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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  
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Szedlák Attila (Fidesz)  
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Dr. Szűcs Lajos (Fidesz)  
Tasó László (Fidesz)  
Dr. Tiba István (Fidesz)  
Michl József (KDNP)  
Pál Tibor (MSZP)  
 

Helyettesítési megbízást adott  
 
Gajda Róbert (Fidesz) Dankó Bélának (Fidesz)  
Kósa Lajos (Fidesz) dr. Láng Zsoltnak (Fidesz)  
Kovács Péter (Fidesz) dr. Bóka Istvánnak (Fidesz)  
Pogácsás Tibor (Fidesz) dr. Szűcs Lajosnak (Fidesz)  
Schmidt Csaba (Fidesz) Szedlák Attilának (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz) dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)  
Varga Zoltán (MSZP) Pál Tibornak (MSZP)  
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Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 
Greinstetter Balázs helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium) 
Tipold Ferenc főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium)  
Dr. Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes (Vidékfejlesztési 
Minisztérium)  
 
 



 6 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 10 perc.) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

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

A jegyzőkönyv tanúsága szerint 14-en személyesen, 4-en helyettesítéssel vannak jelen, 
tehát határozatképes a bizottságunk. 

Az eredeti napirendi javaslathoz semmit nem kívánok hozzáfűzni. Aki el tudja fogadni 
a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A napirendet egyhangúlag 
elfogadtuk.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12909. szám) (Bizottsági módosító javaslat 
benyújtásának kezdeményezése) (Első helyen kijelölt bizottságként) 

Az első napirendi pont a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény 
módosításáról szóló T/12909. számú törvényjavaslat, bizottsági módosító javaslat 
benyújtásának kezdeményezése, első helyen kijelölt bizottságként.  

Greinstetter Balázs államtitkár úr van itt, a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Ha jól 
látom, akkor a bizottsági módosító javaslat ott van már a képviselőtársaim előtt. Ezzel 
kapcsolatban megkérdezem helyettes államtitkár urat, hogy van-e hozzáfűznivalója.  

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Az egyes pontokhoz lenne. Az ajánlási pontokhoz. Menjünk végig? 
 
ELNÖK: Nem szeretnénk részletesen végigmenni. Van egy bizottsági módosító 

javaslat egyben. Az a kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e hozzáfűzni valamit, vagy 
pedig nem egészíti ki. 

 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Csak nagyon röviden. Egészében véve a módosító javaslatot támogathatónak tartjuk. Van pár 
pont, amit szeretnék kiemelni, egyrészt azért, mert vagy maga a Nemzetgazdasági 
Minisztérium nem tudja támogatni, vagy pedig azért, mert újszerű a javaslat, és a 
Belügyminisztérium vagy a vidékfejlesztési tárca illetékes szakértőivel nem volt módunk 
egyeztetni róla. Ezt gyorsan összefoglalnám.  

Magával a javaslat 3. pontjával kapcsolatban mi úgy gondoljuk, hogy ott a helyi 
szereplők bevonása elégséges garancia, és az egyetértés már a nemzetgazdasági miniszter 
tekintetében nem feltétlenül szükséges. Ez is egy új javaslat, tehát nem volt lehetőség ezt 
tárcán belül egyeztetni.  

A viszonylag hosszabb 4. pont tekintetében a módosítási javaslatokkal alapvetően 
egyetértünk, kivéve az aa) ponttal, ahol a bevonási jogot mi szakmailag megfelelő 
garanciának érzékeljük.  

Az 5. ponttal teljes mértékben egyetértünk.  
A 6. pontra vonatkozik az, hogy ez alapvetően a Belügyminisztérium szakmai 

kompetenciája, és mivel új javaslat, ezt nem tudtuk leegyeztetni, így erről érdemben nem 
tudunk nyilatkozni, valamint ennek a (2) a) pontja pedig a vidékfejlesztési tárca illetékessége, 
és szintén, mivel a javaslat új, nem tudtuk egyeztetni a szaktárcával.  

A következő a 8. pont, az támogatható, a 11. pont szintén, és a 9. pont is. Annyi 
kiegészítést szeretnénk tenni, hogy javasoljuk, hogy egy 10. pontként kapcsolódó 
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módosítóval… (Tipold Ferenc: Regionális fejlesztési ügynökségek átadás-átvételének a 
pontosítása…) 

 
ELNÖK: Elnézést! Ez most milyen műfaj?  
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Kapcsolódó módosító… 
 
ELNÖK: Én értem, de akkor legyen szíves a kollégája bemutatkozni, a mikrofont 

bekapcsolni, jegyzőkönyv működik.  
 
GREINSTETTER BALÁZS helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági Minisztérium): 

Elnézést kérünk! Tipold Ferenc… 
 
TIPOLD FERENC (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elnézést kérek! Tipold Ferenc 

vagyok. Egy hatályba léptető rendelkezést szeretnénk pontosíttatni a regionális fejlesztési 
ügynökségek átadás-átvétele vonatkozásában. Itt azt szeretnénk megteremteni, hogy ha 
szabad így fogalmaznom, ne legyen olyan időszak, amikor nincs felelőse a tulajdonnak, 
ugyanis a hatálybaléptetés december 15, az RFÜ átadása pedig január 1-je, és ezt az időszakot 
szeretnénk rendezni. Tehát kifejezetten csak hatályba léptető rendelkezésről van szó.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm én is. Nézzék azért meg, hogy nem lehet-e ezt a kérdést 

kormányrendeletben rendezni egyébként, tehát, hogy ide kell-e rakni, mert van egy 
kormányrendelet is ezzel kapcsolatban, ami szerintem egyébként ugyanúgy meg tudja oldani. 

A helyettes államtitkár úr felvetésével kapcsolatban pedig továbbra is szeretném azt 
megerősíteni, hogy a bizottsági módosító javaslattal azért értünk egyet, és azért nem értek 
egyet helyettes államtitkár úrral, mert megfelelő garanciákat szeretnénk arra, hogy a 
résztvevők ebben a folyamatban a következő években egyébként érdemben tudnak ezekben a 
kérdésekben alakítani, és valóban szükséges és nem csak egy formalitás lesz az, hogy 
valamifajta egyetértés jöjjön létre olyan szereplők között, akik egyébként a térségek 
meghatározó képviseletével bírnak. Ez jelenti a fővárosban a kerületeket, a megyékben pedig 
a megyei jogú városokat. 

Ha továbbra is úgy hagyjuk a jogszabályt, hogy egyébként ki lehet nekik küldeni egy 
papírt kétnapos véleményezésre, és ettől függetlenül bármit meg lehet csinálni, ez nem egy 
elégséges garancia. Ezért jó szerintem az egyetértés, és ezért nem jó, amit ön elmondott. Azt 
kérem majd, ha erre szükség van, akkor az érintett felek ismét üljenek le, akár az államtitkár 
úr vagy a miniszter úr bevonásával. Szerintem ez egy olyan stratégiai kérdés, amit 
mindenképpen megnyugtatóan kell tisztázni.  

Határozathozatal 

Hölgyeim és Uraim! A módosító javaslatról szavazunk. Aki el tudja fogadni a 
bizottsági módosító javaslatot, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú a 
bizottság részéről. Köszönöm szépen.  

Egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/13139. szám) (Általános vita) 

A második napirendi pont a T/13139. számú törvényjavaslat, amely egyes 
törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szól. Ezzel kapcsolatban 
Andréka Tamás főosztályvezető-helyettes úr van itt, a Vidékfejlesztési Minisztériumból. Ha 
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megengedi, főosztályvezető-helyettes úr, kérem, hogy legközelebb tiszteljék meg a 
bizottságot azzal, hogy ha napirenden van ez a pont, akkor valaki eljön önök közül, és 
képviseli a minisztériumot. Tegnap le kellett venni a napirendről, mert senki nem jött. Ma 
tartunk ugyan most egy rendkívüli bizottsági ülést, így szerencsére ez megoldható, de ha 
vidéki képviselőtársaim hétfőn, a szavazás után hazamentek volna, akkor csúszott volna ez a 
törvényjavaslat egy hetet, amit mi nagyon nem szívesen vennénk, és nagyon bántana minket.  

Tehát azért kérem, hogy legközelebb vegyenek minket komolyan, és jöjjenek el a 
bizottsági ülésre. Köszönöm. 

Megadom a szót, ha van a törvényjavaslathoz hozzáfűznivaló. Parancsoljon! 

Dr. Andréka Tamás szóbeli kiegészítése 

DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. A 
tegnapi nap mulasztása miatt a tárca nevében bocsánatot kérek. Öt bizottság tárgyalta egy 
időben a törvényjavaslatot, és ezért nem tudtunk sajnos jelen lenni.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium összegyűjtötte azon törvények körét, amelyek 
módosításának elfogadása még az Országgyűlés 2013. őszi ülésszakában indokolt, 
ugyanakkor terjedelmüket tekintve nem érik el azt a szintet, ami önálló törvényként történő 
beterjesztést indokolna, illetve tartalmukat tekintve technikai jellegű módosítást tartalmaznak, 
ezért az Országgyűlés év végi munkaterhelésére figyelemmel, ezt egy nagy salátatörvény-
csomagban gyűjtötte össze, ami most 32 törvény módosítására tesz javaslatot.  

Úgy gondolom, ezek közül három törvény tartozik a bizottság közvetlen feladat- és 
hatáskörébe, ezeket emelném ki, illetve ismertetném röviden, illetve, amennyiben más 
törvénnyel kapcsolatban kérdés merül fel, akkor arra is szívesen válaszolok. 

Az első a vízgazdálkodásról szóló törvény módosítása, amely a szippantott szennyvíz 
díjtényezőjének a megállapítását határozza meg, hogy például a kéttényezős díj mely 
tényezőkből áll össze, valamint amennyiben a települési önkormányzat díjkedvezményt 
állapít meg, hogy a közszolgáltató számára ne okozzon veszteséget ennek a megtérítése, ez 
milyen formában lehetséges, illetve, hogy ez hogyan fér össze az Európai Unió állami 
támogatásokra vonatkozó szabályokkal.  

A másik, a bizottság feladatkörét érintő törvény, a hulladéktörvény módosítása, 
amelyben meghatározásra kerül, hogy a közszolgáltatás korlátozására, illetve szüneteltetésére 
mely okból kerülhet sor. Korlátozásra csak törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott okból, illetve szüneteltetésre önkormányzati rendeletben meghatározott okból. 
Ezenfelül meghatározza azokat az okokat, amelyek a közszolgáltatási szerződésnek a polgári 
törvénykönyvön felüli felmondására adhatnak okot. Ilyenek a környezetvédelmi szabályok 
megsértése, súlyos szerződésszegés, továbbá az az eset is, amikor a szolgáltató nem 
rendelkezik az OHÜ által kiállított minősítő okirattal. 

A harmadik törvénymódosítás, ami szintén a bizottság feladatkörébe tartozik, a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény módosítása. Ez két főbb részből áll. 
Egyrészről a hungarikum tanúsító védjegy bejegyzése után merült fel az az igény, hogy az ne 
egy tanúsító védjegyként, hanem egy ábrás védjegyként kerüljön lajstromozásra. Ennek 
praktikus indokai vannak, ugyanis ezáltal a védjegy használatára jogosultak köre 
kiszélesíthető. Ha tanúsító védjegyként került volna bejegyzésre, akkor például maga a 
Hungarikum Bizottság nem lenne jogosult ennek a használatára, ami nyilván egy abszurd 
helyzetet teremtene. 

Emellett pedig az értéktárak egymáshoz való viszonya, illetve az értéktárak fogalma 
kerül pontosításra. Meghatározásra kerül, hogy a Magyar Értéktárba a kiemelkedő nemzeti 
értékek kerülnek be, míg a települési és megyei értéktárakba, továbbá az ágazati értéktárba 
pedig a nemzeti értékek. A hungarikumok pedig a Magyar Értéktárban található kiemelkedő 
nemzeti értékek közül kerülnek kiválasztásra.  
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Megszűnnek a törvény erejénél fogva hungarikumnak minősülő kategóriák, a jövőben 
az uniós oltalommal rendelkező termékek a Magyar Értéktárba kerülnek be, de a 
hungarikumok gyűjteményébe csak a Hungarikum Bizottság döntése alapján kerülhet be 
bármi, a törvény erejénél fogva nem.  

Röviden ezeket foglalnám össze. Amennyiben kérdés van, akkor arra válaszolok.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy kinek van kérdése. 

(Jelzésre:) Habis alelnök úr! 

Kérdések, reflexiók 

HABIS LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A törvényjavaslat 
6. §-ával kapcsolatban van kérdésem, miszerint a környezetvédelmi törvény módosítása 
értelmében felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a hulladékból 
előállított tüzelőanyag égetésének részletes szabályait. Szeretném megkérdezni, hogy ez 
milyen összefüggésben van a hulladéktörvénnyel, illetve mennyire van ebben összhang, 
illetve, hogy van-e valamiféle változás a tekintetben, hogy a hulladékgazdálkodási törvény 
előírásai módosulhatnak-e, jelesül fölmerült, hogy az ágazat fenntarthatósága érdekében a 
lerakási díjat be kellene fagyasztani a jövő esztendőre.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Ha más nincs, akkor megadom a szót a főosztályvezető-helyettes 

úrnak.  
 
DR. ANDRÉKA TAMÁS (Vidékfejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez a 

felhatalmazás valóban a hulladéktörvény módosításával függ össze. Ennek az indoka, hogy 
egy uniós eljárás van folyamatban irányelv nem megfelelő átültetése miatt, és annak 
végrehajtásához szükséges ez a felhatalmazás, hogy a végrehajtási rendelet elkészülhessen.  

A második kérdés vonatkozásában a díjbefagyasztásra nézve nincs ebben a 
törvényjavaslatban rendelkezés.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha más nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk! Kérdezem 
a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot. 
(Szavazás.) 20 igen. Ki nem? (Szavazás.) 2 nem. A bizottsági előadó Kovács Péter 
képviselőtársam. Többségi véleményt nem kíván mondani a kisebbség. 

Köszönöm szépen. Ennyi volt a mai bizottsági ülés.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc.) 
 
 
 
 
 

  Dr. Láng Zsolt 
a bizottság elnöke 

 
Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 
 


