
 
 

Ikt.sz.: OKB/31-1/2012.  

OKB-25/2012. sz. ülés 
(OKB-90/2010-2014.) sz. ülés 

J e g y ző k ö n y v ∗  

az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 
2012. július 9-én, hétfőn, 11 óra 34 perckor kezdődően, 

a Képviselői Irodaház V/512. számú tanácstermében  
megtartott üléséről 

                                           
∗A jegyzőkönyv eredeti hitelesített példánya az Országgyűlés Levéltárában megtalálható. 
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Napirendi javaslat  
 

1. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 

szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

2. A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám) 

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Láng Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke  
  
Habis László (KDNP), a bizottság alelnöke  
Dr. Apáti István (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Dr. Bóka István (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Gajda Róbert (Fidesz)  
Gelencsér Attila (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz)  
Szedlák Attila (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
Dr. Tóth József (MSZP)  
Varga Zoltán (MSZP)  
Hegedűs Lorántné (Jobbik)  
Szilágyi Péter (LMP)  
Endrésik Zsolt (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Dankó Béla (Fidesz) megérkezéséig Gajda Róbertnek (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Nagy Csaba (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Szekó József (Fidesz) Tasó Lászlónak (Fidesz)  
Dr. Szűcs Lajos (Fidesz) megérkezéséig Pogácsás Tibornak (Fidesz)  
Lukács Zoltán (MSZP) Varga Zoltánnak (MSZP)  
  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium)  
Szilágyi Henrietta osztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LÁNG ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 
kívánok, hölgyeim és uraim! Megkezdenénk a mai bizottsági munkát. 

A jegyzőkönyv tanúsága szerint tizenhatan személyesen, öten helyettesítve vannak 
jelen, tehát határozatképesek vagyunk. 

Az eredeti napirendi pontokhoz nem tennék semmit hozzá és el sem vennék, tehát 
maradna ez a két napirendi pont és az Egyebek. Aki így el tudja fogadni a meghívót, illetve a 
napirendet, az kérem, most tegye fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/7655. 
szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rá is futunk akkor az 1. napirendi pontra, amely a 2013. évi központi költségvetésről 
szóló törvényjavaslat T/7655. számon.  

Nekem Szilágyi Henrietta osztályvezető asszony van jelezve a Nemzetgazdasági 
Minisztériumból.  

A módosító javaslatokról fogunk tárgyalni. Szeretném megkérdezni az osztályvezető 
asszonyt, hogy tárca- vagy kormányálláspontot fog-e mondani nekünk a módosítókhoz. 

 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tárcaálláspontot. 
 
ELNÖK: Rendben. Akkor szerintem csapjunk is bele. 
48/1., Kővári János, Hoppál Péter. 
 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem támogatta. 
48/2., ez Riz Levente módosítója. Ezzel kapcsolatban a tárca álláspontja? 
 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Ezt támogatta a bizottság. 
52/1., Kovács Péter módosítója. Szeretném megkérdezni, hogy ezt a tárca támogatja-e. 
 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Ezt a 

bizottság támogatta. 
A következő a 231/1., Szekó József nevével jelzett. 
 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, hogy a tisztelt bizottság tudja-e támogatni. 

(Szavazás.) Egyharmad sem támogatta. 
231/2., szintén Szekó József. 
 
SZILÁGYI HENRIETTA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy tudja-e támogatni. (Szavazás.) Ezt 

támogatta a bizottság. 
Készen is vagyunk, nagyon szépen köszönöm a részvételét. 

A hulladékról szóló törvényjavaslat (T/5538. szám) (A bizottság feladatkörébe 
tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) 

Rátérnénk a 2. napirendi pontra. (Dr. Szűcs Lajos megérkezik az ülésre.) Rácz András 
helyettes államtitkár úr itt van-e a Vidékfejlesztési Minisztériumból? (Nincs jelzés.) Valaki 
van-e a Vidékfejlesztési Minisztériumtól? (Nincs jelzés.) Ha nincs, az jó nagy baj nekünk. 
Akkor egy perc szünetet kérek, mindjárt utolérjük őket. (Rövid szünet.) 

Rácz András helyettes államtitkár urat nagy tisztelettel köszöntjük Kezdenénk is, 
kezdjünk is bele a 2. számú napirendi pontba, amely a hulladékról szóló T/5538. számú 
törvényjavaslat módosítói. (Dankó Béla megérkezik az ülésre.)  

Azt szeretném megkérdezni helyettes államtitkár úrtól, hogy tárca- vagy 
kormányálláspontot fog mondani a módosítókhoz. 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Múlt héten döntött a kormány a kapcsolódókról, kormányálláspontot fogunk 
képviselni. 

 
ELNÖK: Kormányálláspontot fog mondani, kiváló. Akkor vágjunk is bele.  
3. számú, Fejér Andor, Bartos Mónika, Nagy Andor és társai. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Támogatja a kormány. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 

igennel támogattuk. 
A következő a 14. oldalon a 7. számú módosító, szintén Fejér Andor és társai.  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, tudja-e támogatni. (Szavazás.) A tisztelt 

bizottság 16 igennel támogatta. 
8., Fejér Andorék. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány támogatja. 
 
ELNÖK: A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 16 igennel támogatta. 
A következő, ami a mi feladatkörünk, a 19., Farkas Zoltán képviselő úr módosítója a 

29. oldalon. Kormány? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Nem 

támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 

Egyharmad sem tudta támogatni. 
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20. számú módosító, szintén Fejér Andorék. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): A 

kormány igen, tehát támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) A bizottság 16 igennel 

támogatta. 
21. számú, Fejér, Bartos, Nagy. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Kérdezném a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 

igennel támogattuk. 
A következő a 22-es. Kormány? 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Igen. 
 
ELNÖK: Ha jól látom, Fejér Andorék annyira jók, hogy a kormány szinte az összeset 

támogatja. 
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt 

Bizottság! Ez egy nagy csomag, szét van bontva, mindegyiket támogatni fogjuk, ami ez. Ha 
esetleg… Nincs ügyrendi javaslatom, mert nem is lehet, de ha egyszerre szavazunk, akkor… 

 
ELNÖK: Nem szavazunk egyszerre, de tudomásul vettük, hogy a kormány támogatja 

(Dr. Rácz András: Támogatja az egész csomagot.) a Fejér Andor, Bartos Mónika, Nagy 
Andor és Fülöp István-féle csapatot. 

Aki el tudja fogadni a 22-est, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) 16 igen. 
23., szintén ugyanaz, a kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) 16 igennel tudtuk támogatni. 
24., a kormány szintén támogatja. Kérdezem a tisztelt bizottságot, ki az, aki tudja 

támogatni. (Szavazás.) 16 igennel támogatjuk. 
A 25. következik, szintén ugyanez, a kormány támogatja. Kérdezném, ki az, aki tudja 

támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) 16 igennel támogatjuk. 
A 31-es következik, szintén támogatja a kormány. Fejér Andor, Bartos Mónika. Aki el 

tudja fogadni a bizottság részéről? (Szavazás.) 16 igen. 
A 43-as a következő, ami a mi döntésünket igényli. A kormány támogatja. Kérdezem a 

tisztelt bizottságot. (Szavazás.) 16 igennel támogatta a bizottság. 
45., a kormány szintén támogatja. A tisztelt bizottság? (Szavazás.) 16 igennel 

támogatta. 
46., attól tartok, hogy szintén kormánytámogatott. Aki el tudja ezt fogadni? 

(Szavazás.) 16 igennel elfogadtuk. 
Az 54-es a következő, szintén támogatja a kormány. Kérdezem, hogy ki az, aki ezt 

tudja támogatni a bizottság részéről. (Szavazás.) 16 igen. 
A 61-es a következő, ami ránk tartozik, szintén kormánytámogatott. Kérdezem a 

bizottságot, hogy ki tudja támogatni. (Szavazás.) 16 igennel a bizottság támogatja. 
69., ez egyben az utolsó, kormány által támogatott. Aki el tudja fogadni a bizottság 

részéről? (Szavazás.) 16 igen. 
A végére is értünk. 
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Egyebek 

Egyebek között nem szeretnék mást mondani, csak annyit, hogy ha nem kell ülnünk a 
héten elvileg, akkor mindenkinek jó pihenést és feltöltődést kívánok a nyár folyamán, és újult 
erővel folytatjuk ősszel a munkát. 

Köszönöm szépen. Bezárom a mai ülést. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 44 perc)  
 
 
 
 
 

 

Dr. Láng Zsolt  
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Földi Erika 


