky Zoltán főosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai 

GYARAKY ZOLTÁN f őosztályvezető (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen. A hungarikumtörvény előkészítésével kapcsolatosan el szeretném mondani, hogy 



- 8 - 

azért is készült elég hosszasan, az előkészítő munka azért is tartott ilyen sokáig, mert kétkörös 
nagy társadalmi egyeztetésen forgott körbe a törvénytervezet. Tehát nagyon-nagyon sokat 
alakult menet közben. Több száz hozzászóló volt a tervezethez. Ezek között olyan jelentős 
szervezetek vagy csoportok is, mint a Hungarikum Szövetség, mint a parlament hungarikum 
bizottsága, különböző olyan szervezetek, amelyek képviselték azokat, akik valamilyen módon 
érintettek a hungarikumokban. Mindenféle hozzászólás volt, sőt tanulmányokat és 
résztanulmányokat is fel tudtunk használni. Ettől is lett ijesztő számunkra a kihívás, mert 
óriási a feladat, amit ennek a törvénynek kell kezelnie. 

A hungarikum bizottsággal kapcsolatban azt szeretném mondani, egyrészt az 
anyagiakról. A törvény nem intézkedik külön a forrás kérdéséről, mint ahogy nagyon sok más 
törvényünk is van, amelyik azt a részt nem érinti, hogy hogyan fog forrást biztosítani a 
kormányzat a végrehajtásához. Ezt többen egyébként kifogásolták, de ez egy tudatos dolog, 
hiszen az idei elindulásra elkülönített keret információim szerint 500 millió forint, de 
nyilvánvalóan ez tényleg csak az elindulást teszi lehetővé. Az, hogy később pályázatokat 
lehessen kiírni, és mindenféle támogatási rendszert be lehessen kapcsolni, ez részben az 
ország költségvetési forrásainak a lehetőségétől is jelentős mértékben fog függeni, másrészt 
pedig nyilvánvalóan minden más esetleges uniós forrást is fel szeretnénk használni arra, hogy 
a hungarikumok kezelhetőek és támogathatóak legyenek. 

A jelenlegi felosztás szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az igazságügyi 
tárca, az önkormányzatért felelős tárca, a kultúráért, az oktatásért felelős, az agrár-, 
vidékfejlesztésért, a környezet, a turizmus fejlesztéséért felelős tárca, a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a határon túli közösségek és az Országgyűlés 
delegált tagjai alkotják ezt a bizottságot. De megint csak szeretném hangsúlyozni, hogy a 
szakbizottságokban viszont már kőkeményen a szakma képviselői lesznek jelen, tehát 
nyilvánvalóan ennek a grémiumnak a munkáját ezek a szakbizottságok fogják tudni operatív 
módon előkészíteni. Így szeretnénk tágítani a kört, amennyire csak lehetséges, hogy minden 
érintett helyet kaphasson. 

Szavazás az általános vitára alkalmasságról 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Észrevétel, vélemény van-e a bizottság részéről? (Nincs 
jelzés.) Ha nincs, akkor le is zárnám ezt a napirendi pontot, illetve szavazni fogunk. Kérdezem 
a bizottság tagjait, időközben többen megérkeztek, hogy aki általános vitára alkalmasnak 
tartja a T/5539. számú törvényjavaslatot, kérem, kézfelemeléssel most jelezze! (Szavazás.) Ez 
egy dicséretes egyhangú döntés a bizottság részéről. Köszönjük szépen. 

A második napirendi pontunk a hulladékról szóló törvényjavaslat. Itt van valaki a 
Vidékfejlesztési Minisztériumból? (Dr. Izsáné dr. Somogyi Csilla: Rácz államtitkár úr rövid 
időn belül, két percen belül meg fog érkezni, a parlamentből érkezik kocsival.) Jó. Most van 
11 óra 54 perc, tehát maradjunk annyiban, hogy délig várunk, és ha nem, akkor elnapolom az 
ülést. Tehát hat percet várunk. Köszönöm. 

 
(Szünet: 11.54 – 12.00 óráig) 

 
ELNÖK: Az utolsó percben befutott a Vidékfejlesztési Minisztérium képviselője. Kit 

köszönthetünk? Varga Józsefet? (Dr. Varga József: Varga József vagyok, igen.) Varga József 
tanácsadó. (Dr. Varga József: Igen.) 

Nézze, Varga úr, legyen szíves a feletteseinek elmondani, hogy azért az mégiscsak 
nonszensz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium tanácsadójára vár a bizottság negyedórája. 
Én szívem szerint levenném a napirendről, és akkor magyarázzák el, hogy miért nem tárgyalja 
a parlament kedden, mert azt azért nonszensznek tartom, hogy fél 12-kor elkezdjük, és a teljes 
bizottságot tájékoztatni megérkezik valaki fél óra késéssel. És ne haragudjon, hogy ezt 
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mondom, de hogy egyébként a minisztérium tanácsadóját tisztelhetjük itt, aki a magyar 
parlament képviselőit itt tájékoztatja a törvényről, én ezt nem tartom egy korrekt eljárásnak.  

Nagyon szépen megkérem, hogy mind az államtitkárnak, mind pedig a helyettes 
államtitkárnak legyen szíves referálni, hogy egy kicsit vegyék komolyabban a bizottság 
munkáját, erre kérném önöket, vagy időben jelezzék, ha problémájuk van az időponttal. 

A hulladékokról szóló T/5538. számú törvényjavaslat 

Köszönöm. Akkor a hulladékról szóló T/5538. számú törvényjavaslattal kapcsolatban 
tanácsadó urat megkérdezem, hogy az előttünk fekvő javaslathoz van-e hozzáfűznivalója, 
kiegészítenivalója, illetve ha van, akkor kérem, hogy ismertesse velünk. 

Dr. Varga József tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium) szóbeli kiegészítése 

DR. VARGA JÓZSEF tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Először is elnézésüket kérem, itt tartózkodtam az épületben, de másik két 
bizottsági ülésen is szerepelni kellett, hogy úgy mondjam, és tudomásom szerint ide Rácz 
András helyettes államtitkár úr kellett volna hogy érkezzék, most értesültem róla, hogy 
időbeli problémák mutatkoztak, ezért állt elő ez a helyzet. 

A dolog érdemi részére térve, a törvényjavaslat döntően az Európai Unió 2008-ban 
kiadott hulladékgazdálkodási keretirányelvén nyugszik, amelyben számos olyan kötelező 
elem olvasható, amelyet a tagállamoknak kötelező átvenniük változtatás nélkül. Tehát ilyen 
értelemben ez egy jogalkotási kényszer. 

A mi törvényjavaslatunknak van egy olyan része, amely közvetlenül nem következik a 
keretirányelvből, hanem a magyar szabályozási hagyományokból következik, hogy 
tartalmazza, ez pedig a települési szilárdhulladék közszolgáltatásra vonatkozó rész, amire 
vonatkozóan közvetlen iránymutatást az Európai Unió keretirányelve nem ad. 

Mik a lényeges szempontok, amelyeket a törvényjavaslattal tudni kellene 
érvényesíteni? A legfontosabb az, hogy a keretirányelv irányszámokat ad meg a tagállamok 
számára, így Magyarország számára is a tekintetben, hogy a hulladékgazdálkodásban milyen 
teljesítményt kell elérni. A fő probléma amúgy is a települési szilárdhulladék-gazdálkodás 
területén mutatkozik. Tehát ha az előző öt év hulladékgazdálkodási teljesítményét tekintjük, 
és ezekből az adatokból extrapolálunk, akkor sajnos… (Megérkezik az ülésre Rácz András 
helyettes államtitkár.) Megérkezett helyettes államtitkár úr. 

 
ELNÖK: Kérem, folytassa! 
 
DR. VARGA JÓZSEF tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium): Folytassam? 
 
ELNÖK: Igen. 
 
DR. VARGA JÓZSEF tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium): Akkor azt 

kijelenthetjük, hogy a keretirányelvben 2020-ra megjelölt teljesítési adatot Magyarország nem 
tudja, nem fogja tudni teljesíteni, ez pedig az úgynevezett lerakótól való eltérítési arányszám 
volna. Ebben a pillanatban Magyarországon a képződő települési szilárdhulladék - aminek a 
volumene egyébként 4-4,5 millió tonna - 75 százaléka vagy talán még több is, mint 75 
százaléka a lerakókba kerül. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy teljesen szokatlan a mai 
világban, ez a nyugat-európai országokban csak néhány százalékra tehető manapság. Ennek a 
döntő oka az, hogy olyan intézkedéseket hoztak már évekkel ezelőtt, és nemcsak a 
legfejlettebb országok, de példaként persze Németországot szoktuk emlegetni, mert azt az 
országot sokan ismerik és így tovább, ahol a hulladékra, a települési hulladékra erőforrásként 
tekintenek. Tehát ha ehhez képest a mi 75 százalékos vagy ne adj’ isten 80 százalékos 
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lerakóba történő elhelyezésünkre gondolunk, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
Magyarország a jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási rendszerével, szabályozásával 
lemond az erőforrásainak egy részéről. Hogy miért mondom ezt? 

Akkor elegendő Szlovákiára, Lengyelországra és Csehországra hivatkozni, akik 
hasonló indíttatású, indulású országok, mint mi. Évekkel ezelőtt elkezdték bevezetni azokat a 
szabályozó elemeket, így például a lerakási járulékot vagy lerakási adót, hol így hívják, hol 
úgy hívják, amelynek a segítségével arra ösztönzik a piac szereplőit, hogy lehetőleg ne a 
lerakókba vigyék a képződött hulladékot, hanem kezeljék, és nyerjék ki belőle a hasznosítható 
anyagokat. Itt már - hogy úgy mondjam - a kukába menő szemétről beszélünk.  

Ennek kialakultak a technikái, technológiái, sajnos Magyarországon ezek nem 
honosodtak meg. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy sajnos egy avitt üzleti modell él a 
települési hulladékgazdálkodásban Magyarországon, és az ebben érdekelt vállalkozások a 
lerakásban realizálják a profitjukat. Ugyanez az előbb említett országokban nem így van, mert 
a lerakóba egyáltalán nem szeretnek bevinni anyagot, mert igen magas összegű lerakási adók 
vannak. Azon kívül, miután a nagyjából 2005-re tehető időponttól kezdődően mostanáig 
kifejlődtek azok az eljárások, amivel meg tudták oldani, hogy ne kelljen a hulladékot lerakni, 
ezeket a feldolgozott, válogatott anyagokat értékesíteni tudják, ezeknek piaci ára van. 

Itt nem a primer, szelektíven gyűjtött másodnyersanyag-hasznosításra kerülő 
anyagokról van szó - természetesen a szemétből kiválogatott anyag egy töredéke még oda 
elmegy -, hanem arról, amiről egyébként azt feltételeznénk, hogy nem alkalmas semmire. 
Ennek a technológiai záloga az volt, hogy azoktól a komponensektől megszabadítani ezt az 
anyaghalmazt, amelyek mondhatnám azt, hogy az egészségükre érzékeny és arra gondot 
fordító emberek számára aggályosak, tehát a toxikus nehézfémektől a halogénezett 
szénhidrogénektől megszabadítani ezt az anyagtömeget, és tulajdonképpen a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz hasonló kémiai összetételű anyaghalmazokat képesek előállítani, 
amelyeket szenes erőművekben, vagy éppenséggel fűtőértéktől függően cementgyárakban 
hasznosítanak. 

Ilyen van Magyarországon is egyébként, hogy a cementgyárak hasznosítanak ilyen 
anyagokat, de ebben a pillanatban Németországból és Észak-Olaszországból hozzák ide. 
Miközben itt megképződik ugyanaz az anyaghalmaz. 

Ezért nagyon fontos az, hogy szülessen olyan szabályozás, ami ösztönzi a szereplőket 
a másfajta magatartásra. Tudom, hogy nagyon sok vitát váltott ki és jogos a felvetés, hogy „de 
ettől meg fog drágulni a közszolgáltatás díja, a lakosságra nagyobb teher hárul”. Amennyiben 
senki nem csinál semmit, csak azt, amit eddig tett, azaz összegyűjti a szemetet és kiviszi a 
lerakóba, és kifizeti ennek következtében a tervezett összegű lerakási járulékot, az havonta 
egy személyre körülbelül 150-160 forintnyi többletköltséget jelent. Viszont a cél az volna, 
hogy ne azt csinálják, amit eddig csináltak, hanem alkalmazzák azokat a technológiai és üzleti 
módszereket, amelyekről az imént szóltam, mert ez elsőrendű érdek, és ha nem így történik, 
ahogy említettem, 2020. december 31-én nem fogunk tudni teljesíteni, mármint Magyarország 
nem teljesít. 

Egy másik érzékeny pontja a javaslatnak a közszolgáltatást végző cégek 
tulajdonviszonyaira vonatkozó rész, mint tervezet. Itt sokszor felmerül a kérdés, hogy ha ez 
bekövetkezik, tehát ha mondjuk a parlamenti vita eredményeként marad ez a konstrukció, 
vajon, ez a közszolgáltatást veszélyezteti-e.  

Ezt ki lehet jelenteni, hogy nem veszélyezteti, mégpedig azért, mert a magyar lakosság 
60-65 százalékát ma is önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonú cégek 
szolgálják ki e tekintetben. A maradék 35 százalék persze nem kevés, arra viszont, ha 
megvizsgáljuk, azt lehet mondani, hogy az esetek döntő hányadában, tehát ennek a 35 
százaléknak körülbelül 90 százalékában a többségi magántulajdonú vagy éppen száz 
százalékos magántulajdonú cégek nem a saját eszközeikkel végzik a szolgáltatást, hanem 
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ISPA vagy KEOP-projektben beszerzett közösségi tulajdonban lévő eszközöket használva 
teszik ezt, bérleti szerződéssel. 

Másfelől kijelenthetjük, hogy ez nem jelenti az üzletből való kiszorításukat ezeknek a 
cégeknek sem, hanem tudniuk kellene megállapodni az önkormányzatokkal vagy az 
önkormányzati cégekkel a tulajdonviszonyok átrendezésében és az új feltételrendszer mellett 
megtalálni az üzleti számításaikat, amelyek azt gondolom, hogy megvannak, mert ha más 
országokban megtalálják, akkor miért ne találnák meg itt? 

De azt gondolom, nem az a fő kérdés, hogy milyenek a tulajdoni viszonyok, hanem az 
is egy lényeges dolog, hogy Magyarországon nem tűnik elég költséghatékonynak a települési 
hulladék összegyűjtése és kezelése kérdéskörbe tartozó szolgáltatás, ezért e területen 
mindenképpen valamiféle hangolásra vagy finomhangolásra szükség van. 

Nagyon lényeges elemei a javaslatnak azok a részek, amelyek a keretirányelvből 
kötelező átvétellel kerültek be. Ilyen a hulladékok melléktermékké minősítésének lehetősége, 
amely a gyártó cégeknek, hulladéktermelő cégeknek jelent lehetőséget, illetve a hulladék vége 
státusz alkalmazása, amire az Európai Unió az elmúlt évben már egy rendeletet kiadott egy 
anyagáram tekintetében, ez a vas- és az alumíniumhulladékokra igaz. Tehát Magyarországon 
tulajdonképpen még azt is mondhatjuk, hogy e törvénytől függetlenül is a hulladék státusz 
vége tanúsításnak vagy kijelentésnek kereskedelmi és mondjuk nemzetgazdasági érdekből 
utat kell engedni, hiszen az Európai Unió erre lehetőséget biztosított. 

De érzékelve az előző hónapok vitáit, kritikáit figyelembe véve, a viták nem e körül a 
kérdés körül összpontosulnak, hanem ahogy említettem, döntően a közszolgáltatás, tehát a 
települési szilárdhulladékra vonatkozó közszolgáltatás rendjének az esetleges átalakítása körül 
mutatkoznak véleménykülönbségek. Köszönöm szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen tanácsadó úrnak. Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy 

kérdés van-e az előterjesztőhöz. Nagy Csaba képviselő úr! 

Kérdések, vélemények 

NAGY CSABA (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nyilván 
nem vitatva azokat az alapcélokat, amelyeket itt most megfogalmaztak, illetve 
megfogalmaztak az általános indoklásban, illetve a törvényjavaslatban, azt kell mondanom, 
hogy fontos erről a kérdésről beszélni, főleg az elmúlt évi törvényhozási munka fényében. Én 
a magam részéről ezt a célt, ezt a célrendszert, amit itt felvázoltak, mindenképpen támogatom, 
de nyilván a részletekben rejlik az, hogy ezt hogyan és mi módon tudjuk megvalósítani. 

Én egy vidéki városból lettem parlamenti képviselő, ez Pécs, és mi megnéztük azt, 
hogy az a törvényhozási metódus, és még egyszer mondom, nem vitatva azokat az általános 
célokat, amelyeket önök itt felvázoltak, az egy olyan helyzetet eredményezett, ami azt kell 
mondanom, hogy gazdasági értelemben minimum pikáns. Ugyanis nekünk van egy saját 
tulajdonban lévő, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő cégünk, ahol az átlagos 
szemétdíj azt gondolom, hogy Magyarországon viszonylag jó helyzetben van, hiszen az első 
egyharmadban található. Nem szeretnék egyedi felszólalást megtenni itt a törvényjavaslattal 
kapcsolatosan, de ezen a példán keresztül tudom bemutatni azt, hogy nekem mi is a gondom 
jelen pillanatban a törvényjavaslattal. 

Nálunk egy 110 literes edény fajlagos ürítési díja jelen pillanatban 274 forint, míg az 
országban a legdrágább ilyen 742 forint. E között szórnak a különböző városi díjak, nyilván 
ez függ attól is, hogy milyen a szolgáltatás minősége, de alapvetően függ attól, hogy hogyan 
és mi módon szervezik az adott cégek a különböző szemétszállítási és szemétkezelési 
munkájukat. 

Nyilván egy olyan városban vagy egy olyan cégnél, ahol magasabbak a díjak, sokkal 
nagyobb tartalék van, mint mondjuk a mi cégünk esetében, de a tavalyi törvénymódosítás, 
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amit én magam is megszavaztam, hiszen ezekkel az általános célokkal az ember egyetért, azt 
eredményezte, hogy nem tudtunk árat emelni. Egy olyan áremelés lett volna a mi 
városunkban, amit még a Fogyasztóvédelmi Egyesület is támogatott, ez egy 10 százalékos 
áremelés lett volna, ők 12 százalékot tudtak volna elfogadni, mi ehhez képest 10 százalékot 
javasoltunk.  

Az, hogy ez a törvénymódosítás megtörtént tavaly év végén, ez közel 200 millió 
forintos veszteséget jelent ennek a cégnek, amely körülbelül 2,8 milliárd forintos árbevétellel 
rendelkezik. Ha és amennyiben a hulladéklerakási járulékot bevezetjük, akkor ez a következő 
fél évben közel 400 millió forintos pluszkiadást jelent a cégnek, amit nem lehet a törvény 
szerint most jelen pillanatban továbbhárítani. 

Ha megnézem a következő évi számokat, akkor egészen elképesztő összegeket hozunk 
szóba. 

Tehát mindenképpen azt kérném és azt gondolnám, hogy még egyszer mondom: 
egyetértve azzal az általános céllal, ami le van írva itt a törvényben, mert ezen az úton el kell 
indulnunk, és nyilván ezt el kell fogadtatni az emberekkel, hogy az Európai Unióban ilyen 
környezetvédelmi problémákat egyszerűen kezelni kell, mint amit szemétlerakás és a 
szemétügy jelent hazánkban, de mégiscsak azt gondolnám, hogy valamiféle átgondolásra és 
megfontolásra szükség van, mert ilyen körülmények között ezeknek a még egyszer mondom: 
száz százalékosan önkormányzati tulajdonban lévő cégeknek a gazdálkodásában egyszerűen 
nincs ennyi tartalék, és nem lehet ezt a kérdést megoldani. Tehát itt súlyos helyzet fog 
előállni. 

Azt gondolnám, hogy több ilyen cég lehet az országban, és talán még lesznek, akik 
hasonló problémát felvetnek. Ez pedig az, hogy ezzel párhuzamosan az uniós direktíváknak 
megfelelően a város és a cég egy hihetetlenül nagy áldozatot vállal, hiszen elindul a Mecsek-
Dráva települési szilárdhulladék-gazdálkodási program, ami 300 önkormányzatot fog érinteni. 
Ez egy 16 milliárdos európai uniós pályázat elnyerése után sikerült. Itt 30 százalék önrészt 
kellene előteremteni a cégnek, az önkormányzatnak és a lakosságnak. 

Tehát egyszerre azt megtenni, hogy megtiltani az áremelést, bevezetni a 
hulladéklerakási járulékot, díjat és megpróbálni ezt a projektet megcsinálni, ez egyszerűen 
lehetetlen. Ezért gondoltam, hogy mindenképpen felhasználom ezt a lehetőséget, hogy ezt 
elmondjam, mert itt e vonatkozásban a törvényi szabályozás részleteit mindenképpen át 
kellene gondolni. 

Még egyszer elnézést kérek, hogy ezt a példát idehoztam, de ezen keresztül tudnám 
azt egy kicsit bemutatni és érzékeltetni, hogy milyen irányba kellene cizellálni ezt a törvényt. 
Akkor harmadszor is mondom, hogy magával az alapelvvel egyetértek, és mindenképpen 
támogatom, mert itt az országban megérett a helyzet, hogy előrelépjünk, csak ennek a módját 
nagyon át kellene gondolni, mert nagyon kényelmetlen helyzeteket tudunk teremteni a 
lakosság felé is, és nagyon nehéz lesz esetleg úgy elfogadtatni egy szelektív hulladékgyűjtési 
programot mondjuk a városunkban, ha drasztikus áremeléseket kell majd mondjuk a 
következő évre bevezetni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdések és vélemények, akkor így fogalmaznám meg 

ezt a kört ezek után. Bóka képviselő úr! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Ott szeretném folytatni, tisztelt 

államtitkár úr és tanácsadó úr, ahol képviselőtársam abbahagyta. 
Szeretném elmondani, hogy áttanulmányozva a törvényt, szerintem ez egy rendkívül 

koherens, rendkívül világos, európai szintű jogszabálytervezet. Ebben szinte biztos vagyok. 
Aggályaim vannak abban a kérdésben, hogy ez a mai magyar valóságra milyen módon 
alkalmazható. 
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Három kérdésem lenne a törvényjavaslat tekintetében. Egy, amit már képviselőtársam 
feszegetett, egy tavaly év végén bekövetkezett módosítás alapján hulladékdíj-stop került 
bevezetésre január 1-jétől. 

Azt látom ezen törvényjavaslat alapján, hogy május 1-jén fog hatályba lépni ez a 
törvény a javaslat alapján, hatályon kívül helyezi a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
törvényt, tehát hatályon kívül helyezi ezt a rendelkezést is. Kérek egy megerősítést, mert nem 
tudom, hogy így van-e, vagy nem így van, és nem tudom, hogy mi következik ebből, mert én 
is egy példával szeretném elmondani azt, hogy én Balatonfüred polgármestere is vagyok, részt 
veszünk egy, szinte teljes Veszprém megyét átfogó hulladékgazdálkodási programban. Jelen 
pillanatban Balatonfüreden 16 ezer forint körüli a hulladékszállítási díj évente, a lakosságra 
vetítve. A saját cégünk száz százalékos önkormányzati tulajdonban van, és nem is akarunk 
ezen változtatni. 

Ez a hulladékgazdálkodási rendszer abban az időszakban talán az egyik legkorszerűbb 
európai uniós normáknak megfelelő rendszer épült ki, egy körülbelül 6 milliárd forintos 
rendszer kiépült, ez a 6 milliárdos rendszer elkezd működni, nyilvánvalóan jelentős 
többletköltséggel, jelentős amortizációval, stb., ha nincs díjemelés, akkor ezt miből tudjuk 
finanszírozni? Egy szintén európai uniós pályázatból egy gépjárműbeszerzés előtt áll a teljes 
megye, amelynek az értéke 3 milliárd forint, az önrésze 700 millió forint körüli. A 16 ezer 
forint Balatonfüreden nem nyújt semmire fedezetet, gondolom, ezt önök is látják vagy önök is 
tudják, szinte nulla nyereségtartalommal megyünk. Milyen módon tudjuk biztosítani ezt az 
önrészt, ha nem lehet megfelelő módon legalább azokat a költségelemeket megemelni, 
amelyek feltétlenül szükségesek? 

Tehát a kérdésemnek ez a lényege, ez a hulladékdíj-stop, és ez a törvényjavaslat 
milyen kapcsolatban áll egymással, illetve arra a problémára, amit képviselőtársam és én is 
feszegettem, arra tudnak-e önök megnyugtató megoldást mondani? Egyetértve azzal, tényleg 
egyetértve azzal, hogy minél olcsóbbá kell tenni ezt az egész rendszert, amennyiben ez 
nyilván kezelhető. 

A második kérdésem, amit szintén a konkrét példámon tudom elmondani: a mi 
területünkön ki fog alakulni ez a rendszer. Jelen pillanatban a saját szolgáltatóm, ami száz 
százalékban önkormányzati tulajdonú, a nem lakossági fogyasztók, régen úgy neveztük, hogy 
közület, most nyilván másként kell ezt nevezni, de talán ez a fogalom-meghatározás 
alkalmazható arra, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, tehát az úgynevezett közületi szállítás 
tekintetében az egyébként is olcsó díjaink alá megy egy más területen működő szolgáltató, aki 
75 százalékban külföldi tulajdonban van. Ugyan nehéz ezt bizonyítani, de gyakorlatilag a más 
területen megvalósuló uniós támogatásból megépített hulladéklerakóra szállítja be ezeket a 
közületi szemeteket. Egyébként a saját területén ennél jóval nagyobb díjtétellel dolgozik a 
közületek tekintetében és a lakosság területén. Nyilvánvaló a szándék, hogy piacszerzés áll 
emögött. 

Tehát milyen módon tudjuk a területeinket megvédeni, figyelembe véve azt, hogy a 16 
ezer nem tartható, tehát emelnünk kell az árakat, ha az új rendszer bevezetésre kerül. Azt 
hiszem, világos volt ez a kérdés. 

Ráadásul, amikor az új rendszerbe belementünk, bizonyos fajlagos költségeket csak 
számoltunk, tehát nyilván csökkentendő a lerakott szemét mennyiségét, az újrahasznosítást 
növelni, de mégiscsak van egy fajlagos szám. Ha csökken úgymond a kalkulált szemét 
mennyisége vagy az újrahasznosítás, akkor romlanak a fajlagos mutatók. Ezt nem kell külön 
mondani. Ez a második. 

A harmadik: teljes mértékben egyetértek a lerakási díjjal, de a jelenlegi helyzetben, 
amikor az ország nagyon sok területe egy új rendszer bevezetése előtt áll, az én számításaim 
szerint azt a bizonyos 16 ezer forintos díjat belátható időn belül körülbelül a duplájára kell 
emelni. Nem lenne-e célszerűbb - mondom: egyetértve ezekkel az elvekkel, amelyek a 
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jogszabályban vannak – ezt a bizonyos lerakási díjat jobban elnyújtani? Az üzenet világos, 
egyértelmű: lépnetek kell valamit, de valamilyen módon, 5-6-7-8 éves távlatban arányosabb 
bevezetéssel? 

Tehát kezdjük el, ne ezzel az összeggel, hanem egy kisebbel, később esetleg egy 
nagyobb összeggel, tehát hogy valamikor érjük el, vagy még nagyobb összeg is lehet. Csak 
azért, mert talán nem kellene a lakosságot terhelni, és azért Magyarországon nem egyszerű ezt 
az egész rendszert biztosítani, mert az újrahasznosításnak elképesztő költségei vannak, meg 
időszükséglete. 

Tehát ha én egy KEOP-os pályázatot az újrahasznosításra benyújtok, az több év. Oda 
önrészt kell biztosítani, stb. Tehát valahogy a magyar valósághoz jobban kellene igazítani ezt 
az egész rendszert. 

A hulladéküzemeltetést fenntartóknak – lehet, hogy nem precízen fogalmazok – 
bizonyos céltartalékot is meg kell képezniük. Ez is teljesen normális és logikus. Amikor a 
projekt valamikor véget ér, ott kell lennie annak a forrásnak, amiből majd a következő lesz. 
Ez teljesen normális, csak azt gondolom, hogy itt, ebben a bizonyos kormányrendeletben 
nagyon óvatosan és nagyon a magyar valósággal összhangban kell az elveket és a szabályokat 
megfogalmazni. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Habis László következik. 
 
HABIS LÁSZLÓ (KDNP): Tisztelt Államtitkár Úr! Nemcsak ennek a bizottságnak 

vagyok az alelnöke, hanem szerencsétlenségemre egy regionális hulladékgazdálkodási 
társulás elnöke is vagyok (Dr. Bóka István: Részvétem!), amelyik Dél-Nógrádtól 
Tiszaújvárosig terjedően 90 települést fog össze. Megmondom őszintén, hogy a lehetetlennel 
próbálkozik az ember egy ilyen tisztségben. 

Azt a problémát szeretném megfogalmazni, hogy 2009 júliusában kellett bezárni a 
szigeteletlen hulladéklerakókat, ugyancsak egy uniós irányelv végrehajtására. Igazából ebbe 
csak belehalni lehet, hogy egy olyan beruházás, amelynek nagyjából húszéves az élettartama, 
két és fél év után megkérdőjeleződik, ugyancsak uniós szabályokra való hivatkozással. 

Tehát azt gondolom, hogy ekkora vargabetűket ekkora sebességgel nem lehet 
megtenni, mert ettől csak felborulhat a jármű. 

Ebből következik, hogy a Bóka képviselőtársam, polgármester úr által megkezdett 
gondolatmenetet szeretném folytatni, hogy ha most 2013-tól egy hat évre szóló tervet, 
stratégiát dolgozunk ki, ehhez képest már az idén bevezetünk egy meglehetősen durva 
mértékű lerakási díjat, amit jövőre újra megdupláznánk, ez gyakorlatilag azt a nehézséget is 
előrevetíti, hogy nem tudjuk beszedni a díjakat. Tehát van egy fizetőképességi korlát is. Ezt 
csak fokozza ez a bizonyos decemberi árbefagyasztás, amely teljesen lehetetlen helyzetbe 
hozott minket, mert mi ugyancsak arra ügyeltünk, hogy önkormányzati tulajdonban történjen 
a gyűjtés, de pontosan azért, mert akkor is idő- és pénzhiányban szenvedtünk, egy 
koncessziós szerződés alapján valósítottuk meg a lerakót. 

Ez gyakorlatilag kezelhetetlen helyzetet teremt egy regionális projekt esetében. Tehát 
mindenképpen, amit a 7. § mond, hogy megelőzés, újrahasznosítás, anyagában való 
hasznosítás, termikus hasznosítás és csak ezután a lerakás, ez egy teljesen világos és logikus 
üzenet, de azt gondolom, hogy ezekhez azokat a pénzügyi mechanizmusokat és az 
újrafeldolgozáshoz, hasznosításhoz kapcsolódó piaci fejlesztéseket is meg kell tudni 
valósítani párhuzamosan, amelyek ezt gazdaságilag is alátámasztják. Hiszen Nyugat-
Európában is vannak ezek a bizonyos „landfill tax” típusú ügyek, csakhogy ezek például 
energetikai hasznosítással vannak összekapcsolva, szóval magyarul: megállnak a piacon a 
lábukon.  
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Összességében azt gondolom, hogy az is egy izgalmas, tekintve, hogy önkormányzati 
bizottságban vagyunk, hogy mondjuk hogyan értelmezzük azt, hogy az állam a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezi és a települési önkormányzat biztosítja. Tehát 
nem szeretnénk kiszolgáltatott helyzetbe kerülni, önkormányzati vezetők, miközben nyilván 
felelősséget érzünk ennek az ügynek a sikeres megvalósításáért. 

Tehát az, hogy az OHÜ hogyan választja ki ezt a bizonyos minősített közszolgáltatót 
akkor, amikor azt gondolom, hogy a magyar önkormányzatok többsége foggal-körömmel 
ragaszkodott ahhoz, hogy lehetőség szerint tisztán önkormányzati tulajdonban vagy 
meghatározó önkormányzati tulajdonban tartson cégeket, és ezért komoly anyagi áldozatokat 
is vállaltunk. Tehát itt szerintem egy finomhangolásra lenne szükség, és a lépésről-lépésre 
való bevezetésre. Tehát egy kicsit gondoljuk át. Azt gondolom, ez tipikusan az a terület, ahol 
az ördög a részletekben lakozik, szeretnék erről többet tudni, mielőtt gombot nyomok. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Szekó József következik, de ha megengeded, Bóka 

István kérte, hogy egy gyors kérdést még feltegyen. Parancsolj! 
 
DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr, és be is fejezem. Egy rövid 

kérdésem van. Amikor alapvetően jelentős pénzügyi háttérrel rendelkező hulladékgazdálkodó 
cégek piacot szereznek, és azt gondolom, hogy bizonyos szempontból dömpingárakat 
alkalmaznak, és nyilvánvalóan van ebben a törvényjavaslatban egy bizonyos szándék, hogy 
milyen típusú és milyen tulajdoni háttérrel rendelkező vagy milyen irányítás alatt lévő cégek 
biztosítsák a hulladékgazdálkodást. Csak ott van nekem a gondom és a problémám, és arra 
kérem tisztelettel az önök véleményét, hogy szerintem egy önkormányzati vagy állami 
háttérrel rendelkező, hulladékszállítással vagy hulladékgazdálkodással foglalkozó cég nem 
tőkeerős. Tehát ő nem bírja ki a versenyt, míg a jelentős tőkeellátottsággal, pénzügyi háttérrel 
rendelkező vállalkozások a piacszerzés érdekében kibírják ezt a bizonyos versenyt, akár 
évekig tudnak ezen az áron működni. Mi pedig úgy tudjuk a versenyt biztosítani, ha abba 
közpénzt rakunk. A jelenlegi önkormányzati helyzetben nem látom ennek a forrását, 
megmondom őszintén. 

Tehát ez a bizonyos hulladékszállításidíj-stop is azt gondolom, hogy egy bizonyos 
tulajdonosi kör számára biztosított további lehetőséget, és gyengítette a köztulajdonban lévő, 
száz százalékban köztulajdonban lévő gazdálkodó szervezeteket. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szekó képviselő úr! 
 
SZEKÓ JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én is azt tudom elmondani, hogy 

a törvény céljaival, irányultságával egyetértek, ugyanakkor arra szeretném felhívni a 
figyelmet, csatlakozva az előttem szóló kollégáimhoz, hogy lassabban, mérsékeltebb ütemben 
haladjunk. A dél-balatoni és Sió-völgyi rendszer részeként az elmúlt években megvalósult a 
korszerűnek mondott hulladékkezelési rendszer, amelynek következtében közel a duplájára 
emelkedtek a díjak, sőt több mint a duplájára emelkedtek a díjak.  

Most a bevezetendő igénybevételi járulék - 6 ezer, illetve utána 12 ezer forint/tonna – 
azt tenné szükségessé, hogy további mintegy 55-60 százalékos díjemelést hajtsunk végre. 
Ugyanis bármennyire is arról szól a tervezet, hogy ezt a szolgáltatónak kell kifizetni, és a 
másik oldalon az árat az Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter 
határozza meg, és mint tudjuk, a kormánynak az a szándéka, hogy a rezsiköltségeket 
befagyassza vagy mérsékelt mértékben engedje emelni, de valakinek ezt a költséget állnia 
kell, és ahogyan kollégáim is elmondták, erre az önkormányzatok képtelenek. Ezt a 
többletköltséget előbb-utóbb valamilyen módon a fogyasztókra fogják a szolgáltatók terhelni. 
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A fogyasztók felé pedig ez egyszerűen politikailag is vállalhatatlan, másrészt ahogy Habis 
alelnök úr elmondta, nőni fognak a kintlévőségek, óriási problémákat okozhat.  

Tehát kérem, vegyék figyelembe azt, hogy a korszerű hulladékkezelő rendszerekre 
most áll át az ország. Ott már jelentős költségnövekedés következett be. Nagyon jó a 
törvénytervezet irányultsága, de az átálláshoz szükséges fedezetet lerakásidíj-többletből 
előteremteni ilyen gyors ütemben meglátásom szerint vállalhatatlan és kezelhetetlen. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 
VARGA ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár 

Úr! Tisztelt Tanácsadó Úr! Azt gondolom, hogy tényleg érdekesek azok a vélemények, 
amelyeket itt a kormánypárti képviselőtársaim elmondtak, és meg kell mondanom, hogy 
annak örülök, hogy végül önök is, ti is rájöttetek arra, hogy végül a lakosság fog mindent 
megfizetni. Ebben nagyon komoly politikai vitánk volt abban a tekintetben, hogy ki az, aki a 
díjemelést és az egésznek a költségét végül megfizeti. Nyilvánvalóan azért, mert a 
hulladékszállítás az egyik olyan dolog, amely azt gondolom, a rendszerváltás óta tényleg az 
önkormányzatoknak egy nagyon érzékeny dolga volt, és teljesen világos, hogy ebben a 
törvényjavaslatban még akkor is, ha persze mindenki egyetért ezekkel a célokkal, hogy 2020-
ig sok mindent meg kell valósítanunk, ennek a költségét nem tudja más fizetni, csak az, aki 
ezt a szolgáltatást igénybe veszi. 

Azt gondolom, és nyilván ezt a többség tudja eldönteni, de a 80. § nagyon komoly 
felhatalmazó rendelkezést ad több minisztériumnak. Tehát szerintem ez tipikusan az a 
törvényjavaslat, aminél én nem azt gondolom, hogy a kormányrendeleteket látnunk kellene, 
mert én azt nem gondolom, de hogy ezeknek a rendeleteknek a koncepcióját, és legalább azt, 
hogy milyen irányba akar ez elmenni, mert sok mindenről nem beszéltünk. A veszélyes 
hulladékok dolgáról sem beszéltünk, tehát ami 2015 után hatályba fog lépni, az azért még 
rátesz azokra a dolgokra, amelyekről ti beszéltetek, hogy a lerakás költsége már a következő 
évben is drasztikusan megemelkedik. 

Tehát jó lenne látni ennél a törvényjavaslatnál legalább annak a három 
minisztériumnak, mert itt három minisztérium kap majd rendeletalkotási feladatot, legalább 
ennek a koncepcióját, és utána foglalkozni ezzel a törvényjavaslattal. De ezt nektek kell 
eldönteni, mi nem fogjuk támogatni ilyen formában az általános vitára való alkalmasságot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, észrevétel a bizottság részéről? (Nincs 

jelzés.) Ha nincs, akkor megadnám a szót tanácsadó úrnak. Ha helyettes államtitkár úr kezdi, 
akkor a jegyzőkönyvbe annyit engedjen meg, hogy dicsérje meg a tanácsadó urat, mert ő 
mentette meg ezt a bizottsági ülést, helyettes államtitkár úr. Fél 12-kor kezdtük ezt a 
bizottsági ülést, és vártunk körülbelül egy negyedórát arra, hogy megérkezzenek. Tehát arra 
kérem, hogy a jövőben tiszteljenek meg minket azzal, hogy ha esetleg időpont-egyeztetési 
probléma van, akkor szólnak előre, de ha nincs, akkor pedig időben megjelennek, mert 
szerencsére tanácsadó úr befutott, különben kénytelen lettem volna elnapolni ezt a mai 
bizottsági ülést, és a holnapi kezdetre tekintettel szerintem ez nem lett volna egy szerencsés 
dolog. 

Parancsoljon, helyettes államtitkár úr, megadom a szót a válaszadásra. 

Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Elöljáróban annyit szeretnék mondani, hogy a késésért nem 
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érzem magamat hibásnak, illetve felelősnek, ugyanis öt országgyűlési bizottság szinte egy 
időpontban, egyszerre tárgyalta ugyanezt a napirendi pontot. Mindent megpróbáltunk 
megtenni azért, hogy széthúzzuk, és egyeztettünk a bizottsági elnökökkel annak érdekében, 
hogy az egyik bizottságban első legyen, a másodikban második, de amikor öt helyre kell 
menni egy embernek egy időpontban, akkor sajnos, bekövetkezhetnek ilyenfajta csúszások. 
Úgyhogy ezért elnézést kérek, de nem tudom magamat hibáztatni ezért, igyekezni fogunk arra 
a jövőben, hogy ilyen ne forduljon elő. 

A kérdésekkel kapcsolatban megpróbálok egy generális választ adni. Lényegében a 
kérdezők ugyanazokra a témákra kérdeztek rá, és majd kérem, hogy a kollégáim közül, aki 
tud vagy szeretne, egészítsen ki. 

Először is azzal szeretném kezdeni, hogy a javaslatnak bizonyos megfogalmazásai 
vagy elképzelései távol állnak a mai magyar valóságtól. Ezzel a véleménnyel én teljes 
mértékben vagy akár barátilag is egyet tudok érteni, azonban azt is látnunk kell, hogy a 
magyar valóság az, hogy 2020-ra nekünk az Európai Unió olyan hasznosítási arányokat ír elő, 
melyeket a jelenlegi rendszerben képtelenek vagyunk teljesíteni. Ezek a háztartási fém, papír, 
üveg, műanyaghulladék újrahasznosításának 50 százalékát, nem veszélyes építési, bontási 
törmelék esetében 70 százalékát a hulladékoknak újra kell hasznosítani. Ma Magyarországon 
a hulladékoknak több mint 70 százalékát rakjuk le, és akármilyen regionális szintű projekt, 
illetve lerakóprogram valósult meg az elmúlt években, az egy nagyon-nagyon elhibázott 
pályázati kiírás volt, hogy az akkori kormányzat azt lehetővé tette, hogy a lerakás irányába 
menjünk el. 

Csak néhány százalékot, például Hollandiában a hulladékok 1 százalékát rakják le, 
Ausztriában 3,7 százalékát rakják le. Ehhez képest mi 70 százalék felett, 75 százalékát rakjuk 
le a hulladékoknak. 

Mi történik akkor, ha mi nem csinálunk semmit sem, hanem mint a kis béka, 
beleülünk a kis pocsolyánkba, és csak szemlélünk kifelé onnan. Akkor az fog történni, hogy 
2020-ban a hasznosítási arányok nem teljesítése végett a magyar államot meg fogja bírságolni 
az Unió, de nem egyösszegű bírságra, az is bekövetkezik, hanem utána napi tételes bírságra, 
egészen addig, amíg a hasznosítási arányokat nem produkáljuk. 

Ahogy itt elhangzott, ezek évek és a hozzá kapcsolódó projektek, ezek évek. Tehát itt 
sürgős és azonnali beavatkozást kell tennie, mégpedig az államnak, mert az államot fogják 
megbüntetni, nem az önkormányzatokat, nem a hulladékgazdálkodásban részt vevő 
magáncégeket, hanem a magyar államot, és a magyar állam ezt az intézkedést próbálta ezzel a 
törvényjavaslattal, az intézkedés első lépcsőjét megtenni. 

A konkrétumokra térve: nézzük először a díjbefagyasztást. A díjbefagyasztással 
kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ennek nincs köze ehhez a törvényjavaslathoz. Ez 
egyébként a Gazdasági és informatikai bizottság javaslata volt. Természetesen a 
minisztériumot megkérdezték ebben, a minisztérium ezt támogatta, mert arra irányult ez a 
befagyasztás, hogy a lerakási járulék következtében megnövekedett terheket ne lehessen a 
lakosságra hárítani.  

Nyilván ahogy Bóka polgármester úr is elmondta, az új törvény hatálybalépésével ez a 
szabály is lényegében felszabadul, ha ez május 1-je vagy június 1-je, akkor addig érvényes ez 
a díjbefagyasztási rendelkezés. Azt követően viszont, ahogy a jogszabály paragrafusaiban is 
szerepel, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, illetve a felügyelete alátartozó Energia Hivatal 
fogja az árszabályozási kérdésekben a kompetenciákat bírni. 

Egyébként a lerakási járulék mértéke egyáltalán nem durva, ahogy tanácsadó úr is 
elmondta, ez 150 forint/hó/fő. Egyébként a környező országokban, magunkhoz hasonló 
országokban – Csehországra, Szlovákiára gondolok – szintén hasonló mértékű lerakási járulék 
van érvényben. Pontosan azért, hogy az általam említett hasznosítási arányok teljesíthetőek 
legyenek, és a lerakóktól eltérítsük a hasznosítás irányába a folyamatot. 
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Szeretnék még arról is beszélni, amit azt hiszem, szintén Bóka polgármester úr 
említett, a szolgáltatásihely-rablással kapcsolatos kérdésekről. Pontosan az a jogszabály célja, 
hogy átlátható legyen a közszolgáltatás rendszere. Azért írjuk elő az állami, illetve 
önkormányzati többségi tulajdont, hogy kontroll alatt működjenek a folyamatok, és ahogy ő is 
említette, ez egy önkormányzati, állami többségi tulajdonnal nem rendelkező cég. Tehát az 
ilyeneket szeretnénk kiszorítani a piacról, és az ilyeneket szeretnénk valamilyen szinten 
mederbe, állami, önkormányzati irányítás, ellenőrzés alá vonni. Megtehettük volna, hogy 
előírjuk a száz százalékot is, hiszen erre jogszabályi lehetőségünk is van, tehát ez semmilyen 
olyan szabályba nem ütközik, ami megtiltaná ezt. Mi nem a piacról való kiszorításukat vagy 
eltüntetésüket vettük célul, hanem az volt a cél, hogy az állami, illetve az önkormányzati rész 
próbálja vinni a meghatározó szerepet, hiszen a felelősség a hasznosítási arányok nem 
teljesítése végett végső soron az államé lesz. 

Az utolsó kérdésben említett felhatalmazó rendelkezések és végrehajtási rendeletek. 
Hogy itt három minisztériumnak is van hatásköre. Ez eddig is így volt. Jelenleg, a most 
hatályos hulladékgazdálkodási törvényhez több mint 30, inkább 40 végrehajtási rendelet 
kapcsolódik, ebből számtalan olyan, amelyik nem a mi minisztériumunk hatáskörében van. 
Tehát ezeknek a száma nem bővül, a felhatalmazásokat sem érzem újnak vagy kibővültnek 
ilyen jelentős mértékben. 

Azt szeretném még elmondani, hogy a végrehajtási rendeleteken dolgozunk, és azon 
dolgozunk, hogy ez egy működő rendszer legyen, és valamennyi végrehajtási rendelet 
elkészüljön. Azt gondolom, hogy ez nem egy megszokott dolog a magyar jogalkotás 
történetében, mert általában a jogszabály megszületik, a törvény megszületik, hatályba lép, 
majd a valóságban nem történik semmi sem a szép elvek megfogalmazásán kívül, hiszen nem 
készülnek el a végrehajtási rendeletek, vagy csak évekkel később követik a törvényt, és 
később zárkóznak fel. 

Mi egységes rendszerben szeretnénk ezt kezelni, és a hatálybalépés idejére szeretnénk 
a lehető legtöbb végrehajtási rendeletet elkészíteni a törvényhez. 

Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a jogszabály átment mind a társadalmi, mind a 
közigazgatási egyeztetésen, sőt az Európai Unió Bizottsága részére előzetes notifikációra is 
megküldésre került. Tehát azt gondolom, hogy sem a társadalmat, sem a szakmai 
szervezeteket nem kizárva alkottuk meg a jogszabályt, hanem bevonva a társadalmi, 
közigazgatási egyeztetés keretében. 

Kérem a kollégáimat, ha még konkrétabb válaszokat szeretnének adni polgármester 
uraknak, illetve a bizottsági tagoknak, akkor szólaljanak meg. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Parancsoljon, Varga úr! 

Dr. Varga József tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium) válaszai 

DR. VARGA JÓZSEF tanácsadó (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nagyon röviden 
Bóka polgármester úr felvetésére, az általa is említett szolgáltatásiterület-rablásra. A 
törvényjavaslat rendelkezik róla, és szakmai megállapodás van a versenyszféra és a 
közszolgáltatási szféra képviselői között, hogy a gazdálkodó szervezetek az elkülönített, azaz 
szelektív gyűjtés után maradó, hogy úgy mondjam: a kukába menő hulladékot kötelesek a 
közszolgáltatónak átadni. Tehát ez a kérdés ilyen módon tisztázódik. 

A másik, amit pedig Nagy Csaba említett, Illés államtitkár úr éppen ma reggel kért 
meg, hogy vegyem fel a kapcsolatot, nekem Kiss Tibor jutott eszembe, tehát vele vettem fel a 
kapcsolatot. Volt a nagyobb városok közszolgáltatóinak egy szerződés aláírása az OHÜ-vel, 
és ott elhangzott, hogy ez a bizonyos díjmoratórium, ami most érthetően sújtja a cégeket, erre 
van valami javaslatuk, hogy miként lehetne ezt feloldani, illetve ugyanígy a lerakási járulék 
ügyében is van egy folyamatban lévő tárgyalás, hiszen javaslatuk van. 
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A helyzet az, amit helyettes államtitkár úr mondott: Szlovákiában, Csehországban 
ugyanaz az összeg van, az viszont valóban hozzátartozik, hogy a szlovákok hat évvel ezelőtt 
elkezdték bevezetni. Nálunk sajnos valamilyen oknál fogva senki nem vette észre, hogy a 
világban mi történik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor kérem a bizottságot, hogy szavazzunk. Aki a 

T/5538. számú, a hulladékról szóló törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találja, 
kérem, kézfelemeléssel most jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Ki nem találja alkalmasnak? 
(Szavazás.) 5 nem. 

Előadót is kell állítanunk, én Nagy Csaba urat javaslom előadónak a többségi oldalról. 
A kisebbségi oldalról lesz-e előadó? (Nincs jelzés.) Nem. 

Köszönöm szépen a részvételt a mai ülésen. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 48 perc)  
  

Dr. Láng Zsolt 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


