
 

Ikt. sz.: FFB-40/40-8/2016. 

FFB-18/2016. sz. ülés 
(FFB-55/2014-2018. sz. ülés) 

J e g y z ő k ö n y v  

az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 
2016. december 13-án, kedden, 8 óra 45 perckor 

az Országház főemelet 37. számú tanácstermében 
megtartott üléséről 



2 

Tartalomjegyzék  

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirend elfogadása 5 

Tájékoztató a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetéről, 
problémáiról, fejlesztési lehetőségeiről 5 

Dr. Szabó Zsolt tájékoztatója 6 

Dr. Rácz András tájékoztatója 9 

Hozzászólások 11 

Dr. Szabó Zsolt válaszadása, reagálása 17 

Weingartner Balázs válaszadása, reagálása 21 

Kérdések 26 

Dr. Szabó Zsolt válaszadása, reagálása 30 

A tartós fogyasztási cikkek fenntartható gyártásáról és 
forgalmazásáról szóló H/13007. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 35 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 36 

Határozathozatal 36 

A környezetkímélő, hatékony és gazdaságos lakossági fűtés 
elősegítésének egyes feladatairól szóló H/13145. számú határozati 
javaslat   
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 37 

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 37 

Hozzászólások 38 

Határozathozatal 39 

Egyebek 40 

Az ülés berekesztése 40 

 



3 

Napirendi javaslat 

1. Tájékoztató a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetéről, problémáiról, 
fejlesztési lehetőségeiről  
Tájékoztatást ad:  
   Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője  
   Földművelésügyi Minisztérium képviselője 

2. A tartós fogyasztási cikkek fenntartható gyártásáról és forgalmazásáról szóló 
határozati javaslat (H/13007. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

3. A környezetkímélő, hatékony és gazdaságos lakossági fűtés elősegítésének 
egyes feladatairól szóló határozati javaslat (H/13145. szám)  
(Sallai R. Benedek (LMP) képviselő önálló indítványa)  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

4. Egyebek 



4 

Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl:  Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke  
Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Bartos Mónika (Fidesz)  
Dankó Béla (Fidesz)  
Manninger Jenő (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
Heringes Anita (MSZP)  
Kepli Lajos (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Bencsik Jánosnak (Fidesz)  
 

A bizottság titkársága részéről  

Hatvani Szabolcs munkatárs  
 

Meghívottak 

Hozzászólók 

Dr. Szabó Zsolt államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)  
Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) 
Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató (Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.)  
Dr. Bendik Gábor környezetvédelmi szakjogász (Levegő 
Munkacsoport)  
 

Megjelent 

Kertész-Káldosi Zsuzsanna hulladékgazdálkodási referens 
(Földművelésügyi Minisztérium)  
 



5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 45 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, meghívott vendégeinket, a 
kedves érdeklődőket és segítőinket.  

Megállapítom, hogy a bizottsági ülés megtartható, határozatképesek vagyunk; 
hat képviselő személyében van jelen, két képviselőtársunkat pedig helyettesítjük: 
Varga Gábor képviselő úr helyettesíti Simonka György képviselő urat, jómagam pedig 
dr. Turi-Kovács Béla alelnök urat. 

A kiküldött napirendünk a következő pontok megtárgyalását javasolja: az 1. 
pontban tájékoztatót hallgatunk meg a magyarországi hulladékgazdálkodás 
helyzetéről, problémáiról és fejlesztési lehetőségeiről; a 2. napirendi pont keretében 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni, Sallai Róbert 
Benedek képviselő úr a tartós fogyasztási cikkek fenntartható gyártásáról és 
forgalmazásáról szóló határozati javaslatot terjesztett be; a 3. napirendi pontban 
ugyancsak képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről fogunk határozni, s 
ugyancsak Sallai Róbert Benedek képviselő úr önálló indítványáról, a 
környezetkímélő, hatékony és gazdaságos lakossági fűtés elősegítésének egyes 
feladatairól szóló határozati javaslatáról döntünk; a 4. napirendi pontban pedig 
egyebekről beszélhetünk. 

Tisztelettel kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, fölteszem szavazásra a 
mai ülésünk napirendjét. Kérem, jelezzék, képviselőtársaim, hogy elfogadják-e. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú igen szavazattal a bizottságunk elfogadta a 
mai ülés napirendjét.  

Tájékoztató a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetéről, 
problémáiról, fejlesztési lehetőségeiről 

Tisztelettel köszöntöm az 1. napirendi pont keretében meghívott előadóinkat. 
Tematikus ülés megtartására kerül sor, mely tematikus ülést Heringes Anita 
képviselő asszony kezdeményezte. Meghívtuk a Földművelésügyi Minisztériumot, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.-t, továbbá az Északkelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás képviseletében 
dr. Gémesi Györgyöt, valamint a Humusz Szövetséget. A visszajelzések alapján a két 
minisztérium, illetve az NHKV el tudott jönni. Éppen ezért tisztelettel köszöntöm a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Szabó Zsolt államtitkár urat; a 
Földművelésügyi Minisztérium képviseletében dr. Rácz András helyettes államtitkár 
urat, valamint Kertész-Káldosi Zsuzsanna Ágnes referens asszonyt; a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. képviseletében pedig 
Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató urat, aki az előzetes jelzés értelmében nem 
fog előadást tartani, de a fölmerülő kérdések megválaszolásában természetesen ő is 
személyesen áll majd képviselőtársaim rendelkezésére. Arra kérném előadóinkat, 
államtitkár urakat, hogy 15-15 percben foglalják össze mondanivalójukat annak 
érdekében, hogy kellő inspirációt kaphassunk a kérdések és észrevételek 
megfogalmazásához. Szabó Zsolt államtitkár úré a szó. 
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Dr. Szabó Zsolt tájékoztatója 

DR. SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Jó reggelt 
kívánok! Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Elnézést kérek a magam részéről a 
késés miatt, a közlekedés miatt kiszámíthatatlan. Lehet, hogy egy következő 
napirendi pontban az új típusú közlekedés bevezetése Budapesten vagy valami 
hasonló megújuló forma jön létre. Bocsánatot kérek a viccért, a poénért, de tényleg, a 
felelősség az enyém. Időben indultam, isten bizony, csak ennyi idő alatt értem ide. 

Köszönöm szépen a lehetőséget a tisztelt bizottság részéről. Az elmúlt 
időszakban a hulladékgazdálkodás átszervezésével kapcsolatban nagyon sok 
információ, hír röppent föl, ezek gyakran bizonyultak nem valós, nem megalapozott 
híreknek, és szeretnénk egy kicsit más aspektusból rávilágítani erre a kérdésre.  

A mi részünkről a települési szilárd hulladék kezelése, annak az európai uniós 
szintű rendezése, a kapcsolattartás és egy új szervezet, egy új vonal fölállítása volt a 
cél. Ha szabad talán azzal kezdenem, hogy nem rendszerszintű volt a korábbi 
időszakban a közszolgáltatás, 176 közszolgáltató 176 típusú, színvonalon, különböző 
tartalommal és formával, az ország különböző pontjain látta el a feladatát. Sok helyen 
volt olyan, hogy európai uniós fejlesztési forrásból építettek beruházásokat, de nem 
teljeskörűen használták ki, gazdaságtalan volt a kihasználás, ezáltal veszteséget 
termelt, nem voltak meg a rendszerek közötti kapcsolatok, néha alkalmatlan módon, 
több száz kilométerre szállították el a hulladékot, holott lehet, hogy 30-40 
kilométeren belül lett volna mód akár a szelektív anyag visszagyűjtésére, akár pedig 
az elhelyezésre. És valljuk be, a lerakóba kerülő hulladék nem egy jó és nem végleges 
megoldás, ennek az aránya igencsak magas volt. Ezek összességében okozták azt, 
hogy egy szervezeti, rendszerbeli átalakításra volt szükség, ami nem a szolgáltatóktól 
vonja el a feladatellátást, nem az önkormányzatok hatáskörét csorbítja, hanem egy 
olyan külső szabályozási rendszert hoz létre, aminek következtében átalakul a teljes 
hulladékgazdálkodás. 

Három alapvető feladatot tűztünk ki, van negyedik is: a közszolgáltatáson belül 
országosan tapasztalható eltéréseket szerettük volna kiegyenlíteni, a finanszírozási 
rendszert egy fenntartható pályára szerettük volna állítani, valamint mind a 2020, 
mind a 2030-as európai kötelezettségvállalás teljesítését szerettük volna biztosítani. 
Szeretnék utalni az úgynevezett körkörös gazdálkodás bevezetésére, ami további 
feladatokat fog majd ránk róni. Ennek keretében egy új, egységes országos rendszer 
került kialakításra. Az eddigi 176 hulladék közszolgáltatóhoz képest ez 22 
közszolgáltatót jelent. Itt figyelemmel kísértük azokat a társulási területeket, 
megállapodásokat, amik léteznek, figyelemmel kísértük az optimális távolságokat, a 
különböző hulladékelhelyezés, illetve szelektív visszagyűjtés hatását próbáltuk 
nyomon követni. Ez a térkép, ez a folyamat, ez az átszervezés most van folyamatban, 
március 31-éig szükséges ezt megvalósítani, mind a közszolgáltatókkal egyeztetésre 
került, mind a területen illetékes vezetővel, önkormányzati vezetőkkel egyeztetésre 
került. (Sallai R. Benedek megérkezik az ülésterembe.) Ami folyamatban van még, 
néhány helyen egyeztetés, ami, úgy vélem, hogy a következő néhány hétben le fog 
zárulni, és kialakul az új rendszer. 

A jogszabályi hátteret tekintve egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási terv 
került felállításra. Tulajdonképpen ebben a tervben vannak jogszabályilag azok a 
paraméterek meghatározva, amik feltétlenül kell hogy teljesüljenek. Utalok itt a 
zöldhulladék kezelésének a kérdésére, a kiemelt szelektív anyagok kezelésének a 
kérdésére, a közszolgáltatás tartalmának a pontos meghatározására. Ezek az 
úgynevezett minimumfeltételek, amiknek a támogatására gazdasági és pénzügyi 
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elemek kerültek bevezetésre, magyarul: aki nem végzi el a feladatot, az 
finanszírozásban nem kapja meg annak az árát.  

A rendszer bevezetésének az ellenőrzése az úgynevezett megfelelőségi 
vélemények kiadásán keresztül történik meg. Az a közszolgáltató, aki a feladatokat 
nem látja el, nem optimálisan látja el, az ezt a bizonyos megfelelőségi véleményt nem 
kapja meg, illetve ehhez kötötten került meghatározásra a fejlesztések tervezése. Az 
országban még hiányzó elemek a mostani KEHOP-os pályázatokból kerülnek 
megvalósításra. Azt lehet mondani, hogy 2018 végére valamennyi hulladékkal 
kapcsolatos fejlesztés optimálissá teszi a rendszert arra, hogy valamennyi kötelező 
európai uniós feladatot és a magyar gazdaság érdekét figyelembe véve 
működőképessé tegye.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázásával kapcsolatban 
gyakran fölmerül az a kérdés, hogy miért nem készítettük el előbb a rendszert a 
számlázással kapcsolatosan, és utána léptünk volna abban a témában, hogy 
átalakítjuk. Nos, azért, mert az átalakítást nem lehetett tovább halasztani, főleg két 
szelektív anyagban - ez a műanyag és az üveg - nem teszünk eleget az európai uniós 
előírásnak. Körülbelül durván 60 százalék, közel 60 százaléknyi hulladékmennyiség a 
lerakókba került, még a saját gazdasági érdekeinket sem minden esetben tudtuk 
érvényesíteni, illetve a különböző cégek különböző szinten gazdálkodtak. Volt, aki jól 
gazdálkodott, nyereséget termelt vagy éppen nullásan gazdálkodott ezáltal; volt, aki 
kevésbé jól gazdálkodott, holott a lehetőségei sokkal jobbak lettek volna, és volt, aki 
pénzügyi nehézségekkel küzdött, mert az általa beszedett díj vagy a lakossági 
összetétel olyan formátumú volt, amiből ezt nem tudta megtenni. Mindenképpen 
szükséges volt egy egységes rendszer, egy egységes finanszírozást fölállítani, ezért 
szükséges volt az, hogy 2016. április 1-jétől egy új rendszer tudjon elindulni. A 
számlázással kapcsolatosan majd itt a vezérigazgató részletesen válaszol a kérdésekre. 
Egy olyan negyedéves szolgáltatási díjfizetésre álltunk és állunk rá, amely részben 
magában hordozza a részidőszaki előfinanszírozás kérdését, magában hordozza a 
teljes közvetlen költségek megtérülésének a lehetőségét.  

Amit talán még szeretnék elmondani, hogy a múltat le tudjuk zárni, most van 
folyamatban a kormány által jóváhagyott eljárásrend, ez a 2015. teljes évben és a 
2016. I. negyedévében fölhalmozott veszteségeknek az egyszeri támogatással történő 
rendezése. Ez azt jelenti, hogy a múltban felhalmozott veszteségeket teljesen nullára 
szeretnénk lezárni.  

Nos, a finanszírozási rendszer minőségi alapú finanszírozási rendszer; 
magyarul, nem az kap pénzt, aki veszteséget mutat ki, hanem az, akinek a lakosságtól 
beszedett bevételei nem fedezték a működési kiadásait. Ennek az elszámolására az 
idén előleget adunk 80 százalék mértékben ebből az összegből, a jövő évben pedig 
korrigáljuk a beszámoló és a főkönyvi kivonat formájában benyújtott számokkal, 
valamint megnézzük az átlagos bevételi forrásokat.  

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy száz közszolgáltató van, a többiek vagy 
visszaadták a tevékenységet, vagy beolvadtak, vagy együttműködnek más 
közszolgáltatókkal. Ez a veszteségelszámolás 82 közszolgáltatót érint.  

Ami a cél: jelen pillanatban két számrendszerünk van, a 2020-as és a 2030-as. 
A körkörös gazdálkodás azt jelenti, hogy minél kevesebb új anyagot kelljen berakni a 
rendszerbe, akár csomagolóanyagra, akár bármilyen más anyagra gondolunk, és 
onnan haszonanyag formájában minél több alapanyagot tudjunk kinyerni. Jelen 
pillanatban négy alapanyagról beszélünk: üveg, műanyag, papír és a különböző 
fémek; én idetenném ötödikként a zöldhulladék, biomassza kérdéskörét is. A jövő az 
lesz, hogy ezek a rendszerek szigorodni fognak, a paraméterek erősödnek. Most 
először az Európai Unió szeretné elérni azt, hogy 10 százalék alatt legyen a lerakóba 



8 

kerülő anyagok mértéke. Ez még egy plusz hasznosítási kötelezettséget elő fog 
számunkra írni, ez a hőhasznosítás vagy energetikai hasznosítás. Ennek az anyaga 
elkészült, januárban szeretnénk a kormány elé beterjeszteni. Az anyag azt 
tartalmazza, hogy a meglévő kapacitásokat kihasználva, új kapacitásokat létrehozva, a 
haszonanyagot, amely hőenergetikai szempontból felhasználható, a távfűtésben, 
távhőszolgáltatásban és villanyenergia-szolgáltatásban tudjuk felhasználni.  

Ami itt még nagyon fontos, hogy a számaink, a felméréseink alapján úgy néz ki, 
hogy ezzel biztosítani tudjuk a lerakóba kerülő mennyiség 10 százalékos csökkenését. 
Itt egy problémára szeretném felhívni a bizottság figyelmét: a lerakók, azáltal hogy 
válogatatlanul hulladékot helyezünk el bennük, egyre inkább telnek fölfelé, nem 
tudják tartani a hasznos élettartamra vonatkozó időszakot, ezért is szükséges a 
rendszer ilyen jellegű átalakítása. 

A körforgásos gazdálkodásról talán annyit, hogy itt látszanak a különböző 
számok: az újrafelhasznált települési anyagok, mind a lerakást illetően, mind pedig a 
most hatályos szabályozásnak megfelelően is, mindenképpen szükséges hogy 
átalakuljanak. A szelektív anyagokban, főleg az üveg területén, de a műanyag 
területén is előre kell lépnünk mindenképpen.  

A fejlesztésekről néhány gondolat. A fejlesztésekkel alátámasztjuk ezt a 
szakmai gondolatsort, amit az előbb elmondtam. 101 milliárd forintos fejlesztésre 
kerül sor, önkormányzatok és társulásaik, kizárólagosan a közszolgáltatók 
haszonélvezői ezeknek a fejlesztéseknek. Gyűjtőeszközök, szelektív gyűjtőeszközök, 
szállító járművek és az utóválogatást biztosító rendszerek, automatikus rendszerek 
fejlesztése szükséges. Egy gondolatot tennék ehhez hozzá: lehet, hogy az utóválogatás 
nem olcsó mulatság, de mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a paramétereket 
tartsuk, és a haszonanyagot vissza tudjuk gyűjteni. Ezt muszáj bevezetni. Vannak 
optimális és pozitív területek, például Győr, ahol már szigetszerű szelektív gyűjtéssel 
meg tudják oldani a teljes szelektív gyűjtés biztosítását. De ahhoz, hogy a szigorodó 
európai uniós előírásoknak eleget tudjunk tenni, azokat mindenképpen meg kell 
valósítani. 

Jelen pillanatban úgy állunk, hogy új projektek kerültek kidolgozásra, az éves 
fejlesztési keretben ez megjelent. 23 nevesített új fejlesztésünk lesz a 2016-18-as 
időszakban, hatékonyságnöveléssel és átgondolt, strukturált elérhetőséggel. A 
paraméterek szerint kukásautóval hulladékot 50 kilométernél nagyobb távolságra ne 
szállítsunk, illetve a haszonégetőkbe, energiahasznosító helyekre is 100-150 
kilométernél nagyobb távolságra ne kerüljön sor hulladékszállításra.  

Hogyan is állunk a további lehetőségekkel, és hogyan tudjuk a 
közszolgáltatókat megnyerni a magunk számára? Egyrészt ösztönözni kívánjuk őket a 
szolgáltatási díjon keresztül: minél többet tesz valaki a körkörös gazdálkodás 
érdekében, annál nagyobb szolgáltatási díjat kap. A lakosság számára fontos a 
szemléletformálás; itt főleg a fiatal és az idősebb korosztályt kívánjuk megnyerni 
elsősorban magunknak. Valamint fontos elem egy ösztönző rendszer, amelyen most 
dolgozunk.  

A jövő szempontjából szeretnénk visszaállítani a klasszikus iskolai szelektív 
gyűjtés, papírgyűjtés lehetőségét. Ebben együttműködünk a KLIK-kel, ennek a 
rendszernek a kidolgozása folyamatban van. Illetve az üveghulladék-gyűjtés 
fejlesztésén most dolgozunk, ennek a koncepciójával is szeretnénk 2017-ben kiállni, 
és szeretnénk megvalósítani. Itt van egy köztes megjegyzésem: nem közszolgáltat az 
NHKV, hanem csak szervezést koordinál - ez nagyon fontos.  

Komplex előkezelő-válogató üzemrendszereket építünk, műanyag-feldolgozó 
üzemek építésére van szükség, fejlesztenünk kell a termikus hasznosítást, valamint a 
zöldhulladék feldolgozása is mindenképpen szükséges. Keszthelyen van egy jó példa, 
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ahol egy kazánblokkal sikerült megoldani egy lakóterületnek a komplett fűtését, 
simán zöldhulladék-kiegészítéssel, 50 százalék energiakiváltással. 

A piacon található fejlesztésekre nyitottak vagyunk, és igyekszünk koordinálni 
azt a feladatot, amelyet majd a következő európai uniós ciklus 2020-at követően ránk 
fog róni. 

Köszönöm szépen, a magam részéről ennyit kívántam elmondani. S ha 
bármilyen kérdés van, állok szíves rendelkezésükre.  

 
ELNÖK: Köszönjük államtitkár úr tájékoztatását. Kérjük helyettes államtitkár 

urat, szíveskedjék a Földművelésügyi Minisztérium álláspontját is ismertetni. 

Dr. Rácz András tájékoztatója 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár úr többször említette előadásában az 
Európai Bizottság körforgásos gazdaságra való áttérésről szóló javaslatcsomagját. 
Erről én is fogok természetesen néhány szót még szólni. 

Előtte azonban általános bevezetésként néhány adat, rövid helyzetkép a 
magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetéről. Hazánkban évente körülbelül 
15,7 millió tonna hulladék keletkezik. Ez egy elég nagy mennyiség, egy Gellérthegynél 
nagyobb kupacként kell elképzelni. Ennek a 15,7 millió tonnának a legnagyobb része 
az ipari és egyéb gazdálkodó szervezetek hulladékai, ez több mint egyharmadát, 
5,7 millió tonnát tesz ki; ezt követi az építési-bontási hulladékok és a települési 
hulladékok mennyisége - ugye, települési hulladékokról volt szó az előzőekben -, ez 
további egyharmad-egyharmad, tehát az építési-bontási körülbelül 3,8 millió tonna, 
és a települési hulladék is az éves mennyiségét illetően. Egy kisebb szegmenssel vesz 
részt a mezőgazdaság, körülbelül 1 millió tonna, és pár százezer tonna veszélyes 
hulladék a maradék; ebből áll össze a teljes hulladékmennyiségünk.  

Ha megnézzük az elmúlt évek tendenciáit, láthatjuk, hogy a 2000-es évek 
elején az éves keletkező hulladékmennyiség csökkenő tendenciát mutatott, 
napjainkban viszont stagnál, tehát nem csökken tovább a keletkező 
hulladékmennyiség, amit így első hallásra akár negatívumként is értékelhetünk, de ha 
szakmai oldalról megnézzük, ez egy jelentős pozitívum, mármint hogy a keletkező 
mennyiség stagnál. Ez azt jelenti, hogy mind technológiai oldalról, mind a megelőzés 
oldaláról nagyjából elértük azt a szintet, ahonnan tovább csökkenteni ezt a keletkező 
mennyiséget nem lehet, és mostantól kezdve a kezeléssel kell foglalkozni, a kezelésre 
kell koncentrálni, a kezelésen belül is elsősorban az anyagában történt hasznosításra.  

A GDP és a fogyasztás folyamatosan nő, a keletkező hulladékmennyiség pedig 
stagnál, tehát elvált egymástól az a korábban párhuzamosan futó két görbe, hogy a 
GDP-növekedéssel, illetve a fogyasztás növekedésével együtt a keletkező hulladék 
mennyisége is nőtt, most ez elvált, a keletkező hulladék mennyisége nagyjából évről 
évre állandó, tehát ez mindenképp egy pozitív folyamat, hogy a két vonal egymástól 
elvált. Nekem meggyőződésem, hogy ez az elmúlt évek változásainak is köszönhető, 
illetve az elmúlt évek jogszabályalkotási munkájának, többek között a lerakási járulék 
bevezetésének, amely jelentős hulladékmennyiséget térített el a lerakástól, illetve a 
termékdíjrendszer átalakításának, amelyből több tízmilliárd forint folyik vissza a 
termékdíjköteles termékek gyűjtésének, illetve hasznosításának a finanszírozására. Ez 
korábban nem volt, tehát állami költségvetésből nulla forinttal finanszírozták a 
gyűjtéshasznosítást, ezt 2012-ben teremtettük meg, hogy saját költségvetési bevétel 
terhére javítsunk ezen a helyzeten, és támogassuk mind a gyűjtés, mind a hasznosítás 
helyzetét. 
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2014 volt az első év, amikor a teljes keletkezett hulladékmennyiségnek több 
mint felét sikerült anyagában hasznosítani, nyilván ezen intézkedéseknek 
köszönhetően. 51 százalék volt az anyagában hasznosítás aránya - ez most nem a 
települési, hanem a teljes keletkezett mennyiség, ezt szeretném hangsúlyozni, a 
települési sajnos jóval alacsonyabb számot mutat -, és ezzel párhuzamosan a teljes 
hulladékmennyiség vonatkozásában a lerakás is jelentősen csökkent. Mint mondtam, 
a termékdíjrendszer, a lerakási járulék bevezetése előtti évben még 46 százalék volt a 
teljes keletkezett hulladékmennyiség vonatkozásában a lerakás aránya, ez napjainkra 
olyan 38 százalékra csökkent, tehát 8 százalékos csökkenés mutatható ki az 
intézkedéseknek köszönhetően. Egyébként az anyagában hasznosítás is rendkívüli 
mértékben kedvezően alakul, hiszen a 2014-es 51 százalék úgy jött ki, hogy 2012-ben 
még 44 százalék volt, tehát a termékdíjrendszer, a lerakási járulék bevezetését 
megelőzően. Tehát évek alatt néhány év alatt jelentős százalékokkal javultak mind az 
anyagában hasznosítás, mind a lerakott mennyiség számarányai.  

Ez a tendencia természetesen kimutatható és látható a települési hulladékok 
vonatkozásában is, ami egy szűkebb szegmens a teljes hulladékmennyiség 
tekintetében - kevesebb, mint egyharmad, az elején ezt említettem -, de itt ugyan a 
számok nem annyira jók, mint a teljes hulladékmennyiség számai, de itt is jelentős 
javulás látható. A lerakás tekintetében jelenleg 57 százalékon állunk, tavaly még 58,7 
százalék volt, tavalyelőtt pedig 64,6 százalék, tehát évről évre jelentős százalékban 
csökken a lerakás aránya, ez mondható el, a hasznosítási arány pedig évről évre nő, 
tehát jelenleg most 31 százalékon állunk a települési hulladékok újrahasznosítása 
tekintetében. Ez még két vagy három évvel ezelőtt, amikor elindultak ezek a 
rendszerek, 26,4 százalék volt, tehát itt is egy 5 százalékos javulás állt be egy-két év 
alatt gyors ütemben. 

Néhány szót még arról, hogy mi az, ami előttünk áll vagy ránk vár. Tehát 
ezekkel a javuló arányokkal nem lehetünk sajnos elégedettek, ugyanis bár a körkörös 
gazdaságként fordított első javaslatcsomag megbukott, de tavaly decemberben az 
Európai Bizottság közzétette az immár körforgásos gazdaságra vonatkozó második 
javaslatcsomagját, ami egy rendkívül pozitív és környezetvédelmi szempontból 
rendkívül támogatandó célkitűzést tűz maga elé. Ez a célkitűzés, ha röviden 
szeretném összefoglalni, akkor a következő hasonlattal tudnám: a jelenlegi termelési 
folyamatok lineáris jellegűek. Lineáris, tehát van egy nyersanyagbányászat, vagy 
nyerünk valahonnan egy nyersanyagot, van ennek egy feldolgozási folyamata, egy 
gyártási folyamata, van egy kereskedelmi része a hosszú, lineáris sornak, eljut 
valahogy a fogyasztóhoz, majd a használatot követően hulladékká válik, és a sor végén 
ott a hulladék, amivel valamit kezdeni kell.  

A Bizottság javaslata azt mondja, hogy ezt a lineáris fogyasztói láncot 
körforgásossá alakítsuk át, úgy, ahogy az ökológiai rendszerek is működnek. Az 
ökológiai rendszerben nincs hulladék, hanem az egyik folyamat végterméke a másik 
folyamatnak az alapanyaga, és működjön ugyanígy a gazdaság is. Kiváló elképzelés, 
egy nagy probléma van vele, hogy nem néz szembe a teljes lineáris folyamattal, 
mondjuk, az anyag- és energiafelhasználással, hanem a legvégét kezeli, a hulladékot, 
és a hulladék vonatkozásában ad meg olyan szigorú és számunkra teljesíthetetlen 
arányokat, amivel más uniós tagországok már most teljesítettnek tekinthetik, és 
semmit nem kell csinálniuk, nekünk pedig vállalhatatlanok lesznek a jövőben.  

Ezek a számok pedig a következők: a települési hulladék vonatkozásában 
65 százalékot kell újrahasznosítani 2030-ra, e téren, ahogy említettem, jelenleg 
31 százalékon állunk. A csomagolási hulladéknál 75 százalékos újrahasznosítást írnak 
elő, és a lerakásnál - a települési hulladékokra vonatkozik csak ez, és nagyon érdekes, 
hogy miért nem a teljes hulladékkörre, miért csak a településire, de mindegy -, a 
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települési hulladékok lerakását 10 százalék alá kell vinni, ezt államtitkár úr is 
említette, most pedig 57 százalékon tartunk. Tehát komoly feladataink vannak, 
komoly intézkedéseket kell bevezetni. 

A szlovák elnökség alatt jelentősen enyhült a bizottsági álláspont, tehát a 
65 százalék lement 60 százalékra, már ami az újrahasznosítási célszámot jelenti, a 
lerakás tekintetében pedig Magyarország, úgy tűnik, hogy bekerülhet a derogációt 
kapó országok körébe, így 5 év haladékkal nekünk 2030-ra csak 25 százalékot kellene 
teljesíteni, mármint hogy 25 százalék alá kéne vinni a lerakási arányunkat. Ha ez így 
marad, akkor ez számunkra elfogadható és teljesíthető, de ez még nem egy elfogadott 
bizottsági álláspont, hanem csak egy javaslat. A december 19-ei, jövő hétfői 
környezetvédelmi miniszteri tanácsülés nem fog dönteni a kérdésről, csak egy 
előrehaladási jelentést fog megtárgyalni, tehát folytatódik tovább a vita. Egyébként a 
tagállamok között nincsen egyetértés a kérdésben, ráadásul az Európai Parlamentben 
elindult egy kevésbé észszerűnek nevezhető folyamat, ami nemhogy a célértékek 
észszerű szintre hozására törekedne, hanem még annak a felemelésére, tehát a 
65 százalékos újrahasznosítást 70 százalékra szeretné fölvinni, a lerakást pedig 
10 százalékról 5 százalékra. Tehát amíg a szlovák elnökség alatt az Európai Bizottság 
észszerűsítette a számokat, addig a Parlamentben ezek mennek felfelé, úgyhogy a 
végén valószínűleg a kiegyenlítődés folytán ugyanoda fogunk eljutni, ami az eredeti 
bizottsági javaslatcsomag volt.  

Nem szeretném hosszúra fogni; ez már külön téma, nyilván külön 
napirendként fogja tárgyalni a bizottság a körforgásos gazdaságra vonatkozó 
javaslatcsomagot, valamint a hulladékgazdálkodást érintő hat uniós irányelvnek a 
módosítását. Csak azért mondtam el mindezt, hogy itt kifejezetten települési 
hulladékok vonatkozásában adják meg a teljesítendő célértékeket, ezért települési 
hulladék szintjén kell nagyon nagy eredményeket elérnünk. Én bízom abban, illetve 
mi a kormányzat részéről nyilván nemcsak bízunk, hanem hiszünk is abban, hogy a 
rendszernek, mármint a közszolgáltatás rendszerének az átalakítása ezeknek a súlyos 
és kemény céloknak a megvalósulását fogja szolgálni. Köszönöm szépen a szót. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen Rácz András helyettes államtitkár úr beszámolóját. 
Az ülésvezetési feladatokat átadom Sallai elnök úr számára, s egyben jelzem 

hozzászólási szándékomat is. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm valamennyiüket és a megjelent kedves 

vendégeinket. Megadom a szót Bencsik János alelnök úrnak. 

Hozzászólások 

BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Tisztelt Bizottság! Tisztelt 
Államtitkár Úr! Szabó államtitkár úr említette a bevezető előadásában a számlázással 
kapcsolatos anomáliákat. Abban a szerencsés helyzetben vagyok magánemberként, 
hogy három szolgáltatóval is szerződéses jogviszonyban állok, és többé-kevésbé még 
azt is mondhatom ügyfélként, hogy elégedett vagyok a szolgáltatás színvonalával, az 
ország különböző területein, a nyugati meg a keleti szolgáltatásokkal is; eltérő 
színvonalat nem nagyon lehet megállapítani. Ugyanakkor én is észleltem, hogy a 
szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számlák nem nagyon érkeznek, és a szomszédok 
is jelezték, hogy ők sem kapják. Az idősebbek pedig félelmüknek adtak hangot, hogy 
ha egyszer majd megérkezik, akkor hogyan fogják tudni teljesíteni az abban megjelölt 
összegnek a kifizetését, tartva attól, hogy egy összegben kell kifizetni. Én tudom, hogy 
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van mód arra, hogy ne egy összegben kelljen a szolgáltatás ellenértékét a megkapott 
nagy összegű számla esetén kifizetni, de ezt a többség nem tudja. Tervez-e a 
koordináló szervezet valamiféle tájékoztató kampányt arra vonatkozóan, hogy a 
jogszabályok figyelembevételével milyen feltételekkel kell az ellenértéket teljesíteni 
ebben az esetben? S reméljük, hogy a későbbiekben pedig zökkenőmentesen fogja 
mindenki az elszámoláshoz kötődő kötelezettségeit teljesíteni. 

Egy szakmai jellegű kérdésem lenne. Nem került megemlítésre egyik 
előadásban sem a gépjárműgumiabroncs-hulladék hasznosításának, kezelésének a 
kérdése. Ez legalább akkora probléma, mint minden más, egyébként visszagyűjtött és 
újrahasznosított hulladék problémája. Elég sokszor lehet találkozni kinn az 
árokpartokon, mezőgazdasági területek mellett is személyautó, teherautó vagy akár 
mezőgazdasági gép eldobott gumiabroncsával. Miután a közlekedés is a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériumhoz tartozik, vizsgálják-e annak a lehetőségét, hogy hogyan 
lehetne úgy hasznosítani és ártalmatlanítani valójában a gumiabroncsot, hogy az a 
tárca által szervezett, kezdeményezett és elindított közútfejlesztési, -felújítási 
programban is felhasználásra kerülhessen, akár gumiaszfalt létrehozása, keverése 
esetében? Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha megengedik, államtitkár urak, összevárunk 

egypár kérdést, és utána egyszerre válaszolhatnak.  
További hozzászólás és kérdés a bizottság tagjai részéről? (Jelzésre:) Heringes 

Anita képviselő asszony! 
 
HERINGES ANITA (MSZP): Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy végre össze 

tudtunk hozni egy ilyen hulladékos tematikus ülést, és köszönöm ezt a 
kormánytöbbségnek, mert azt gondolom, eléggé égető ez a probléma most már több 
mint fél éve, sőt az év eleje óta. 

Létrejött az NHKV nevű cég, amelyet persze nem az NHKV örömére, de a 
legtöbben tényleg csak számlagyárnak tartanak. Merthogy annyit éreztek, hogy 
létrejött egy nagy holding, amelynek egy feladata lenne: a számlák kiküldése a 
lakosság felé, amit egész évben nem sikerült zökkenőmentesen megcsinálni.  

Sokan kérdezik már most tőlünk, hogy oké, hogy nyugdíjasként megkapják az 
Erzsébet-utalványt, de abból kifizethetik-e majd a három meg négy negyedéves 
szemétszállítási díjat. Merthogy tényleg megijesztette az embereket, ahogy 
megérkezett most háromnegyedévnyi díj, és azt érzik, hogy mégis hogyan fizessék ki. 
A legtöbbjük nem tud félrerakni egy éven keresztül arra, hogy majd ha egyszer 
megjön a szemétszállítási díjnak a két-három-négy negyedéves csekkje, akkor be 
tudja majd egy összegben fizetni. Persze az a válasz, hogy majd akkor ők csúsztatva 
fizethetnek, az egy jó válasz, csak szerintem egy korrekt országban ha ekkora hibát vét 
egy cég, akkor egy negyedévet minimum elenged a lakosság részére, hiszen ha a 
lakosság megtenné azt, hogy ő valamiben ekkora hibát vét, azt régen behajtották 
volna rajta adó formájában vagy bármilyen módon. Ezért szerintem ez így lenne 
korrekt és emberséges.  

A szemléletformálás szerintem nagyon-nagyon fontos dolog a 
hulladékkezelésben is a lakosság felé. A szokásos kérdésem, hogy akkor mégis miért 
lettek megszüntetve, főleg a Budapesten az üveg gyűjtésére megfelelő eszközök. 
Merthogy ma a budapesti lakosság nagy része nem tudja hova vinni az üvegszemetét, 
maximum a sokszor csúnya jelzőkkel illetett multiknál lehet elhelyezni a hulladékot, 
csakhogy az emberek nagy része nem tudja elcipelni odáig azt a mennyiségű 
üveghulladékot, ami neki van, így nyilván az összes többi szeméttel együtt kerül a 
kukába.  
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Az éves hulladékkezelési tervet minden évben el kell készíteni, ennek októberig 
el kellene készülnie. Ebben az évben ezt nem láttuk, és a végrehajtásról sem tudunk, 
hogy az előző években mégis mit sikerült elintézni és mit nem.  

Most március végéig a számlázási rendszer létrehozása, véglegesítése 
megtörténik. Ez egy egyéves csúszás, bárhogy nézzük; és tényleg sokszor elmondtam, 
hogy ha már létrehoztak egy ilyen nagy holdingot, akkor úgy kellett volna elindítani 
ezt az egészet, hogy rögtön működjön is. Nem ígérgetni, hanem akkor azt mondani, 
hogy mikor tudjuk megcsinálni. Mert amikor mi nyáron felhívtuk a figyelmet, hogy 
nem kapják meg az emberek a szemétszállítási díjról a csekket, akkor azt állította az 
NHKV, hogy mi csak ijesztgetünk, és augusztusra mindenkinek megérkezik. Ehhez 
képest október végén, november elején még mindig voltak olyan helyek, ahol nem 
kapták meg a szemétszállítási díjról szóló csekket. Azt gondolom, az a normális, hogy 
ha valamit nem tudunk teljesíteni időre, akkor olyan határidőt szabunk magunknak, 
amiben képesek vagyunk megcsinálni, és nem hitegetünk, és nem politikai PR-t 
folytatunk, hogy csak riogat az ellenzék.  

Nagyon sok helyen följött a probléma már az elmúlt időszakban, hogy a 
kormányzat elindult egy úton, és úgy döntött, hogy ezeket az eddigi 
hulladékgazdálkodó cégeket lassan, finoman kivérezteti. Nagyjából ez történik most, 
hogy lassan ezek a cégek feladják, merthogy abból a pénzből, ami befolyik, nem 
tudják fenntartani a cégeiket, nem tudják normálisan végezni a munkájukat. Ez 
látszik Budapesten is, ahol lassan már sztrájkolnak a hulladékgazdálkodó cégnél a 
dolgozók, mert nem kapnak annyi fizetést, amiből normálisan meg lehet élni. 
Ezenfelül látszik azon a részen is, hogy ha vidéki települést nézünk, Balatonfűzfő 
környékén most már, miután a hulladékgazdálkodó cégek a legtöbb esetben a lerakást 
választják, pont azért, mert nincs elég pénz arra, hogy feldolgozni tudjanak, ezért 
most már olyan bűz van a környéken, hogy a lakosság nem tudja elviselni azt a szagot, 
ami ott van. Tehát valami nem stimmel a hulladékgazdálkodási rendszerben. Amit 
látunk, hogy az NHKV által kiküldött levélben is az az 1. pont, hogy miért előnyös ez 
az új rendszer: hogy hosszú távon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés 
eredményei. A lakosság számára szerintem a legfontosabb, hogy ne legyen büdös, 
hogy Budapesten ne szaporodjanak el a patkányok és a mindenféle kis élősködők, 
hanem egy normális, élhető Budapestet és vidéket láthassunk, és normálisan működő 
hulladékgazdálkodási rendszert láthassunk, mert a lakosság számára az a fontos, amit 
ő érez meg ő lát ebből. És persze a szemétszállítási díj sem mindegy, csakhogy egy 
fenntartható rendszert kell tudni létrehozni. Mert az úgy nem normális dolog, hogy 
most, ha egy hulladékgazdálkodó cég nem tudja tovább végezni a munkáját, akkor azt 
mondja a katasztrófavédelemnek, hogy nekem ez nem megy tovább ezen az összegen, 
jelölj ki szolgáltatót, a katasztrófavédelem kijelöli ugyanazt a szolgáltatót az esetek 
többségében, mert hiszen nincs másik, hirtelen nem lesz még egy a környéken. A 
döntések alapján ő nem kaphat ennél nagyobb összeget, merthogy meghatározzák, 
hogy mi az az összeg, amit kaphat szemétszállítási díjként, és egyáltalán milyen 
bevételei lehetnek ennek a cégnek, úgyhogy ugyanazon az összegen folytathatja 
tovább a munkáját. De ha azon az összegen, amin bevételei vannak, nem megy, akkor 
mitől fog menni, ha azt mondják, hogy akkor is kötelező? És egy ilyen kijelölés három 
évre szól, majd három évre újra meghosszabbítható. Úgyhogy én nem látom a 
fenntarthatóságát ennek a rendszernek. 

S tényleg kérem ezért önöket, hogy kezdjük el átgondolni, hogyan lehetne egy 
olyan rendszert létrehozni, amely mind a lakosság számára jó, mind a cégek számára 
jó, mind az önkormányzatok számára jó. És persze lehet mutogatni ilyenkor a 
cégekre, csakhogy e cégek nagy része egyébként önkormányzati tulajdonú nonprofit 
cég, ahol a polgármesterek vannak benne; nekik nagyon nem mindegy, hogy ez jól 
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működik vagy nem jól működik. Ő biztosan nem akar a lakosság számára rosszat, 
mert akkor nem választják meg még egyszer. Tehát ez ilyen nagyon egyszerű.  

Az NHKV nagyjából úgy működik lassan, mint egy hatóság: felügyel, tervez, és 
nincsenek fellebbezési lehetőségek sehol. Ezt hogyan kívánják megoldani?  

Első körben nekem ezek a kérdéseim lennének, aztán, gondolom, még lesznek. 
Illetve még egy apróság: ha annyira fontos a kormányzat számára a 
környezetvédelem, akkor miért van az, hogy az NHKV most körülbelül négyszer annyi 
papírra nyomtatja ki a számlákat, mint amit eddig kapott a lakosság? Persze, tudom 
én, hogy a politikai PR-nak meg kell felelni, ezért be kell sárgítani rendesen azokat a 
kis kockákat, de ez még környezetszennyezőbb. Akkor gondolkodjunk már egy picit 
egy irányba, és próbáljunk meg olyan rendszert kialakítani, ahol nem négyszer annyi 
papírra nyomtatunk, és nem sárgítgatunk csak azért, hogy lehessen mutogatni, hogy 
mennyire jól teljesít egy olyan rendszer, ami nem teljesít jól! Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a kormányoldalról van-e kérdés, 

hozzászólás. (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs ilyen, akkor átadom az ülés 
vezetését Bencsik János alelnök úrnak, hogy tudjak kérdezni. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Sallai képviselő úré a kérdezés lehetősége. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. 

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Köszönöm szépen a 
beszámolójukat, és köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Alapvetően 
az én személyes prekoncepcióm nyilvánvalóan az, hogy a magyarországi 
hulladékgazdálkodás már nagyjából összeomlott, és lehetetlen vitázni meg 
beszélgetni arról, hogy ha mondjuk, 15,7 millió tonna hulladék keletkezik és nem 
növekszik ennek a mértéke, akkor ez eredmény vagy nem eredmény. De ilyen elv 
alapján helyettes államtitkár úr mondhatná azt, hogy ha kicsit növekszik, az mekkora 
eredmény ahhoz képest, ha nagyot növekedne; ha nagyot növekedne, akkor meg 
mondhatná azt, hogy mekkora eredmény, hogy nem sokkal nagyobbra növekszik. 
Tehát egy teljes hulladékgazdálkodási csőd az, amikor a XXI. század technológiáival 
nem tudja egy ország csökkenteni a keletkező hulladékának a mennyiségét. És ez 
nemcsak hulladékgazdálkodási csőd, hanem gyakorlatilag a megelőzés csődje.  

Mind a ketten foglalkoznak egy ideje ezzel a kérdéssel, tehát mind a ketten 
tudják, hogy a hulladékgazdálkodásnak egy elfogadható iránya van: ez a hulladék 
keletkezésének a megelőzése. Önök azt mondják, hogy észszerűtlenek azok a 
törekvések, amelyek 25 százalék alá akarják vinni a lerakást, és derogációt akarunk 
kérni. Hát, kérem szépen, ezzel azt mondják, hogy a hármas közepes jegy, helyette 
nekünk jó lesz az elégséges, merthogy nem akarunk mi megfelelni annak, hogy mit is 
kellene teljesíteni. Ha egy picit is ambiciózus, picit is szakmailag előremutató, picit is 
a környezetvédelem és a környezetbiztonság szempontjait szem előtt tartó törekvéseik 
lennének, akkor nem ezt mondanák, hanem azt, hogy hamarabb szeretnénk 
megfelelni annak, hogy a lerakás mennyisége 25 százalék alá csökkenjen. Ehhez 
minden eszköz ott van a kezükben, gyakorlatilag mindennel rendelkeznek ehhez. Van 
adópolitikájuk, amivel tudják ezt szabályozni; ott van a támogatáspolitikájuk, ott van 
a jogszabályi környezet - ezt meg lehet teremteni, ehhez csak szándék kell. És ha 
nincs meg ez a szándék, sőt derogációs törekvéseik vannak arra, hogy hogyan lehet 
később megfelelni a környezetbiztonsági elvárásoknak, az nyilván alapvetően nem azt 
segíti, hogy Magyarország környezetvédelme segítse Magyarországnak azon 
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törekvését, hogy az egészséges környezethez való alapjog, amit a Fidesz által 
elfogadott Alaptörvény biztosít Magyarország állampolgárainak, megvalósítható 
lenne. Azért fontos szemléletileg tisztázni ezt, mert a legtöbb kérdés ezekkel és a 
Fidesz-KDNP szabályozásával párosul.  

Ha megengedi Bencsik János alelnök úr, bár a kérdéséből úgy véltem, 
minthogyha azért tudná is részben a választ, a gumiabroncs kérdése az egyik 
legtipikusabb azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet rossz irányba menni. 
Magyarországon rendelkezésre áll az a technológia, hogy azt könnyen feldolgozzák. 
Rendelkezésre áll az a kapacitásmennyiség, amivel fel lehetne dolgozni. Csak éppen a 
begyűjtésre semmiféle törekvés nincs. Ez a termékdíjnak a csődje, amikor nem lehet 
összeszedni a keletkező hulladékot, és nem lehet azt arra használni, amire való. Most, 
amikor Kaposváron kellett a helyi civilek bevonásával tiltakozni az ellen, hogy 
gumiégető jöjjön létre, akkor gyakorlatilag átnézve a teljes magyar technológiát, azt 
láttuk, hogy a MOL-nak tizenéve rendelkezésére áll az a lehetőség, hogy ezt a pont az 
alelnök úr által mondott lehetőségben a közúti minőségjavításra lehessen fordítani. 
És mégsem történik így, mégsem terjed el, még sincs beleírva a közbeszerzésekbe az, 
hogy előnyt élvez az, aki ilyen technológiát használ föl. Nincs meg a törekvés rá; mint 
ahogy nincs meg a törekvés arra sem, hogy begyűjtsék ezeket a hulladékokat. A 
legtöbb parasztembernek többet ér, ha az udvarán elhajítja a gumit, mint ha 
visszavinné. Ez a termékdíj csődje, amikor gyakorlatilag így van szabályozva valami, 
hogy nem lehet ezeket visszagyűjtetni! 

Ugyanígy, ha megengedi Heringes Anita képviselő asszony, tipikusan mindig 
elgondolkozom ezen az üvegszemét kérdésén, hogy az üveggyűjtők helyzete hogyan 
alakul. De nézzünk vissza az elmúlt tíz évre, de nézhetünk tizenöt évre is, a fogyasztási 
szokásokra! Mikor tette a magyar közélet vagy magyar politika azt teljesen 
természetessé, hogy a csapból folyó víz nem jó víz, és PET-palackok sokaságában 
vesszük a vizet? Mikor lett az teljesen természetes, hogy ki kell vezetni minden 
betétdíjas rendszert, mert úgy leszűkítjük az ipart, hogy a szállítmányozással meg a 
mosási technológiával már nem éri meg tisztítani? Hát egyáltalán miért keletkezik 
ennyi hulladék? Ha ezt más európai országok - és nem tagállamra célzok, mert 
például konkrétan a svájci szabályozásra gondolok - meg tudják tenni, hogy betétdíjas 
rendszerrel megpróbálnak mindent elkövetni annak érdekében, hogy a keletkező 
hulladék mennyisége csökkenjen, hát akkor van megfelelő pozitív példa arra, hogy 
merre mozduljunk el. De ha nincs kormányzati szándék, akkor persze, hogy nincs!  

És ugyanígy pont az ilyen jellegű kérdésekben tűnik fel nekem egy teljes 
logikátlanság, és szándékosan nem akarom a hiteltelenség szót használni. Tegnap 
vitáztunk V. Németh Zsolttal a parlamentben egy interpelláció kapcsán, hogy a 
lakosság kommunálishulladék-égetési tevékenysége milyen hatással van a 
levegőtisztaságra; lesz is majd ezzel kapcsolatban előterjesztés. Most mit mond ezzel 
kapcsolatban az NFM államtitkára? Azt, hogy nem, a lakosság ne égessen szemetet, 
mert az rossz - majd elégetjük mi. Gyakorlatilag ezt mondta, mert olyan elegánsan 
mondják ezeket: hőhasznosítás, energetikai hasznosítás… Hát a legrosszabb, ami 
történhet egy hulladékkal, ha elégetik! Ez a tipikus. És közben meg mindkét előadó 
összekötőszóként használja a körforgásos meg a körkörös gazdasági modellt, 
miközben egyértelműen arról van szó, hogy egy olyan rendszert akarnak létrehozni, 
ami elégeti a szerves anyagot. Ez elfogadhatatlan! Az, hogy ebben érdemben 
gondolkoznak, nagyjából a totális csődöt jelenti, mert azt jelenti, hogy nem tudják 
megelőzni a hulladék keletkezését, nem tudják jól hasznosítani, és az az energetikai 
hasznosítás, ahogy elegánsan az égetést nevezik, ez jelenthet megoldást arra, hogy a 
teljesen hibásan és ostobán létrehozott lerakói kapacitások nem tudnak megfelelni a 
következő tíz-húsz év elvárásainak. Hát, kérem szépen, olyan szabályozást kell 
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alkotni, hogy ne keletkezzen annyi hulladék, és ne kelljen annyit a lerakókba vinni! 
Tessék megelőzni a hulladékkeletkezést, tessék visszagyűjteni, tessék olyan 
termékdíjrendszert alkotni, amely nem a központi költségvetést akarja egy kis 
pluszpénzhez juttatni, hanem valóban megpróbálja megvalósítani azokat a célokat, 
hogy kevesebb hulladék keletkezzen Magyarországon!  

Nem szeretnék kicsit sem tiszteletlen lenni, mert nem hiszem azt, hogy magyar 
politikai köztéma a hulladékgazdálkodás; gondolom, azt belátják, hogy nem ezzel 
foglalkozik Magyarországon a közvélemény túlnyomó többsége. Ez egy egyszerű 
szakmai kérdés: tud-e egy ország úgy gazdálkodni az erőforrásaival, hogy az a lehető 
legkevesebb kárt okozza? És azért fontos az a szemlélet vagy a szemléletbeli 
nézetkülönbség, amit, mondjuk, Rácz államtitkár úrral felfedezünk: azt tetszik 
mondani, hogy az ökológiai rendszerekben van egy folyamatos újrahasznosítás és 
jelenlét. De mióta, ki mondta azt önnek, hogy az emberi társadalmat nem kell az 
ökológiai rendszer részének tekinteni? Ki mondta azt, hogy gyakorlatilag semmilyen 
formában nincs jelen? Hiába fogja a fejét, gyakorlatilag a Földön rendelkezésre álló 
szerves vagy szervetlen anyag gyakorlatilag nem változott a világ kezdete óta. Ha önök 
ki akarják venni a legfontosabb szervesanyag-összetételeket, és azt el akarják égetni, 
akkor jelen pillanatban az történik, hogy önök pont az ökológiai szolgáltatások 
rendszerét borítják fel. Tehát nyilvánvalóan ezért baj az, ha alapvetően nem nagyon 
értik azt a rendszert, amivel foglalkozniuk kell, mert gyakorlatilag nem tudják kezelni. 
Ezzel kapcsolatban lenne egy pár kérdésem, amiket szeretnék feltenni, azért, hogy ha 
már elbeszélgettünk erről az alapelvek szempontjából. 

Államtitkár úr, vagy azt is tudom, lehet, hogy vezérigazgató úrtól kell 
kérdeznem, hogy van-e szerződése minden magyar településnek. Tehát mindegyiknek 
van-e a megfelelő szolgáltatóval a kommunális hulladékgyűjtésre és korszerű 
kezelésére, tehát milyen a statisztikai arányunk, hogy állunk ezzel? 

Van-e olyan település, ahol a katasztrófavédelemnek vannak még feladatai a 
hulladékgazdálkodás terén? Ezek korábban a médiában megjelent hírek voltak, illetve 
konkrétan ellenőrizték is. Tehát van-e még mindig erre gyakorlat? 

A szelektív gyűjtés arányáról, illetve hasznosításáról államtitkár úr mondott az 
előadásában néhány gondolatot. Arra vagyok kíváncsi, hogy a következő időszakban 
ennek az általános megvalósítása hogyan, milyen ütemben terjedhet el, ugyanis azt 
államtitkár úr is tudja, hogy mindaddig, ameddig ennek a feldolgozása és a szelektív 
rendszerek kiépítése nem lesz regionális szinten mindenütt elérhető, addig a 
szállítmányozással és egyéb technológiával akár nagyobb környezetterhelést tudunk 
okozni, mint hogyha semmit se csinálnánk. Tehát ennek nyilvánvalóan van egy ipari 
feldolgozási háttere, amelynek az ütemezésére kíváncsi lennék, hogy van-e bármi 
ilyen.  

Ugyanúgy mind a ketten említették a komposztálás lehetőségeit. Arra lennék 
kíváncsi, hogy konkrétan mi történik a komposzttal. Mennyi tonna komposzt jön létre 
évente, tehát mi az a szerves anyag, amit így kezelnek, és arra lennék kíváncsi, hogy ez 
hova kerül, mi lesz vele. Mert azt, hogy erre kell rávenni a lakosságot és ezt így kell 
kezelni, ezt én megértettem, arról nem kaptam információt, hogy utána mi fog 
történni.  

Ugyanígy kíváncsi lennék - kicsit Bencsik alelnök úrhoz kapcsolódva, csak 
másképpen - az építési hulladék hasznosítása kapcsán, hogy milyen tapasztalatok 
vannak, és hogyan tudják ezt bárhogyan is elérni, hogy annak az újrahasznosítása a 
lehető legnagyobb mértékben bekövetkezzen olyan technológiával, ami a társadalom 
számára jó.  

Itt a hulladékhoz nyilvánvalóan az, amit Heringes Anita képviselő asszony 
pedzegetett, ugyanilyen tapasztalatok bejöttek hozzánk is, hogy 3 havi szemétdíjat 
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egyszerre kaptak meg december 1-jén, december 1-jei befizetési határidővel és aznapi 
bélyegzővel. Tehát az, ami ezt képes így kitermelni magából, az a rendszer beteg. 
Tehát összességében az, hogy egy természetes szolgáltatás így működik, az 
nyilvánvalóan joggal kelt felháborodást a lakosságban, és nyilvánvalóan, ha itt meg 
akarunk felelni ezeknek az elvárásoknak, akkor ennek a gyakorlatát azért célszerű 
változtatni.  

Arra is kíváncsi lennék, hogy miután ezzel kapcsolatban én azért számítanék 
reklamációkra, és számítanék arra, hogy nem fog mindenki eleget tenni, mi van 
kiépítve erre a szolgáltatásban, tehát milyen ügyfélrendszer áll rendelkezésre itt a 
következő időszakban, hogy a lakossági problémákat kezelni tudja. 

Utolsó kérdésként pedig van-e bármilyen információja államtitkár úrnak arról, 
hogy hány kommunális szolgáltató cég lehet most olyan pénzügyi helyzetben, ami a 
következő időszakban esetleg a kommunálishulladék-szolgáltatás megszűnéséhez 
járulhat hozzá, mondjuk, ha előrenézünk, akkor egy negyedéves vagy féléves 
távlatban. Van-e erről bármilyen információjuk? 

Ezek a konkrét kérdéseim, amelyekre tisztelettel várom a válaszokat, és utána 
még tudunk eszmét cserélni. Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetési feladatokat visszaadom Sallai úr számára.  
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még első körben 

hozzászólás vagy kérdés. (Nincs jelentkező.) Miután nem látok jelentkezőt, ezért 
kérem, hogy szíveskedjenek akkor válaszolni a felmerült kérdésekre. Államtitkár 
úrnak adom meg a szót. 

Dr. Szabó Zsolt válaszadása, reagálása 

DR. SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Én válaszolok a kérdések nagy részére, és Weingartner 
vezérigazgató úr fog majd egy pár kérdésre válaszolni. 

Szeretném elmondani, július 1-jével nem állt le sehol a közszolgáltatás, mint 
ahogy előre el lett mondva, illetve jelen pillanatban nincs olyan közszolgáltató, akinek 
olyan pénzügyi gondja lenne, ami miatt a jövő hónapban, a következő negyedévben és 
a következő félévben leállna.  

Két irányból van pénzügyi forrás: egyrészről az NHKV, a másik oldalon pedig a 
múlt veszteségeit finanszírozók. Csak azok a közszolgáltatók nem életképesek, ahol a 
gazdálkodást olyan szintre vitték, hogy más terület finanszírozása is benne van, és 
eddig, mondjuk, önkormányzatok ezen keresztül nyújtottak pénzt - például 
közterület-kezelés és egyéb ilyen dolog -, itt nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok 
részéről továbbra is szükség van azokra a pénzügyi forrásokra, amivel ezt működtetni 
tudják. De még egyszer szeretném elmondani, sem július 1-je előtt, sem azóta nem állt 
le a közszolgáltatás sehol, mint ahogy több helyen nyilatkozatban lehetett olvasni. Ezt 
a gondolatmenetet azért mondom, mert amik vannak kérdések, a zöme ugyanezt az 
irányt célozza, és talán szakmailag beszéljük meg, hogy mi az a probléma, amit meg 
kell oldanunk. Javaslatot várunk rá, és ne pedig ijesztgessünk, hitegessünk, annál 
sokkal fontosabb, hogy itt, házon belül tudjuk, hogy mit csinálunk és hová szeretnénk 
elérni. Olyan dolog pedig - megint csak általánosságban gondolkodva -, hogy adj, 
Uram, de azonnal, nincs. Ha ránézek egy csővezetékre, attól még az árok nincs kiásva. 
Ezt a folyamatot végig kell csinálnunk, meg kell valósítanunk, és gond igenis van.  
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Mondok néhány számot, és egyben már alelnök úrnak is szeretnék ezzel választ 
adni. Hulladékudvar nem mindenütt van, ingyenes hulladéklerakás nem mindenütt 
áll rendelkezésére a lakosságnak. Van, ahol lehet egy köbmétert lerakni minden 
hónapban ingyenesen, van, ahol nem. Addig, amíg ezt nem tudjuk megvalósítani kint, 
a település határain kívül, nagyon sok helyen lesznek hulladék-lerakóhelyek 
illegálisan. Ezeket tudni kell kezelni. A legtöbb település automata kamerákkal, egyéb 
dolgokkal védekezik, ott elég hatékonyak, de aki nem, ott mindenképpen probléma 
van. A házhoz menő: alig léptük túl az 50 százalékos arányt, pedig ezt jogszabály 
január 1-jétől kötelezően előírná.  

A lerakásról csak egy gondolatot hadd mondjak! Azt mondjuk, hogy 
40 százalék körül itt már szelektíven visszagyűjtünk, és hogy a lerakóba alig 
60 százalék alatti megy. Nos, a valóság az, hogy van még két csatorna, amin keresztül 
a lerakóba bekerül a hulladék, ez az úgynevezett B típusú, alacsony energiatartalmú, a 
válogatás után megmaradt anyag, a másik pedig a komposztálás után megmaradó, 
úgynevezett rétegföldet és egyéb dolgokat tartalmazó anyagok. Tehát egyértelmű, 
hogy rendet kell tenni, nincs rend. Ez a probléma nem most jött az NHKV-val. Azt 
éreztetni, hogy az NHKV okozta ezeket, óriási nagy hibának tartom szakmailag, mert 
akkor a folyamatot nem ismerjük teljes egészében.  

A gumiabroncs felmerült, hogy gondolkodik-e az NFM. Igen, nem titok, a 
gumiabroncsra stratégiát próbálunk kiépíteni, de egyben elnök úrnak is utalnék rá, 
hogy a gumiabroncs-feldolgozás ebben az országban biznisz. Az állami rendszer, a köz 
nem azért van, hogy bizniszt segítsen. Egy olyan rendszert kell, egy olyan érdeket kell 
felállítanunk, és akkor egyértelmű, hogy az adózás nem ilyen kérdéskör, tehát az 
adóeszköz nem jó erre az egészre - lásd lerakási járulék, ami nem vezetett sehova, 
vagy nagyon rossz irányba vezetett, azt lehet mondani -, olyan rendszer kell, ahol a 
vállalkozó a saját költségein belül összegyűjti azt a gumit, és neki megéri, hogy ezt 
összegyűjtse. Az a helyzet, hogy jelen pillanatban teljesen más irányultságban 
gondolkodnak a fennálló, gumival foglalkozó cégek, és ezért mondtam azt, ezért 
utaltam arra, hogy ugyan a települési szilárd hulladék szolgáltatási határa véget ér ott, 
hogy létrejött a szelektív anyag, de oda kell figyelnünk arra, hogy olyan műanyag-
feldolgozók jöjjenek létre, akik jól és hatékonyan működnek, olyan üvegfeldolgozó 
rendszert kell felépítenünk, ami jól és hatékonyan működik.  

Üveg: képviselő asszony is kérdezte, elnök úr is felhozta ezt a dolgot. A 
következőn gondolkodunk, de ez csak a terv: a négylakásos társasháznál és 
afölöttieknél házhoz menő gyűjtési forma, akár zsákos, akár egyéb dologban, a többi 
esetben pedig, ahol nem zavaró, úgynevezett üvegpontok létrehozása. Nagyon jó ilyen 
rendszerek vannak például Svédországban, ahol az áruházakkal együtt dolgozva, ilyen 
helyeken, közterületen is akár elhelyezve, kimondottan üveggyűjtő pontokat hozunk 
létre. Egy a gond: jelen pillanatban az országban egyetlenegy üveggyár van, amelyik 
működik, ez maradt fenn, úgy néz ki, a többit mind eladtuk, vagy lebontottuk, vagy 
piacot adtunk el, nem akarom mondani, hogy mikor, melyik időszakban. Ez az egy 
üzem maga tudja szabályozni, hogy mennyi hulladékot vesz át. Én preferálni azokat a 
Nyugat-Európában több helyen található üvegfeldolgozókat preferálnám, amelyek 
összegyűjtve a hulladéküveget, törtüveget hoznak létre, ez tisztítottüveg-forma, és 
eladják gyártóüzemeknek. Ez egy világkereskedelmi rendszer tulajdonképpen. Jobb 
lenne talán, ha valaki ilyen irányban gondolkodna mint vállalkozás. Erre megint csak 
nem vagyunk hatással, mert ez már a vállalkozói szféra.  

Összességében, globálisan ha hulladékról beszélünk, akár a mennyiség 
növekedéséről, mert valljuk be, nő a hulladék, nő a kényelem, kényelmesek vagyunk; 
akár a körkörös, akár az egyéb típusú gazdálkodási formák nem tudnak jól működni, 



19 

mert az embereknél az ösztönző tényező nincs meg. De Európában ugyanez a 
probléma ugyanúgy fennáll.  

Elnök úr kérdésére nagy tisztelettel válaszolva és nagyon megfontolva a 
szavaimat: egyrészt nem égetésről beszéltem. Másrészt én nem preferálom, hogy 
importból hozzunk be hulladékot, és a magyar hőtechnikai rendszerekbe szlovén és 
olasz hulladékot hozzunk be, mert azok jobban fizetnek. Én ezt nem fogom preferálni, 
és ez ellen vagyok. Ezért ha Németországgal vagy Ausztriával ellentétben tudunk 
valami jobb megoldást a hulladék elhelyezésére - RDF 2-es vagy úgynevezett B típusú 
hulladék -, akkor én azt nagyon szívesen veszem. Van belőle 800 ezer tonna. De 
valahol el kell helyeznünk. Annál egyszerűbb mód, mint hogy hőtechnikailag - nem 
égetéssel, hőtechnikailag - hasznosítom, én ennél egyszerűbb módot nem látok.  

És ha derogációról beszélünk, szeretném megvédeni helyettes államtitkár úr 
gondolatait, hogy igenis kapjunk időt arra, hogy ezeket a rendszereket optimális 
beruházási ráfordításokkal tudjuk kialakítani. És igenis szükségünk van arra a plusz 
öt évre ahhoz, hogy jól működő rendszereket állítsunk be. Egyébként a 20 százalék 
alatti érték már 2020-ra meglesz, de ha jól működik a rendszer és jól beáll - ugye, 
említettem, hogy nincs adj, Uram, de azonnal, hanem ez idő mindig -, akkor a 10 
százalék alatti, lerakóba menő hulladékmennyiséget is el tudjuk érni, és végül egy 
átlátható rendszert tudunk létrehozni. 

A számlázás kérdéséről majd Weingartner Balázs fog beszélni. Ami nagyon 
érdekes, hogy a közszolgáltatóknak nem az ellehetetlenítése történt meg, hanem az, 
hogy amikor három gépjárművel egy közszolgáltató 4 ezer lakost lát el, ez 
megengedhetetlen. Nem olyan gazdag a magyar lakosság és a magyar állam, hogy 
ilyen feleslegesen, nem költséghatékonyan fönntartson rendszereket. Ezért 
mindenképpen szükséges egy központi rendszert létrehozni, ahol is egy közszolgáltató 
nagyobb területet lát el. De ez nem zárja ki, hogy azok a közszolgáltatók, amelyek 
léteznek, együttműködjenek, bedolgozzanak ebbe a rendszerbe. Nincsenek kizárva a 
rendszerből. Amiről jelen pillanatban beszélünk, az 132 közszolgáltató. Tehát 132 
közszolgáltató akar munkát végezni. A többiek - és majd erről a vezérigazgató úr 
beszél - önként mondták, hogy ők úgy gondolják, hogy akkor ebben a rendszerben 
nem kívánnak részt venni. Az egyeztetések folyamatosan történnek.  

Képviselő asszonynak említem, hogy ne felejtsük el a „szennyező fizet” elvet. 
Ha elengedünk 25 milliárd forint negyedéves díjat, akkor azt valakinek meg kell 
fizetnie, bele kell tennie ebbe a rendszerbe. Volt, ahol folyamatos volt a számlázás; 
van, ahol a közszolgáltatók nem tudnak adatot adni. Képzelje el, képviselő asszony, 
van olyan adatbázis, ami egyszerűen nem komplett, nem konform, nem lehet vele mit 
kezdeni! Ezek az adatbázisok nem működőképesek, ezek hosszú távon nem 
átláthatók. Van olyan, amelyik több mint másfél-két évvel ezelőtti adatbázist próbált 
megadni, azt tudta mondani, hogy ő abból dolgozott. Nem számított, hogy valaki már 
elköltözött, valaki meghalt, van, ahol már régen nincs közszolgáltatás, vagy ahol 
ötszörösére emelkedett a közszolgáltatás.  

De mondok önnek mást, hogy milyen gondok vannak: konkrét étterem 
Budapesten, amelyik egy kukát fizetett, és tíz kukát rakott ki. Nonszensz! Nem 
megengedhető! A „szennyező fizet” elvnek érvényesülnie kell! Ez a rendszer nyilván 
sok helyen érdekeket sért, de ezeken túl kell lendülnünk, kompromisszumokkal, 
megbeszéléssel és megegyezéssel.  

Az üveg kérdésére már válaszoltam, hogy milyen irányba tartunk. Egy dolog 
biztos: ezt teljesíteni szeretnénk, az üvegvisszagyűjtés kérdéskörét meg akarjuk 
oldani.  

A betétdíjjal kapcsolatban, azt hiszem, említettem már talán a tisztelt bizottság 
előtt is, hogy a 2000-es évek elejéig olyan helyen dolgoztam, betétdíj még létezett, 



20 

odahozták a betétdíjas üveget. Képzeljék el, 4 ezer termék bent van az 
alagútpasztőrben, bejött egy darab rossz betétdíjas üveg, megroppant, és az ISO és a 
HACCP értelmében ki kellett dobni 4 ezer terméket! 8-10 milliós veszteség. Lehet, 
hogy vannak olyan cégek, amelyek ezt meg tudják engedni maguknak - gondolok itt 
például a sörre vagy éppen a borra -, de van olyan termék vagy terület, ahol az üveget 
nem tudjuk így kezelni. Ezért komplett rendszert kell létrehozni. Én a betétdíjnak azt 
a különleges formáját preferálnám, ami például Svédországban van; ezt érdemes 
megnézni és elgondolkodni rajta.  

A lerakó kérdését már említettem. Rendet kell tennünk: a lerakóba beáramló 
hulladék nem mindig települési szilárd hulladék, van benne építőipari hulladéktól 
kezdve minden variáció. Ezt meg kell tudnunk oldani, nem mehet úgy tovább, hogy a 
települési szilárd hulladék számára létrehozott lerakóba más típusú hulladék is bejön.  

Hogy hatóságként működik, erre majd szintén a vezérigazgató úr válaszol. 
A számlakinyomtatás példányszámát illetően pedig, miután ugyanaz a 

számlatípus megy tovább, ezért nem értjük a kérdést, de majd erre is ő fog válaszolni.  
A termékdíj kapcsán, illetve elnök úr említette az adópolitikai kérdéseket: 

valószínűleg nem az a jó megoldás, hogy tisztán vállalkozói díj vagy termékdíj vagy 
lerakási járulék vagy egyéb dolog formájában szorítjuk őket erre, hanem azt kell 
elérnünk, hogy gazdaságilag érdekeltek legyenek abban, hogy minél több, mondjuk, 
műanyagot tudjanak a rendszerben visszagyűjteni, hogy azt a pénzt megkapják, ami a 
válogatóművek működésére szolgál. Mi úgy gondoljuk, hogy 150 ezer tonna komposzt 
keletkezik, ennek egy része rámegy a takarásokra, egyéb ilyen dologra; egy részét 
próbálják kertészetekben, itt-ott-amott elhelyezni, de ez nem működő rendszer. Ez 
lesz az egyik végső pont, hogy a mezőgazdaságban a nem jó minőségű földek 
följavítására, ha megfelelő minőségű a komposzt, ezt hangsúlyozom, akkor azt föl 
lehet használni. Ebbe az irányba megyünk. Az a cél, hogy zöldhulladék, tehát ami 
komposztálható anyag, ne kerüljön se a lerakóba, se hőhasznosításra, sehová ne 
kerüljön, hanem kerüljön vissza a természetbe mint körforgásos elem.  

A szelektív hulladékról beszéltünk. 
A szállítási távolság optimalizálása kapcsán utalok arra, hogy van olyan hely, 

ahol 120 kilométerre viszik el a szemetet; az egy dolog, hogy összetömörítik, de a 
kukásautók által összegyűjtöttet elviszik. Vagy a kukásautó 80 kilométeren át 
magában hordozva a szemetet viszi el és üríti a lerakóba. Mi azt szeretnénk elérni, 
hogy minden területen lerakóépítésre igazából nincs szükség, de mindenhol 
optimalizált, elérhető távolságban legyenek a válogatóművek, és tudjuk kezelni a 
hulladékot. Ami még lényeges, hogy olyan ne legyen, hogy egy település nem tárgyal a 
környező településekkel, ezért úgy dönt, hogy a tőle 150 kilométerre lévő 
közszolgáltatóval köt szerződést. Mert az sem optimális, hogy mondjuk, onnan jön 
egy faluért ide a kukásautó. Én ezekre céloztam. Ezeknek a kiszűrése most van 
folyamatban, és úgy néz ki, hogy működik. 

Még egyszer szeretném elmondani, hogy éppen azért, mert pénzügyileg a múlt 
veszteségeit és a jelenlegi pénzügyi helyzetet folyamatosan kezeljük, ezért nincs olyan 
közszolgáltató, amelyik pénzügyi okokra hivatkozással fogja a feladatát abbahagyni. 
Az azonban lehetséges, hogy a közszolgáltató nem megfelelő színvonalon, nem 
megfelelő szakmai tartalommal végzi a tevékenységét, emiatt nem fog annyi pénzt 
kapni, és ezért azt fogja mondani, hogy jó, akkor ő abbahagyja. De ezekre készülünk, 
van több olyan is, aki próbált ezzel lépni, föl vagyunk arra készülve, hogy a kijelölési 
rendszer keretein belül más közszolgáltató átveszi a feladatát. Köszönöm szépen, és 
ha megengedik, akkor átadnám a szót vezérigazgató úrnak.  



21 

Weingartner Balázs válaszadása, reagálása 

WEINGARTNER BALÁZS elnök-vezérigazgató (Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.): Köszönöm szépen. 
Köszöntöm a tisztelt bizottságot.  

Alapvetően igyekeznék azokat a kérdéseket még részletesen megválaszolni, 
amelyekre államtitkár úr csak kitért. Alapvetően annyit leszögeznék az elején, hogy 
elejétől fogva, az NHKV megalakulásának kezdetétől a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és az NHKV Zrt. is azt kommunikálta, hogy 2016 az átmenet, az átállás 
éve. Tehát úgy gondolom, hogy már akkor is egyértelművé tettük, hogy ismertük azt a 
helyzetet, hogy nincs egyszerű lehetőség vagy megoldás a hulladékgazdálkodás 
komplex rendezésére, s ennek érdekében, láttuk azt is, hogy nagyon sok 
közszolgáltatónál olyan akut problémák vannak, hogy konkrétan kockás füzetben 
tartják nyilván a lakosok adatait, és ezekből egy adatbázist felépíteni igen nehéz úgy, 
hogy ne hibás számlákat küldjön ki az NHKV Zrt. Jómagam is azt a döntést hoztam, 
hoztuk meg, hogy inkább arra törekedjünk, hogy a lakos úgy kapjon számlát, hogy az 
valóban arra a névre és arra a címre szóljon, ahol ő lakik, és pontosan, ahogy elnök úr 
is mondta, hogy a reklamációkat, még ha teljes mértékben degradálni nem is tudjuk, 
de minél alacsonyabb számra szorítsuk le.  

Az ígéret úgy szólt valóban, ezt én magam nyilatkoztam, hogy augusztus végére 
a számlák jelentős része kimegy, nagyságrendileg 70-75 százaléka a számláknak ki is 
ment, hiszen addigra már a főváros tekintetében is megoldódott a számlázás kérdése. 
Ennek megfelelően azok a helyek maradtak vissza - most már 90 százalék fölé vittük 
jelentősen ezt a számot -, amelyeknél olyan szigetszerű problémák voltak, amelyek 
most is még rendezés alatt vannak. Például az energiahatósági eljárások a díj nem 
megfelelő meghatározása miatt, a rezsicsökkentett díj nem megfelelő meghatározása 
miatt; a kétheti ürítés kérdése, tehát a kétheti ürítést törvénytelenül alkalmazta a 
közszolgáltató, ezért hetire át kellett állnia, s ennek megfelelően a számlán 
módosítani kellett, ez megint csak rezsidíjvizsgálatot, egyéb jóváhagyásokat követelt; 
önkormányzati számlázás volt eddig, tehát az önkormányzat fizette egy összegben a 
díjat, ezért lakossági adatbázis konkrétan nincs, tehát effektíve az NHKV Zrt.-nek kell 
felépítenie ezeket az adatbázisokat, de tényleg nincsen.  

Egyébként emellé még jött az, hogy az adatszolgáltatásban és az adatok 
nyilvántartásában olyan nagyságrendű hibák voltak, hogy több közszolgáltatót mi 
szembesítettünk az adattisztítás során azzal, hogy például - az államtitkár úr által is 
mondottan - két éve nem vezették össze a bejövő lakossági jelentéseket az 
elköltözésről, halálesetről, egyebekről, a konkrét adatbázisukkal. Erre nekünk kellett 
rájönni, úgy, hogy pontosan azért, hogy az adatokat kinyerjük, helyszínre lementünk 
a közszolgáltatóknak segíteni. Tehát higgyék el, látható, hogy rajta vagyunk.  

A számlázásban folyamatosan törekszünk arra, hogy most már a 90 százalék 
fölötti kiszámlázásnál a lakosság először a második negyedévet kapja meg, és 
csúsztatottan kapja meg a harmadik negyedévet. Tudunk róla, hogy van olyan hely, 
ahol bérszámlázásban a közszolgáltató úgy küldte ki a számlákat, hogy, mondjuk, egy 
borítékban kiküldött több számlát az elmaradásra tekintettel, de ezekben a 
csúsztatott fizetési lehetőség, valamint a kérvény számunkra minden esetben 
megküldhető, ezt a közszolgáltatók ismertették is ezekben a számlákban.  

Effektíve, a konkrét kérdésére alelnök úrnak, ott a Vértes Vidéke az érintett 
közszolgáltató, ott egyébként pont egy adatszolgáltatási kérdés van még tisztázás 
alatt, tehát konkrétan még 20 százalék fölött volt az a migráció egy hete, amivel még 
nem mertük elindítani a számlázást, hiszen 20 százalékra valószínűsítjük azt, ami 
hibásan menne ki, ennek a tisztítása zajlik. Kollégáim nekem ide azt írták, hogy a jövő 
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hét folyamán már remélhetőleg elérjük azt az 5 százalékot, amivel már be fogjuk 
vállalni a számlázást, mert az már egy vállalható reklamáció.  

Itt említeném meg, bár elnök úr kérdezte, hogy a reklamációkra természetesen 
fel vagyunk készülve. Az NHKV saját call centert hozott létre pontosan annak 
érdekében, hogy a közszolgáltatókról ezt a terhet minél nagyobb mértékben levegye. 
Ennek megfelelően pedig a közszolgáltatókkal a bérszámlázás keretében - a saját 
infópontunkon kívül, amit az új, Lajos utcai székhelyünkön kialakítunk - a 
közszolgáltatókkal való folyamatos kapcsolattartással igyekszünk minél 
hatékonyabban kezelni ezeket az esetleges reklamációkat.  

Az egyes szakmai kérdésekre tekintettel, alapvetően az államtitkár úr is 
elmondta, hogy a rendszer nem az NHKV-nak a megalakulásával jutott olyan 
helyzetbe, amilyen helyzetben van. A finanszírozottság már 2010 előtt is érezhető 
volt, ez látható volt már akkor is a rendszeren. Én jómagam 2010-ben kerültem be 
egyébként a hulladékgazdálkodásba, s akkor is már egyértelmű volt számomra is, 
hogy tulajdonképpen a rendszerben egy állandó probléma az, hogy az 
önkormányzatok, hiába az EU-s projekt, vagy bármilyen, ami megköveteli azt, hogy 
egy díjat megemeljen, mindig beleesnek abba a róka fogta csuka helyzetbe, hogy az 
önkormányzat a díjat nem kívánja megemelni a közszolgáltató számára még akkor 
sem, ha a valós költségeit finanszírozná, hiszen azzal a lakossága számára egy 
kedvezőtlen hatást ér el. Tehát tulajdonképpen a rendszer már régebb óta kumulálja 
azt a hiányt, amely hiány mostanra, 2015 végére érte el azt, hogy tulajdonképpen egy 
koordinációra volt szükség, amely az állam gondosságával lehetővé teszi azt, hogy 
azokat az önök által is kiemelt szakmai célokat teljesítsük, amelyeket az EU meg fog 
rajtunk követelni, vagy már éppen követel, és hogy biztosítsuk azt, hogy a hulladékot 
mindenhonnan elvigyék. Ebben mi is hozzátettük a magunkét, tehát annak ellenére, 
hogy a számlázás ilyen csúsztatottan épült fel, biztosítottuk minden közszolgáltatónak 
a finanszírozását, és ezt jelenleg is tesszük. Úgy gondolom, hogy nincsen olyan 
közszolgáltató jelenleg, aki finanszírozási hiánnyal küzd, ahogy államtitkár úr is 
mondta, nem is lesz ilyen, tehát mindenhol, a hírek ellenére a közszolgáltatás 
zökkenőmentesen ellátott.  

Elnök úr emelte ki a kijelölés intézményét, de képviselő asszony is jelezte ezt. A 
kijelölés intézményének a kivezetésén mi is dolgozunk, mert mi sem értünk 
feltétlenül ezzel egyet, hogy erre szükség van, hiszen pontosan az a cél, hogy minden 
önkormányzatnak saját közszolgáltatója legyen, sajátjának érezze ennek az ellátását, 
és tulajdonképpen a szakmai elveket így egy kicsit a saját területén jobban tudja 
érvényesíteni, vagy mégiscsak érezze annak fontosságát. Egyébként év végére a 
kijelölés intézményéből 82 település kerül már kivezetésre az NHKV munkájának 
köszönhetően, és reményeink szerint március 31.-ére igyekszünk ezt nullára vinni, 
hogy kijelölt települések legyenek Magyarországon. Reményeink szerint ez sikerül is, 
jelenlegi terveink efelé tartanak. 

Szakmai kérdésekben államtitkár úr a legtöbbet megválaszolta. Alapvetően, 
ami fontos, és amit összességében szeretnék jelezni, hogy tulajdonképpen mi a 
munkánkat pontosan azzal kezdtük meg, hogy a hírekkel és a beskatulyázással 
ellentétben ne számlagyárként üzemeljünk, hanem szakmai irányvonalakat szabjunk. 
Ezt csak felméréssel és helyzetelemzéssel lehet megtenni. Kollégáim között nem 
barátok vannak, hanem szakemberek vannak, nem véletlenül úgy építettük fel a céget, 
és erre törekedtem én is, hogy olyan szakembereket hozzak be, akiknek mind fővárosi 
tapasztalata, mind vidéki tapasztalata megvan, és egy olyan egységesítés kerülhessen 
a szakmaiságban képviseletre, amelyet országos szinten tudunk megvalósítani.  

Természetesen ismerjük azokat a problémákat, amelyeket önök felvetnek, csak 
tényleg, ahogy államtitkár úr is kiemelte, ezek megoldása nem megy egyik pillanatról 
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a másikra. Ez egy hosszú távú stratégia, nem véletlen, hogy az EU is 2030-as 
célszámokkal vagdalózik, hiszen ő is érzi azt, hogy azért odáig eljutni, nem egyszerű 
feladat. Természetesen rajta vagyunk azon, hogy minél nagyobb hulladékmennyiséget 
eltérítsünk a lerakástól. Mi is tudjuk, hogy az, amit jelenleg lerakási számokban 
hozunk, az nem vállalható. Mi is azon vagyunk, hogy erre a közszolgáltatóknak 
nemcsak hogy az ukázt megmondjuk, mert nem ez a célunk, de mégiscsak egy 
szakmai irányszabás a mi feladatunk, hanem ehhez a finanszírozást és a fejlesztéseket 
is hozzátegyük, s ebben az NFM nagyon korrekt és segítő partnerünk.  

Tulajdonképpen afelé a cél felé, hogy a lerakott hulladék mennyiségét 2030-ra 
az EU által vállalt szintre vigyük, afelé minden adott, tehát úgy gondoljuk, hogy el 
tudunk odáig jutni egy megfelelő koncepcióval. Itt az újrahasznosítás versus égetés 
kérdésében mi is azt látjuk, hogy vannak olyan anyagáramok, amelyeket valóban, 
persze jobb lenne visszaadni vagy éppen másképp hasznosítani, de az égetésen kívül, 
az újrahasznosításon kívül nincsen rá olyan alternatíva Európában sem, amelyet 
gazdaságosan és megfelelően tudunk alkalmazni.  

Ez ugyanúgy igaz a betétdíjra is. A betétdíj kérdését is megvizsgáltuk, mert mi 
is láttuk az esetleges indokoltságát, de a kiépítése és az üzemeltetése a jelenlegi, 
úgymond már meglévő hulladékgazdálkodási rendszerünkben olyan költségeket 
képviselne, amely után joggal mondhatnák azt, hogy ezt mikor fogja a rendszer 
kitermelni, és sajnos azt tudjuk mondani, hogy addigra sem, mire kellene a számokat 
hoznunk. Ezért, mivel az adottságokra tudunk épülni, az elmúlt években 
megvalósított, vagy az elmúlt 10 évben megvalósított 200 milliárdos EU-s 
beruházásra tudunk építeni, és azok fenntartása viszont kötelezettség, ezért vannak 
olyan röghöz kötöttségeink, amelyeket muszáj figyelembe venni. Tehát ezeket, kérem, 
önök is fogadják el, és úgy határozzuk meg a szakmai koncepciónkat, vagy úgy 
cseréljünk véleményt ebben, hogy azért ezeket ne felejtsük el, hiszen ezek az elmúlt tíz 
év vívmányai, amelyek egy-egy helyi szinten persze becsülendők és elismerendők, de 
országos szinten nem tudják hozni azokat az eredményeket, amelyeket kellett volna 
hogy hozzanak.  

Természetesen nem az a célunk, hogy a helyi jót és a helyi megfelelő 
szakmaiságot mi letörjük vagy ne engedjük képviselni. Mindenhol, ahol jót látunk, azt 
igyekszünk megtapasztalni, és akár országos szinten is bevezetni, vagy éppenséggel 
elérni annak a pozitív hatásait. De azért azt látni kell, hogy nagyon sok helyen az 
elmúlt évtizedek tapasztalataira épülve maradtak meg olyan vélemények, olyan 
szakmai irányok, amelyek persze helyi szinten, mondjuk, a szelektív gyűjtés ’94 óta be 
van vezetve, de ez nem párosult például egy komplex szemléletformálással, amellyel 
folyamatosan növelni lehetett volna azt a mennyiséget, amelyet szelektíven el lehetett 
volna téríteni. Ezért is vagyunk úgy, hogy a szemléletformálást mi is nagyon 
fontosnak érezzük, és az NFM-nek köszönhetően erre kaptunk egy címzett 
egymilliárd forintos forrást, pontosan azért, hogy országos kampányban egy állami, 
NHKV által vezetett üzenettömeggel a lakosságot elkezdjük abba az irányba terelni, 
hogy végre egy dolgot értsen meg mindenki - és úgy gondolom, ez a 
hulladékgazdálkodás finanszírozásának a legnagyobb problémája -, hogy a díjat nem 
azért fizetjük, hogy kitoljuk-e a kukát vagy sem. A díj egy komplex szolgáltatásnak a 
része, amely komplex szolgáltatás a hulladékgazdálkodás teljes vertikumára 
vonatkozik. És ha ezt a tévhitet le tudjuk bontani, akkor úgy gondolom, a 
finanszírozási kérdéseket is meg tudjuk úgy oldani, hogy a rendszer önfenntartóvá 
váljon, és megoldjuk azokat a problémákat is folyamatosan, amelyek a lerakási 
kérdéskörök csökkentésére vagy éppen egyéb szakmai elvekre vonatkoznak.  

Még egy kérdése volt képviselő asszonynak, amire nem tértem ki, és 
államtitkár úr sem válaszolt rá, de nekem személyes emlékem a budapesti sztrájk. 
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Budapesten a sztrájk kérdése másfél éve van napirenden, tehát az NHKV előtt is 
napirenden volt. Tudjuk jól, hogy Budapest több éve nem emelt bért az embereinek, 
akkor sem, amikor az FKF Zrt. nyereséges volt, és most sem, amikor ránk hivatkozva 
állítólag veszteséges. Szeretném leszögezni, hogy egyébként mi is látjuk a szakmában 
lévő bérkülönbségeket, ami Budapesten egyébként, ha megnézzük, hogy mennyit 
keres egy budapesti bármilyen munkavállaló fizikai állományban leginkább, és 
mennyit vidéken, azért kétségbeejtő a különbség, több mint kétszeres. Úgy gondolom 
tehát, hogy azért almát az almával érdemes összehasonlítani, és természetesen az 
NHKV Zrt. kifejezetten azon dolgozik, hogy a ’16. év tapasztalataira, mondhatom így, 
a díjban megmaradt fedezetre építve a jövő évben egy komplex béremelési 
struktúrára tegyen javaslatot a közszolgáltatóknak, pontosan azért, hogy ezeket a 
problémákat kiegyenesítsük, és ne súlyosbítsuk a helyzetet még egy szakmai 
emberhiánnyal a hulladékgazdálkodás tekintetében. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatásokat. Megkérdezem, a második 

körben milyen tisztázandó kérdés van. (Jelzésre:) Rácz helyettes államtitkár úr akar 
még válaszolni, megadom neki a szót, ha megengedi képviselő asszony, és utána 
térünk át akkor a kérdésekre. Helyettes államtitkár úr! 

 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Csak röviden válaszolok, és megígérem, nem fogom sem az „ostoba”, sem a „beteg” 
jelzőket használni, hanem inkább arra kérem önt, elnök úr, hogy még egyszer 
gondolja át, amit én mondtam. Én nem azt mondtam, hogy nem kell foglalkozni a 
megelőzéssel, hanem azt mondtam, hogy amikor a fogyasztás nő, a termelés nő, a 
GDP nő, és ön is évről évre többet tesz a fogyasztói kosarába, akkor a keletkező 
hulladék mennyisége állandó. Ez, bárhogyan is vesszük, szakmai szempontból 
mindenképpen pozitív elmozdulás, amikor nyílik ez az olló. Erről beszéltem. 

A másik dolog, hogy mi nem vagyunk elég ambiciózusak, és nem szeretnénk az 
EU körforgásos gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos javaslatcsomagját teljesíteni? 
Hát gondolja át, elnök úr: 10 százalék lerakás. Ön mondta az előbb, hogy nem szabad 
égetni hulladékok, semmilyet sem. Németország úgy teljesíti a 10 százalékot már ma, 
hogy semmit sem kell tennie. És miért? Azért, mert jelentős mennyiségben 
hulladékot éget. Mi pedig feszítsük ki magunkat egy olyan arányszámmal, ami 
számunkra teljesíthetetlen? Én ezekről az aránytalanságokról beszéltem. Én arról 
beszéltem, hogy nem az országok teljesítőképességéhez mérték ezeket a számokat; 
van, akinek semmit sem kell tenni, és oly módon szabadul meg a hulladéktól, amit ön 
károsnak tart; mi pedig teljesíthetetlen helyzet elé állunk. Tehát ezt az embernek 
politikusként át kellene gondolnia, hogy az ország érdekében milyen álláspontot 
képvisel.  

Néhány dolog, ami konkrétan felmerült. ÉBH, azaz építési-bontási hulladék. 
Nem tudom, ezzel különösebben mi a probléma, mert a számokat meg kellene nézni, 
mielőtt véleményt formál az ember, valamilyen adatból ki kell indulnia. Az adat 
nálam rendelkezésre áll: 2020-ig 70 százalékra kell növelni az EU-s kötelezettségünk 
alapján az ÉBH-k újrahasznosítását, tehát 70 százalékra 2020-ig. 2015-ben 63,7 
százalékon tartottunk. Ha megnézzük a 2010-es adatot, az 56 százalék volt. Tehát öt 
év alatt fölmentünk 7 százalékot, és teljesen biztos, hogy ha semmit sem teszünk, de 
az égvilágon semmit sem, akkor is teljesíteni fogjuk a 2020-ra megkövetelt uniós 
arányszámot. Ehhez képest az, hogy semmit sem teszünk, nem igaz, mert most 
készítjük az építési-bontási hulladékok kezeléséről és hasznosításáról szóló 
koncepciót. Tehát biztosan el fogjuk érni a ránk szabott arányszámot. 
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A gumi tekintetében is azt tudom mondani, hogy a számokból kellene 
kiindulni. A gumi a roncsautós irányelv hatálya alá tartozik; itt már ma teljesítjük a 
hasznosítási arányt, ez 85 százalék. Tehát már ma teljesítsük a hasznosítási arányt. 
Persze nyilván lehet találni az erdő szélén eldobott gumiabroncsot, ami helytelen, de 
Magyarország már jelenleg teljesíti azt az arányt, amit tőle az Unió megkövetel.  

Egyébként a termékdíjas rendszerben - mindegy, a jelzőket most nem mondom 
- az OGYHT-ban, az országos gyűjtési és hasznosítási tervben nagyon nagy arányban 
támogatjuk a gumi gyűjtését, hasznosítását. Kérdés volt, hogy mennyi keletkezik: 
körülbelül 25-30 ezer tonna.  

Bencsik alelnök úr kitért arra, hogy a közútfelújítás kapcsán mi a helyzet. 
Sajnos az a helyet, hogy nagyon vigyázni kell a gumihasznosítással például a közutas 
megoldásoknál, ugyanis ha az aszfaltba gumiőrleményt keverünk, onnantól kezdve az 
aszfalt nem hasznosítható újra. Én nem vagyok útépítő, de tudom, hogy ezeket olyan 
technológiával hasznosítják újra, hogy felmarják, és a gép végén már készítik az új 
aszfaltot. Ha gumiőrlemény van belekeverve, mivel az elég, ez az aszfalt nem 
újrahasznosítható. Tehát az eddigi technológiákkal sokkal nagyobb problémát 
okoznánk, ha belekevernénk az aszfaltba, mert akkor egy jövőbeni újrahasznosítást 
akadályoznánk meg. De megjelent egy újságcikk épp a napokban arról, hogy van egy 
új magyar technológia, amely kiküszöböli ezt a problémát, úgyhogy jelenleg vizsgáljuk 
a minisztériumban ezt a technológiát és ennek a támogathatóságát. Én nagyon 
remélem, hogy ez egy olyan technológia lesz, amely tényleg a jövőben is biztosítja a 
gumiőrleményt tartalmazó aszfaltnak az újrahasznosíthatóságát. Tehát nagyon meg 
kell gondolni, hogy milyen irányokba megyünk, mert most eltüntetjük a 
gumiőrleményt, és aztán lehet, hogy tíz év múlva ott állunk egy olyan problémával, 
hogy egy hatalmas nagy aszfaltmennyiség újrahasznosíthatatlan. De ez most egy új 
technológia, úgyhogy erről még nem tudok nyilatkozni; hátha ebben lesz majd az 
áttörés. 

A komposzt tekintetében kérdés hangzott el Heringes Anita képviselő 
asszonytól, hogy mennyi keletkezik: 180 ezer tonna komposzt keletkezik, de ebben 
persze a házi komposztálás nincs benne. Itt azt tudom elmondani, elhangzott elnök 
úrtól is, és államtitkár úr is mondta, hogy nagyon fontos azt elérni, tehát egyre 
növekszik a keletkező komposztmennyiség, természetesen a megfelelő minősítési 
eljárást követően ezt termőföldre kell kihelyezni. Nem égetni kell, nem lerakni kell, 
ahogy államtitkár úr mondta, hanem minősítést követően termőföldre kell lerakni. 
Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy jelenleg készül a biológiailag lebomló 
hulladékokkal kapcsolatos jogszabályunk, ami nagyban segíteni fogja a komposzt 
ilyen irányú felhasználását. Emellett épp a múlt héten tárgyaltunk, a gödöllői 
egyetemen kutatás is folyik a tekintetben - egyébként ezt a kutatási szerződést még a 
tavalyi évben kötötte az FKF Zrt. és az egyetem -, pontosan abból a célból, hogy a 
közszolgáltatónál, az FKF Zrt.-nél keletkezett komposztokat hogyan lehet 
értékesíteni, hogyan lehet piacot teremteni neki, hogyan lehet rentábilissá tenni a 
közszolgáltatóknál folyó komposztkészítést. Tehát nem látok ebben különösebb 
problémát, dolgozunk ezen a kérdésen. 

Egyébként a biológiailag lebomló hulladék tekintetében a lerakás 
vonatkozásában még egy számot szeretnék elmondani. Uniós előírás az, hogy 
820 ezer tonna alá kell csökkenteni az éves lerakott, biológiailag lebomló hulladék 
mennyiségét. Ezt a számot 2016. június 30-án már teljesítettük. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük a válaszokat helyettes államtitkár úrnak is. Heringes Anita 

képviselő asszony kért szót. 
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Kérdések 

HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen. Arra nem kaptam választ, 
hogy októberig kell a hulladékkezelési tervet elkészíteni - mi ezzel a helyzet? A tavalyi 
évinek a végrehajtását hol láthatjuk, hol beszélhetünk róla? Mert azt gondolom, ez is 
egy olyan terület, amiről muszáj lesz beszélnünk. 

Azt látom, hogy a politikai megfelelés miatt görcsösen ragaszkodnak ehhez a 
rezsicsökkentéshez. Pont azért látom, mert tudom, hogy az én környékemen azért 
nem lett elfogadva és azért nem lett kiküldve az NHKV által a csekk, mert a 
számlaképet nem sikerült hónapokon keresztül elfogadni. Értem én, hogy meg kell 
felelni a politikai felső vezetésnek, de szerintem a munkát kell elvégezni első körben. 
És szerintem fel lehet készülni egy ilyen munkára, és akkor nem egy évig tart, hogy 
megkapják a lakosok a számlát. Mert én most Budapesten tudok olyan 
magánszemélyt, aki egyik ingatlanára sem kapott még egyetlenegy csekket sem. Tehát 
ez a rendszer még mindig nem működik úgy, ahogy kellene. 

Ehhez képest tudjuk azt, hogy az Anker közben havonta több millió forintért 
ingatlant bérelnek maguknak. Az a kérdésem, hogy most, hogy átköltöztek a Lajos 
utcába, a több millió forintért bérelt ingatlannal mi a helyzet, azt sikerült-e 
felmondani.  

A felső-középkategóriás gépjárművek bérlése volt az egyik első lépése a cégnek. 
Tényleg ez volt a legfontosabb, amit meg kellett tenni? Tizennyolc felső-
középkategóriás gépjárművet bérelni önmaguknak? Szerintem ez sem egy jó 
megoldás, mert valószínűleg tényleg össze lett keverve a szemétszállítás a 
személyszállítással ezen a területen is - végül is csak pár betű a különbség. 

Ami kérdésünk lenne, lehet, hogy Budapesten és a jobb módú környékeken 
egyre nő a lakossági szemét, de a kis falvakban meg egyre csökken. És éppen ezért 
valahol a rezsicsökkentés így igazságtalan, hogy mindenkinek ugyanannyi jár: annak 
az embernek is, akinek rengeteg szemete van, jómódban él, és rengeteg szemetet 
helyez el a szemetesében; és annak a kisnyugdíjasnak is, akinek egyébként majdnem 
semmi szemete nincs. Azt gondolom, igazából egy olyan rendszert kellene létrehozni, 
ami igazságosan működik. Merthogy az az emberek számára is elfogadhatóbb lenne. 
Csak sajnos azt látom, hogy a politika nem efelé megy jelen pillanatban, hogy 
igazságos legyen, hanem az a lényeg, hogy amit a fejünkben kitaláltunk, attól el nem 
szakadunk; ilyen ez a rezsicsökkentés, ami igazán igazságtalan rendszer.  

Ami még kérdésem, hogy mivel készülnek a patkányok elszaporodásával 
kapcsolatban. Merthogy az egy óriási probléma lesz itt Budapesten, és ez az, ami az 
embereket igazán fel fogja háborítani, ha egyre több kisrágcsáló és patkány fog 
rohangálni Budapest környékén.  

A közbeszerzésekben láttuk, hogy mind az autóbérlésnél, mind a számlák 
nyomtatásánál valahogy véletlenül minden esetben vagy a Magyar Posta egyik cégét 
sikerült megtalálni, vagy valami hasonlót, díjfizetőt; tehát már létező állami cégeket 
sikerült csak és kizárólag megtalálni. Ebből is csak annyi látszik, hogy egy újabb 
kifizetőhely lesz ez a rendszer, és nem több, sajnos.  

Szennyvíziszap kérdése; ugye, ezt a szennyvíztelepek kezelik. Az a kérdésünk 
lenne, hogy hathónapnyi tárolás után van-e lehetőség vagy mód mezőgazdasági 
területeken kihelyezni, persze csakis akkor, ha vizsgálni lehet a nitráttartalmat. Mert 
ha nem lehet, akkor nyilván nem szabad ilyet csinálni, de ha a nitráttartalmat 
vizsgálni lehet, akkor ez akár egy megoldás is tudna lenni.  

Az üveg útépítésben való felhasználását vizsgálják-e, hogy annak vannak-e 
előnyei, megoldható lenne-e? Mert erre is sokan azt mondják, hogy fontos.  
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A termékdíj megfizetése után, ugye, a gyártói felelősség valahol megszűnik. 
Kifizeti a termékdíjat, és utána neki már nem kell figyelnie. Erre is megoldást kellene 
találni, mert ez így szerintünk nincs rendjén.  

Tényleg azt látom, hogy nem készültek föl önök, az NHKV erre az átvételre. 
Felkészülési időt kellett volna hagyni saját maguknak, és akkor lehet, hogy működött 
volna egy rendszer. Ha ez egy piaci alapon működő cég lenne, akkor szerintem már 
rég kirúgták volna a teljes vezérkart, mert piaci alapon egy ilyen cég valószínűleg nem 
tudna működni, mert egy évig nem képes elvégezni azt a feladatot, amit neki csinálnia 
kell, csak és kizárólag azt látom, hogy a politikai feladatait végzi el; drágán bérel 
magának irodát, majd pedig drágán bérel gépjárműveket saját magának, és ezt mind 
állami cégektől. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e még 

ebben a körben. Új kört ezután már nem nyitnánk, ha lehet, bár kettőkor lesz 
szavazás, és addig ráérünk, tehát beszélgethetünk a témáról, de ha egyetértenek, ez az 
utolsó kör.  

Amennyiben nincs kormánypárti hozzászólás, megkérem Bencsik János 
alelnök urat, egy pillanatra vegye át az ülés vezetését. 

 
(Az ülés vezetését Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Örömmel adok szót elnök úr számára. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Elsőként is Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató úrnak köszönöm szépen 
a válaszokat. Ha megengedi, kérem, ne vegye tiszteletlenségnek, hogy azokra 
konkrétan nem reagálok. Elfogadom a válaszait, de én alapvetően azt érzem, hogy ha 
bármilyen olyan jellegű probléma van, amit Heringes képviselőtársnőm feszeget, 
azért a kormányzatot terheli a felelősség, hiszen az önök feladata az, hogy 
végrehajtsák azt, amit a kormányzat elvár önöktől. Tehát én ezért nem illetném 
konkrétan csak az önök személyét és cégét kritikával, úgyhogy a kormányzat felé 
fordulok, ha megengedi, és bízom abban, hogy a kormányzati iránymutatás lesz az, 
ami esetleg jobb működésre készteti önöket.  

Ha nem probléma, hogy nem tartom a protokollt, akkor először helyettes 
államtitkár úr szavaira reagálnék két dologban. Elsőként is arra, hogy a derogációs 
igénnyel kapcsolatban megfogalmazott érveit én elfogadom. Nem vagyok jelenleg 
annyira tájékozott a magyarországi átállási lehetőségekkel kapcsolatban, hogy 
országos reprezentativitással megmondjam azt, hogy ehhez mennyi idő kell. 
Elfogadom azt, hogy a német gyakorlat esetleg azért ösztönzi ezt, mert ő már tudja 
teljesíteni, és nem jó gyakorlattal. Tehát nyilvánvalóan ebben tájékozódni kell nekem 
is, hogy milyenek a lehetőségek, de egy biztos: az, hogy Magyarországon a jelenlegi 
irány nem ösztönzi és nem segíti a hulladék keletkezésének csökkentését, ez a 
meggyőződésem, és erre majd mindjárt részletesebben kitérek az államtitkár úr által 
adott válaszuk kapcsán. Elfogadom tehát azt, hogy jó szándékkal is szükséges lehet a 
derogáció, tehát ez ügyben megkövetem önöket a szigorú felszólalásom kapcsán.  

Nem vonom vissza viszont azt, amit a fogyasztással kapcsolatban mondtam. 
Ön szó szerint az első felvezető mondataiban azt mondta: nem lehet csökkenteni a 
hulladék mennyiségét. Tehát így, sommásan jelentette ki, szó szerint írtam. Ez az, 
amivel nem lehet egyetérteni. Bocsásson meg és nézzék el nekem, hogy ilyen 
túlságosan köznépi hangulatot hozok. Mindenki tudja, hogy közeledik a karácsony, 
van négy gyerekem, abból három lány, most vettem valamilyen anorexiás szőke 
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babát, papír mögötte, műanyaggal bevont drót, papírcsomagolás, nejlonban, még egy 
papírdobozban… Elfogadhatatlan az, amit a csomagolóipar jelenleg művel a 
termékekkel! Elképesztő mennyiségű hulladékot termelünk fölöslegesen. Ez 
szabályozás kérdése és termékdíj kérdése. Látom a kollégákat, láttam, hogy 
valamilyen AliExpresszel vagy valamilyen kínai vacakból rendeltek terméket, jött egy 
hatalmas doboz, dugig volt hungarocell, nem tudom, micsodával, kis bogyókkal, 
benne volt egy ekkora termék a doboz közepén, mindez kétszeresen becsomagolva. Ez 
vámmentesen, minden nélkül bejöhet Magyarországra.  

Az, hogy Magyarországon milyen hulladék keletkezik, fokozott felügyeletet és 
fokozott szabályozást igényel. Az, hogy hogyan működik a csomagolóipar, milyen 
anyagokat használ, ez szabályozás kérdése. És a szabályozást jelen pillanatban a 
magyar kormány kezdeményezheti és teheti meg. Tehát nagyon kérem, azt ne kérje 
tőlem, hogy elfogadjam azt az álláspontját, hogy nem lehet csökkenteni a hulladékot, 
mert lehet, és ehhez csak kormányzati szándék kell.  

Az pedig, hogy hogyan nő a GDP, nem akarok ilyen ideológiai vitákba 
belemenni, hogy ez most jó, rossz vagy nem rossz, de az biztos, hogy alapvetően a 
fogyasztási szokások meghatározásában még mindig meglenne a lehetőség, hogy 
hulladékgazdálkodási szempontból megelőző szempontokat kövessünk. De jelen 
pillanatban semmilyen ösztönző politika nincs erre, tehát ez irányú sommás 
kijelentését ezért támadtam hevesen, mert ez egy nagyon súlyos szemléletbeli 
különbség közöttünk, ha ön azt állítja, hogy nem lehet ezt megtenni. De meg lehet, 
nagyon-nagyon sok szabályozási eszköz van, amivel ezt meg lehet tenni. 

S hogy államtitkár úrnak is egy pár dologra reagáljak, egy kis vidám 
momentumra hadd hívjam föl a figyelmet. Van egy idős rendőr ismerősöm, az 
ilyenkor már mindig azt mondta, hogy régen ilyenkor már nyúltam a gumibotért, 
amikor így egymásra vallanak az emberek. Amikor az egyik államtitkár azt mondja, 
hogy 150 ezer tonna a komposztálható, és azt teljes mértékben vissza kell most, jelen 
pillanatban tenni a lerakókba, a másik államtitkár meg már 180 ezer tonnát mond, és 
azt mondja, hogy azt lehet a földben hasznosítani, tehát ez az az eset, ahol egymás 
ellen vallanak. Én abban bízok, hogy Rácz helyettes államtitkár úrnak van igaza 
ebben, és bízom benne, hogy nem ennyire értelmetlenül történik, mert ha bármilyen 
technológiai megoldással a lerakókba kerül vissza a komposztálásra összegyűjtött 
hulladék, akkor semmi különöset nem tettünk, mintha a kommunális szemét közé 
kevertük volna, tehát ennek semmi értelme nem lenne azonkívül, hogy többlet-
infrastruktúrát tart fenn és többletköltséget okoz az adófizetőknek. Tehát bízom 
benne, hogy a Rácz helyettes államtitkár úr által elmondottak a pontosabb 
információk. 

Elsőként Szabó államtitkár úrtól elnézést szeretnék kérni, ha bármivel azt 
sugalltam volna, hogy önt személyesen vagy az elmúlt két évet hibáztatom a kialakult 
helyzetért. Nem, nem így van, de engedtessék meg nekem, hogy 6 év Fidesz-
kormányzás után számon kérjem, hogy hol vannak az eredmények. 1998-ban lettem 
először önkormányzati képviselő Túrkevén, abban a ciklusban kezdték az ISPA-
támogatásokból a regionális lerakók kiépítését. Hadakoztunk mindegyik ellen, mert 
elmondtuk, hogy idiótaság, és nem lehet ennyi pénzből hosszú távon kezelni. Most 
ugyanezeknek a hulladéklerakóknak, amelyeket akkor létrehoztunk, egytől egyig a 
technológiai hibáiról és különböző problémáiról hallunk nap mint nap. Nem tudja 
kezelni a hulladékból kiszivárgó szennyvizet, az élővizekbe mennek bele, a lerakási 
kapacitások úgy megnőttek, hogy gyakorlatilag még 30 évig kellene működnie, és 
gyakorlatilag 5 év múlva betelik az egész, tehát az, amit tizenéve elmondtuk, azok a 
kockázatok mind megjelentek.  
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Én nem állítottam, hogy ezt a Fidesz-KDNP a mostani kormányzása alatt 
teremtette, mindössze azt kérem számon, hogy az elmúlt 6 évben ezeknek a 
rettenetesen hibás rendszereknek hogyan történt a helyreállítása. Azért fontos ez, 
mert elnök-vezérigazgató úr is mondta azt, hogy rendkívül hibás struktúrákat 
örököltek meg sok tekintetben, de engedtessék meg nekem, hogy én meg rettenetesen 
jól működő struktúrát ismertem az önkormányzatoknál, amikor önkormányzati 
fenntartó volt. Az NHKV jelenlegi tevékenysége gyakorlatilag a hulladékgazdálkodás 
KLIK-je, egy indokolatlan központosítás abban a formában, hogy nem veszi 
figyelembe, hogy hol van működő rendszer, és hol szükséges a beavatkozás. Amikor 
az egészet egységesíti, és egy középszintű megoldást teremt, akkor lehet, hogy néhány 
esetben jó rendszert tesz tönkre. Lehet, hogy néhány esetben jobb gyakorlatot tud 
megvalósítani és hibákat tud kiküszöbölni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetett 
volna ezt a KLIK-kesedést vagy NHKV-sítást, ezt a centralizációt megelőzni úgy, hogy 
helyi önkormányzatoknál helyi hulladékkezelési lehetőségeket tartok meg. Tehát nem 
vonom kétségbe azt, amit elmondott vezérigazgató úr, hogy sok esetben voltak 
rettenetesen érdekes anomáliák, amikor felhúzták a szemöldöküket a gyakorlaton, de 
higgye el, hogy én meg sok helyen láttam - három megyében dolgoztam ilyen 
területeken, alföldi megye mind a három, de - nagyon sok jól működő rendszert is 
láttam, amelyeknél szerintem hibás volt.  

Államtitkár úr reagált még a gumigyűjtéssel kapcsolatos gondolataimra, és ott 
elmondta, hogy a cégek nem akarják összegyűjteni, és ők nem akarnak érte menni, de 
azt tudom mondani önnek is, hogy ez szabályozás kérdése és megoldás kérdése. Ha 
minden esetben az új gumi vásárlásánál a régi gumi leadása - ha gumiabroncsokról 
beszélünk - egy kötelezettségként jelenne meg vagy bármilyen termékdíjként, 
betétdíjként ott lenne, akkor bizony ott lenne centralizáltan az összes gumihulladék, 
és akkor lehetne gondolkodni a legészszerűbb hasznosításáról, de jelen pillanatban 
ezt nem ösztönzi a szabályozás. Tehát, mint mondottam, a legtöbb parasztembernek 
jobban megéri elhajítani – bocsánat, nem akarok… -, tehát a legtöbb olyan embernek, 
ahol nagyobb a gumihasználat, jobban megéri a kert végébe kihajítani, ha elfér, mert 
nincs ilyen ösztönző politika. Ehhez jó szabályozás kell, és ez az önök felelőssége, 
hogy ezt megalkotják-e.  

Még egy fontos dologra felhívta a figyelmet, elmondta államtitkár úr, 
szerintem teljesen helyesen, és ezzel én is egyetértek, hogy nem preferálja a 
hulladékbehozatalt a hulladékégetők üzemeltetésére. De kérem szépen, pont ez az oka 
annak, hogy nem szabad többet építeni, fejbe sem szabad venni, hogy ilyenen 
gondolkozzanak, mert amikor azt létrehozzák, onnantól kezdve azt etetni kell mindig 
hulladékkal, és onnantól kezdve az megint ellentétes lesz azzal az igénnyel, hogy 
csökkentsük a keletkező hulladék mennyiségét. Pont ez az az ok, amit ön elmondott, 
ez az oka annak, hogy Magyarország területére több hulladékégetőt és égési 
technológiával hulladékhasznosítót nem szabad engedélyezni, ugyanis innentől 
kezdve az abban lesz érdekelt, hogy mindig legyen hulladék, és ha nincs 
Magyarországon elég, akkor hozzunk be hulladékot, tehát ez az oka annak, hogy a 
hosszú távú terveik közül ezt kigyomlálandónak ítélem meg.  

Összességében ennek ellenére és összes kritikai észrevételeim ellenére én a 
magam részéről köszönöm, hogy készségesen a rendelkezésünkre állnak és mindenre 
válaszolnak, de fenntartom azon állításomat, hogy a hulladékgazdálkodási 
rendszerben az elmúlt hat évben sokkal több eredményt kellett volna elérni, és 
jócskán van még tennivaló. Minden olyan véleményükkel, amit például államtitkár úr 
is megfogalmazott, ami ezzel párhuzamos volt, hogy sok-sok még a feladat, azt 
gondolom, hogy ebben egyetértünk, csak mindössze ennek az ütemezését, ennek a 
végrehajtását szeretnénk a lehető leggyorsabbra venni. Köszönöm szépen a szót. 
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ELNÖK: Az ülésvezetést visszaadom Sallai úr számára. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Az első napirendi pontban, ha lehet, a képviselői 

hozzászólásokat most már lezárnánk, és még egyszer kérdezem, hogy van-e kérdés 
vagy hozzászólás. (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor megadom a szót államtitkár 
úrnak.  

Dr. Szabó Zsolt válaszadása, reagálása 

DR. SZABÓ ZSOLT államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm 
szépen a szót, elnök úr. Ha megengedi, akkor az ön kérdésével vagy felvetésével 
kapcsolatban válaszolnék. Mind a 150 ezer tonna, mind a 180 ezer tonna igaz. Rácz 
helyettes államtitkár úr a 180 ezer tonnát a komplett hulladékgazdálkodásból kijövő 
komposztra értette, mi pedig a települési szilárdhulladék-komposztról beszéltünk, 
ebben nincs benne - ezt ő is hangsúlyozta - a lakossági komposztálás, azok a mini 
komposztálók, amik a kertben mennek, de mind a két szám igaz egyébként.  

A hőhasznosítás kérdése, hogy mit lehet vele tenni. Van 1,2 millió tonna olyan 
hulladék, ami alkalmatlan arra, hogy a termőterületre kijuttassuk, alkalmatlan arra, 
hogy újra fölhasználjuk, például tört műanyag van benne, tört ez, tört az, föld, 
biomassza, egyéb ilyen jellegű dolog, de nem tudjuk külön gyűjteni. Nem tudjuk, hogy 
mi legyen vele, ha van javaslat, nagy örömmel vesszük. Mi nem szeretnénk ezt lerakni 
a lerakóban. Ugyanezt csinálják az osztrákok, ugyanezt csinálják a németek, sőt a 
németek még nagyobb elemmel, ők durvábban csinálják ezeket a dolgokat, nagyon 
érdekes, láttuk a gyakorlatban is. Mi szívesen vesszük, hogyha van valami jó dolog. 

Összességében a hulladékgazdálkodás: a közszolgáltatási tervben az NHKV 
komplett feladata le van rögzítve. A közszolgáltatási tervet illetően még soha nem volt 
ilyen egységes kép, soha nem volt ilyen egységes gondolatirány, ami természetesen 
optimálisan módosítható, mind a nemzeti érdek, mind a gazdasági érdek, tehát 
minden elem belerakható, és lehet koordinálni, van egy egységes rendszer. Mondok 
konkrét példát, amivel most foglalkozik az NHKV, és eddig soha, senki nem 
foglalkozott vele, a csurgalékvíz-kezelés kérdése. Kinek a pap, kinek a papné, aki 
odafigyelt, az bevitte a szennyvíztisztítóba, aki nem figyelt oda, az hagyta, hogy 
elcsorogjon. Mint ahogy elnök úr is mondta, ez egy rendezetlen dolog volt, most az 
első alkalom, hogy ez így működjön összességében. 

Rezsicsökkentés: számoljunk együtt csak hangosan! Egy lerakó működtetése a 
visszapótlással együtt 6 ezer forint. A lerakási járulék 6 ezer forint, ez 12 ezer forint 
tonnánként. Abban az esetben, ha a szelektív gyűjtéssel otthon el fogjuk tudni téríteni 
a hulladékot, akkor mód lesz arra, hogy lemérlegelve a csipes rendszerben - és hosszú 
távon erre készülünk - akkor meg tudjuk azt oldani, hogy mindenki annyiért fizessen, 
amennyi. Lesz egy állandó díj, amiért a kukásautó eljár az utcába, és lesz a 
volumendíj, ami a ténylegesen benne lévő ilyen jellegű hulladék. Ez lesz egy oly 
ösztönző, amely egyrészt a szelektív felé is ösztönzi az embereket, és tudunk 
különbséget tenni, mondjuk, a vidék vagy Budapest között. Azonban addig, amíg 
ezeket a kérdéseket meg nem tudjuk oldani, és ebbe az irányba megyünk, addig ez 
gondot okoz. Klasszikus példát szoktam mondani: Bécs belvárosában van egy olyan 
rész, ahol ilyen tömegmérés arányában történik a dolog, és a kukás bácsi 
kulcscsomóval megy, mert mindegyiken külön lakat van, hogy ne tegyék bele egymás 
kukájába a hulladékot. Most akkor hogyan tudjuk kiküszöbölni Magyarországon, 
hogy ne a szomszéd kukájába kerüljön a hulladék, amiért fizetni kell, vagy ne a 
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határban kössön ki? Ezen a rendszeren dolgozunk, a hosszú táv nyilván ebbe az 
irányba fog tartani. 

Szennyvíziszap kérdése: a budapesti szennyvíziszapot egy ideig a lőrinci 
lerakóba hordták, ami nem is lerakó, hanem egy salaktároló zagytér. Én tettem egy 
nagy dolgot, polgármesterként dolgoztam ott, az egyik földúton fúrattam független 
bevizsgálókkal egy 25 méter mély lyukat, megnéztük a rétegvizeket. Ott három 
rétegvíz volt egymás alatt, mindegyik szennyezett volt olyan nehézfémekkel, nem 
lebomló anyagokkal, ami kimondottan a szennyvíziszaphoz köthető. Ha meg tudnánk 
azt oldani egy bevizsgálási rendszerrel, vagy komposztot hozunk létre, ami 
fölhasználható, kimehetne. De én óva intek attól, hogy a hormontartalmú tabletták 
összegyűjtött tömegét tartalmazó anyagot kivigyük, és a saját környezetünket 
terheljük.  

Budapesten van egy terv, ez közel 50 milliárd forint értékű; ez is egy 
hőhasznosítás. Viszont a szennyvíziszap önmagában nem tud így működni. 
Dolgozunk olyanon, hogy esetleg szárítással csökkentsük a víztartalmat. Egyébként a 
szennyvíziszapot a BM kezeli, egy stratégia készül nála; ez még nem készült el, hogy 
hogyan s mint tudunk továbblépni. Csak egy számot hadd mondjak önöknek: csak a 
csepeli tisztítóban olyan 80 ezer tonna az évente képződött mennyiség 
szennyvíziszapból. 

Hogy a termékdíjjal a gyártó felelőssége megszűnik: nos, én úgy gondolom, 
hogy ha valaki gyárt egy palackot, annak a tartalmát illetően, a kémiai anyagokat 
illetően fönnáll a felelőssége, tehát az nem szűnik meg azzal, hogy ott a 
termékdíjrendszer le van zárva, vagy azzal, hogy kifizette a termékdíjat. Számon lehet 
kérni, hiszen például egészségre veszélyes dolgot nem hozhat forgalomba. 

Én szkeptikus vagyok abban a témában, hogy milyen gyorsan lehet áttörést 
elérni, mondjuk, a lakosságnál vagy összességében a csomagolóanyagokat gyártóknál, 
de azon vagyunk, hogy ezt megtegyük. 

A patkánykérdéssel nem tudok mit kezdeni, nem hozzánk tartozik a kérdés. A 
hulladékot ugyanúgy elviszik Budapesten most is. Patkány sajnos volt mindig, irtani 
kell, ezt tapasztaljuk. Még kisvárosokban, sőt falvakban is tapasztalható ez a helyzet. 

Amit azonban hangsúlyosan szeretnék kiemelni, hogy ha a képviselő 
asszonytól megkapnám annak a hölgynek a nevét, aki nem kapott számlát, mi 
megnézzük, hogy az FKF, amely ugyanazt a rendszert működteti húsz éve, mondjuk, a 
húsz év után most miért nem küldött neki számlát. Merthogy ehhez nekünk biztos, 
hogy nincs közvetlen kapcsolatuk, de nagyon szívesen segítünk, hogy kinyomozzuk 
ezt a kérdést.  

Összességében ennyit szerettem volna elmondani, és ha szabad, egypár szó 
erejéig átadnám vezérigazgató úrnak a szót, aki válaszol a föltett kérdésekre.  

 
WEINGARTNER BALÁZS elnök-vezérigazgató (Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.): Köszönöm szépen. 
Válaszolnék a speciálisan rám vonatkozó kérdésekre. 

Képviselő asszony jelezte, hogy az Alisca Terránál sokáig vártunk a számlakép-
jóváhagyásra. Én ilyenről nem igazán tudok… (Heringes Anita: Nem szekszárdi 
vagyok.) Hanem? (Heringes Anita: Paksi.) Ja, a paksi közszolgáltató. A paksi 
közszolgáltatónál pedig a következő helyzet alakult ki… - bocsánat, csak a 
táblázatomat megnézem, mert abban van benne, és hirtelen Szekszárdra emlékeztem. 
Tehát a paksi közszolgáltatónál ugyancsak adatszolgáltatási egyeztetés miatt csúszott 
a számlakép, tehát tulajdonképpen náluk is, bár elég jó rendszert üzemeltetnek abban 
a nagyságrendben, amiben üzemeltetik - és egyébként itt már mindjárt utalnék elnök 
úr kérdésére is -, de ott is az adatszolgáltatási egyeztetést követően tudtuk csak a 
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számlaképet beküldeni. Azt nem tagadom, hogy van, ahol a Postával való meccseink - 
inkább úgy mondanám, hogy háromszögben a Postabankkal való számlakép-
jóváhagyási meccseink - elhúzódtak, de ez alapvetően nem annak volt a kérdésköre, 
hogy nem dolgozunk, hanem sajnos kiderült, hogy van, ahol, mondjuk, korábban a 
közszolgáltató nem teljesen a megfelelő számlaképet alkalmazta, és inkább 
kijavítottuk ezeket a hibákat annak érdekében, hogy egyrészt a jövőben ez ne 
forduljon elő, másrészt pedig a mi nevünkben természetesen ne rossz számla menjen 
ki. Általában ezen húzódtak el ezek az egyeztetések.  

Egyébként pedig a budapesti számlázás tekintetében, ahogy államtitkár úr is 
mondta, nagyon szívesen megnézzük, hiszen pontosan azért, hogy a budapesti 
lakosságnak ne jelentsen gondot az NHKV belépése, egy olyan konstrukcióval léptünk 
be a budapesti számlázásba, hogy a Díjbeszedő ugyanazzal az elvrendszerrel, 
ugyanazzal a jelleggel számlázza tovább a budapesti lakosoknak a számlát, tehát hogy 
pont például az ön által is említett papírhalmaznak a fölösleges növelése végett ne 
kelljen külön borítékban küldeni, tehát ugyanúgy abban a borítékban, amelyben, azt 
hiszem, talán a víz- és a távhőszámlát kapja meg a budapesti lakos, a 
hulladékgazdálkodás számlája is a jövőben kimehessen. Egyébként ennek 
tekintetében egy rövid megjegyzés: mi voltunk azok is, akik ráébresztettük a 
Díjbeszedőt és az FKF-et, hogy az elmúlt két és fél évben szintén nem cseréltek 
adatot, és az FKF jelenlegi adatbázisában 170 ezer darab lakossági nemmegfelelőség 
van a Díjbeszedő aktuális számlázási adatbázisához képest, nekünk ugyanis 
egyébként a közszolgáltatótól kellett volna átvennünk az adatokat. Szerintem ez is 
jelzi azt, hogy ilyen alapos munkát végzünk, hogy megvizsgáltuk, és nem ugrottunk be 
annak, hogy az FKF által adott adatbázist átadtuk a Díjbeszedőnek hibásan, hanem 
közösen leültünk, kimigráltuk az adatokból ezeket a hiányokat, és nem ment ki 
170 ezer darab számla tévesen. Mert, ugye, joggal mondhattuk volna azt, hogy de hát 
mi az FKF-től kaptuk a rosszat; úgy gondolom, ez egy elég alapos munka, annak 
ellenére, hogy a csúszás miatt ez persze megkérdőjelezhető. 

Az irodabérlet tekintetében tájékoztatom, hogy természetesen felmondtuk a 
régi irodánkat azzal a nappal, amikor onnan kiköltöztünk. Az új irodánkat a 
tulajdonosi jog gyakorlója bocsátja a rendelkezésünkre, tehát most már ott 
dolgozunk, és a székhelyátjelentésünk is folyamatban van. Egyébként a 
székhelyátjelentés tekintetében január 1-je lesz a fordulónapunk, hiszen új 
számlaképeket kellene jóváhagyatnunk a székhelyváltozás miatt, és nem kívánunk 
további csúszást okozni a számlakép hamarabbi jóváhagyatásával, ezért január 1-
jével, amikor már az új számlázás indul, azzal fogjuk a székhelyünket is bejegyeztetni. 

Az autóbérlések tekintetében éppen én hoztam azt a döntést, hogy bár az üzleti 
tervünk már év elején megengedte volna, hogy autót béreljünk, de csak annyi autót 
béreltünk, konkrétan hármat szerződés szerint - ezt májusban írtuk alá, ha jól 
emlékszem -, ami arra vonatkozott, hogy azt a minimális forgalmat, amellyel a helyi 
lelátogatásainkat vagy akár adott esetben azokat a térségi közszolgáltatókkal való 
egyeztetéseinket mindenképpen biztosítani tudjuk, amelyeket úgy láttunk, hogy 
feladatunk.  És bár az üzleti tervünkben benne volt már az a 18 autó, amit ön említ, de 
direkt nem indítottuk el az eljárást, megvártuk ezzel azt az időszakot, hogy év végére, 
mire az átmeneti év lezárul, addigra tudjunk szerződést kötni. Ez egyébként 
folyamatban van, és úgy gondolom, egy ilyen méretű cégnél, ahol igen komoly 
feladata van a vezetőknek, elég sokat kell menniük különböző közszolgáltatókhoz, 
azért egy év elteltével ez már egy megtehető folyamat. Ezt a döntést egyébként én 
hoztam, és tényleg nem indítottuk meg; ha gondolja, ezt a Közbeszerzési Értesítőben 
is megnézheti. Most van folyamatban az eljárás, tehát még mindig nem kötöttünk rá 
szerződést.  
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A rezsicsökkentés vívmányainak a megőrzése tekintetében azt kell hogy lássák 
- és kicsit az elnök úr által felvetettekre is visszautalnék -, nem az a célunk, hogy a 
helyi jó példákat letörjük, csak azt kell lássák, hogy tulajdonképpen az az EU-s 
elvárás, amely az anyagában történő hasznosítás, a lerakási mennyiségek jelentős 
csökkentése, az elnök úr által is sokszor kiemelt és általunk is nagyon üdvözölt és 
követett megelőzésnek a kérdése, mindez pénzbe kerül. Ezt a pénzt helyi szinten 
kitermelni, ha a lakossal fizettetjük meg, sokkal drágább és drágább. Ezért mi a 
rendszert nem úgy írjuk felül, meg nem szeretnénk ilyeneket mondani, hogy úgy 
szabályozzuk újra: nem, mi azt szeretnénk, hogy a helyi jó példákat megőrizve 
lehetőséget biztosítunk egy olyan volumen kialakítására, amelyben helyi szinten, 
regionális szinten már elérhetőek ezek a célok. És ez nem kerül sokkal többe sem a 
lakosnak, sem az önkormányzatnak, és persze a legvégén az államnak sem. Mert az 
azért látható, ön például elég jól ismeri akkor a paksi példát: ott kiépült egy elég jó 
szelektív válogató rendszer, kiépült egy házhoz menő gyűjtés, de egyébként még 
mindig nagyon sok hulladék megy náluk is lerakásra, még mindig lehetne hova 
javítani a fajlagosokat. Viszont abban a viszonylatban, akkora településszerkezetre 
sokkal többe kerülne kiépíteniük, mondjuk, a vegyes hulladék válogatását vagy az 
egyéb, lerakótól való eltérítéseket. Mi csupán ezt szeretnénk elérni, hogy a helyi 
példákat szavatolva, azokat a jövőben is továbbvive, ahol pozitív példa van, 
szeretnénk megtartani, és csak a volument szeretnénk olyan szintre emelni, amellyel 
ezek már biztosíthatóak.  

A számlanyomtatással kapcsolatban volt még képviselő asszonynak egy 
kérdése, a Posta, EPDP kérdésköre. Szerintem azt mindenhol láthatja, mert 
nyilvános, amikor föladunk egy hirdetményt, hogy kit hívtunk meg. Minden esetben 
meghívunk államon kívüli, külső, piaci szereplőket, pontosan annak érdekében, hogy 
a versenyt ennek megfelelően is biztosítsuk. Az egyébként, hogy a Posta meg az EPDP 
adja a legjobb árat, és azt választjuk ki, őszintén nem rajtunk múlik. Egyébként 
ismerjük a kapacitásaikat, minket persze annyira nem lep meg, mert egyedülálló az 
EPDP nyomtatási állománya, tehát amit az EPDP és a Díjbeszedő Holding Zrt. 
képvisel, az Magyarországon egyedülálló gépparkot jelent. Tehát e tekintetben 
szerintem nem olyan meglepő, hogy ő tud adni árat, ezt én nem tartanám olyan 
ördögtől valónak. 

A szennyvíziszap-kezelés tekintetében államtitkár úr már részben választ adott. 
Mi is látjuk azt, hogy nagyon sok helyen a szennyvíziszap kezelése összevonható lenne 
szinergiákkal a hulladékkezeléssel. Úgy gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban szakmai 
elképzeléseink már vannak is, és igyekszünk ebben mi is az NFM-et segíteni, hogy a 
minisztériumok között egy olyan együttműködés alakulhasson ki, amely helyi szinten 
ezt a sokszor ugyanúgy a hulladékgazdálkodókhoz a végén beütköző problémát kezeli. 
Hiszen tudjuk, hogy nagyon sok helyen ők rakják le a szennyvíziszapnak az úgymond 
szárított maradékát, vagy akár sajnos nagyon helyen a nyers szennyvíziszapot is, ezt 
végül a hulladékgazdálkodásnak kell valahogy megoldania.  

Amit én még fölírtam, ez a „nem készültünk fel” című jelzés. Úgy gondolom, 
hogy egy dolog van, amit én is bevallok, és ezt egyébként a szakma előtt is mindig 
bevallom, egy dolog van, ami engem egy kicsit megdöbbentett, és ha mondhatom így, 
bár rossz áthallás, de kicsit felkészületlenebbül ért, ez pedig az, hogy a szakmában 
ekkora gond van. Mert tudtam, hogy a finanszírozásban és egyéb kérdésekben 
probléma van, de az, hogy egyébként mennyi mindent palástolnak el a 
közszolgáltatók, úgymond, a saját önkormányzati képviselőjük elől is - és higgye el, 
nagyon sok polgármestert bármelyik oldalról tudnék felvonultatni, aki aláírja önnek 
azt, hogy ő is megdöbbent azon, hogy mi az, amiről nem tud helyi szinten -, és legyen 
ez akár az, hogy kockás füzetben vezetik az adatokat, legyen ez az, hogy milyen 
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hulladékokat és hogy raknak le. Vagy egyébként, mondjuk, van egy válogatócsarnok, 
amit KEHOP-vagyonból megépítettek, és a hulladék csak integető jelleggel elszalad 
mellette, egyébként nem üzemeltetik, holott úgy tudják helyi szinten, hogy 
üzemeltetik, és akkor itt egyébként végigmehetnénk bármelyik hulladékáramon.  

Tehát sajnos az látszik, és ez nem a finanszírozás gondja volt, hanem ezek 
régebbi berögzült dolgok, hogy az úgysem fog jól működni, csak megépítettük, mert - 
most bocsánat - a térségi önkormányzati képviselő vagy valaki megkövetelte, hogy 
nekünk is legyen ilyenünk, mert a szomszédnak is van ilyenje. Rengeteg ilyen gond 
van, és ez valóban olyan, hogy ez annyi problémát kumulál pluszban, és ezeket csak 
úgy lehet megoldani és egy új rendszert, egy jól működő rendszert ezekre az alapokra 
építeni, ha ezeket a problémákat feltárjuk, és ez a munka azért elég hosszas. Nem 
véletlenül ment rá, úgymond, szakmai értelemben az egész évünk arra, hogy ezeket a 
problémákat feltárjuk.  

Egyébként nagyon szívesen, szoktunk is ilyen előadásokat tartani, ahol ezeket 
felsoroljuk. A Köztisztasági Egyesüléssel folyamatos kapcsolatban vagyunk, a 
KSZGYSZ-szel folyamatos kapcsolatban vagyunk, ott mindig előhozom ezeket pont 
azért, hogy intő példaként. Egyébként most az elnök úr is említette az ISPA-vagyon 
megépült létesítményeinek az üzemeltetését. Tehát olyan elvrendszerek sérültek az 
elmúlt időszakokban, és ez az elmúlt évtizedeknek, tehát nemcsak az elmúlt hat 
évnek, amit elnök úr kiemelt, sajnos ez az elmúlt évtizedekből jövő rossz gyakorlat 
beidegződése, amely valóban súlyosabb, mint ahogy én is gondoltam, úgy, hogy én 6-
7 éve benne dolgozom a szakmában, és azért volt némi látásmódom, ráadásul Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében szocializálódtam, azért ott szerintem mindennel találkozik 
az ember alapvetően a szakmán belül, tehát tényleg nagyon sok probléma van. Az, 
hogy a XXI. században azon kell veszekednünk egy céggel, hogy informatikai 
adatbázist hogy és milyen módon tartson fenn, ez azért, úgy gondolom, hogy 
nonszensz, és úgy gondolom, hogy ez csak egy jobb irányba mehet. És igen, sajnos 
ezeket a problémákat nekünk kell megoldani, és ezek olyan feladatok, amiket, 
bevallom, nem feltétlenül terveztünk, hogy az NHKV-nak ilyen apróságokkal is kell 
foglalkoznia, és ez viszi az emberi erőforrást, az energiát, és természetesen a figyelmet 
is. Ezért úgy érezhető, hogy nem látványos feladatok kötik le a menedzsmentet, holott 
pedig egyébként a közös irányba megyünk. És bocsánat, még elnök úrnak az egyik 
példája, hogy a jó önkormányzati struktúrát természetesen szeretnénk megőrizni. A 
volumenekben az EU-s irányelveket említettem, államtitkár úr meg az égetés 
kérdésére szerintem válaszolt, úgyhogy köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Mi is köszönjük a válaszokat. Rácz helyettes államtitkár úr, kíván-e 

válaszolni valamire?  
 
DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium): 

Köszönöm, elnök úr. Nem szeretnék ilyen személyes vitákat folytatni, de szeretném 
azért a jegyzőkönyv kedvéért elmondani, hogy én egy összetett mondatot mondtam. 
Én nem azt mondtam, hogy nincs szükség a hulladék megelőzésével meg a 
szemléletformálással foglalkozni, én azt mondtam, hogy a mennyiség stagnálása azt 
jelenti, hogy technikai és megelőzési oldalról nagyjából megtettük, amit meg lehet, és 
most a hasznosítással kell foglalkozni. Tehát így volt teljes a mondat, és kérem, ezt ön 
is így használja, mert ma egész nap a hasznosításról beszéltünk, tehát a jövő is a 
körkörös javaslatcsomag alapján a hasznosításról szól, tehát én pont arra akartam 
rávezetni a gondolkodásunkat, hogy a hasznosításra kellene fókuszálnunk és a 
nagyobb hangsúlyt helyezni. 
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Heringes képviselő asszony említette még a rezsicsökkentésnek az 
igazságtalanságát, hogy a gazdagok, akik több hulladékot termelnek, és nagyobb 
mennyiségben adják le a közszolgáltatónak a hulladékot, azok ugyanolyan 
kedvezményben részesülnek. Szeretném megjegyezni, hogy azért vezettük be a 
kétkukás rendszert, tehát hogy különböző űrméretű edények között választhat a 
lakos, hogy aki egyedülálló kisnyugdíjas, ahogy ön is említette, az kisebb űrméretű 
edényt, kisebb szolgáltatási díjon tudjon igénybe venni, ellentétben azzal, aki több 
hulladékot termel, és nagyobb űrméretű edényre van szüksége. Itt nyilván árban vagy 
szolgáltatási díjban is különbség van. 

A végén pedig egy reális, abszolút reális értékeléssel szeretném zárni a 
mondandómat. Itt azt hallottuk, hogy milyen csődben van, milyen óriási probléma 
van a magyarországi hulladékgazdálkodással. Ezt nem mindenhol gondolják így. 
Például az Európai Unióban nem gondolják így, ugyanis a körkörös javaslatcsomag 
kapcsán 7 tagállam kapta meg a derogációs lehetőséget, 7 tagállam, de Magyarország 
nem volt köztük. Tehát az Európai Unióban úgy ítélik meg, hogy a magyar 
hulladékgazdálkodás van abban a helyzetben, hogy ezeket az előírt arányokat simán 
teljesíteni fogja, és nem tették abba a kategóriába, ahol heten is vannak jelenleg, hogy 
derogációt kapjanak. Én ezzel szeretném zárni, és ezt mindenképpen vegyük 
figyelembe, amikor értékítéletet mondunk. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen a válaszait, habár nem tudjuk, hogy az most 

jót jelent vagy rosszat, hiszen államtitkár úrtól pont azt tudtuk meg, hogy ott, ahol 
nincs derogáció, ott egy rossz és kedvezőtlen gyakorlat van, tehát az, hogy ez mit is 
jelent, ez majd kiderül. Viszont nagyon jó hírem van államtitkár úrnak és helyettes 
államtitkár úrnak, ugyanis mind a ketten sokat használták a cirkuláris 
gazdaságkialakítási modell lehetőségét, és a következő két napirendünk erre teremt 
önöknek kiváló lehetőséget. Hiszen gyakorlatilag a tartós fogyasztási cikkek 
fenntartható gyártásáról és forgalmazásáról szóló határozati javaslat kerülne részben 
megvitatásra, ami teljes mértékben a körforgásos gazdaság megvalósításának egy 
kiváló eszköze lehet, illetve a környezetkímélő, hatékony és gazdaságos lakossági 
fűtés elősegítésének egyes feladatairól szóló határozati javaslat szintén alapvető 
kapcsolatban van a hulladékgazdálkodás problémáival, hiszen itt pont az engedély 
nélküli hulladék - hogy kell ezt szépen mondani? -, az energetikai célú hulladék, a 
lakossági hulladékhasznosítás negatív példáiról lesz szó, tehát kérem, ha tehetik, 
akkor maradjanak körünkben. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. 
További jó munkát kívánok önöknek! Kellemes karácsonyt, áldott ünnepeket és 
boldog új évet valamennyiüknek, ha mégsem tudnak körünkben maradni. Ezzel 
lezárnánk az első napirendi pontot, és áttérnénk a 2. napirendi pontra. 

A tartós fogyasztási cikkek fenntartható gyártásáról és 
forgalmazásáról szóló H/13007. számú határozati javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A második napirendi pont levezetését átadom Bencsik János alelnök úrnak. 
 

(Az elnöklést Bencsik János (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget, hiszen a 2. és a 3. 

napirendi pontban is Sallai Róbert Benedek elnök úr önálló indítványa kerül 
megtárgyalásra. Második napirendi pontunk keretében a tartós fogyasztási cikkek 
fenntartható gyártásáról és forgalmazásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba 
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vételéről fogunk dönteni. Tisztelettel kérem Sallai urat, hogy ismertesse 
indítványának legfontosabb elemeit.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Nagyon 
köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Megjelentek! 
Szeretném felkínálni a lehetőséget, hogy egy nagyszerű jogszabályi javaslatot 
tudjanak támogatni és tárgysorozatba venni, ugyanis így, karácsony előtt, épp az 
előbb elmondott hulladékgazdálkodási szempontok miatt, és akár a cirkuláris 
gazdasági célkitűzések miatt létkérdés lenne, hogy a tartós fogyasztási cikkek ne a 
hulladéktermelési tevékenységet erősítsék.  

Jelen pillanatban szerintem valamennyiük számára ismert az a tény, hogy a 
garanciális termékek egy jelentős része elkezd elromlani a garanciális idő lejárta után, 
és nemcsak erről van szó, hanem arról, hogy nagyon sok esetben egyszerű fogyasztási 
termékeinknél is elképesztően drága alkatrészellátást biztosítanak, néha 
aránytalanul, és ezzel ösztönzik a fogyasztókat arra, hogy mindig, mindenben új és új 
terméket vegyenek. És vannak még rosszabb folyamatok, akár most már az 
okostelefonok szintjén nincs termékkövetés és nincs szervizhálózat egy idő után, mert 
leállnak ezzel, és nem veszik figyelembe, hogy ezt meddig lehetne egyébként 
természetesen használni.  

Ennek megfelelően a nemzetközi terminológiában elavulásgátlásnak nevezik 
azt az összetett fogalmat, ami részben hulladékgazdálkodást, részben 
termékdíjrendszert, részben fogyasztóvédelmi szabályozást együttesen alkalmazva 
próbálja megteremteni annak a lehetőségét, hogy ezek a fogyasztási cikkek a lehető 
legkevésbé a hulladék mennyiségét növeljék. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a 
fogyasztási termékekre a gyártóknak és forgalmazóknak kötelező szervizhálózat 
fenntartására, kötelező alkatrészellátásra legyen szüksége, hogy a garanciális idők 
meghosszabbításával ösztönözve legyenek arra, hogy ez a beépített elavulásrendszer 
kiiktatásra kerüljön ezekből a termékekből, és ezáltal lényegesen kevesebb 
indokolatlan fogyasztás valósuljon meg. Mint ez az előző napirendi pontból is 
kiderült, nemcsak a műszaki termékek vonatkozásában, hanem nagyon sok más 
környezetvédelmi vonatkozásban is egy rendkívül szükséges és indokolt lépés lenne a 
mai korban, mert gyakorlatilag néhány évenként le kell most már lassan cserélni egy 
halom dolgot a háztartásban. 

Ez az országgyűlési határozati javaslat annak teremti meg a lehetőségét, hogy a 
kormány szabad jogalkotási tevékenységében megteremtse ennek a teljes hátterét. 
Konkrétan három, illetve négy pontból áll a határozati javaslat, abból a 2. pont - 
bízom benne, hogy esetleg volt idejük átnézni - annak teremti meg a lehetőségét 
részletesen, hogy mely kérdéseket, termékdíjakat, fogyasztóvédelmi szabályokat, 
garancia-, illetve szavatosságiidő-szabályokat és hogyan lehessen ezeket alakítani.  

Arra kérem a bizottsági tagokat és képviselőtársaimat, hogy szíveskedjenek 
támogatni az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Köszönöm a szót, elnök úr. 

 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem, van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

hozzászólási szándéka az elmondottakkal kapcsolatosan. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, 
akkor határozathozatalra kerül sor. 

Határozathozatal 

Kérem, aki támogatja a tartós fogyasztási cikkek fenntartható gyártásáról és 
forgalmazásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételét, jelezze 
kézfeltartással. (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás. - Nincs ilyen.) 
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Ki tartózkodott? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 5 tartózkodás mellett, 2 igen 
ellenében a bizottság a tárgysorozatba vételt nem támogatta. (Varga Gábor kimegy a 
teremből.)  

A környezetkímélő, hatékony és gazdaságos lakossági fűtés 
elősegítésének egyes feladatairól szóló H/13145. számú határozati 
javaslat  
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

A 3. napirendi pontunk keretében a környezetkímélő, hatékony és gazdaságos 
lakossági fűtés elősegítésének egyes feladatairól szóló határozati javaslat 
tárgysorozatba vételéről fogunk dönteni, melynek előterjesztője ugyancsak Sallai 
Róbert Benedek képviselő úr. Tisztelettel kérem arra, hogy ismertesse röviden 
indítványának tartalmát.  

Sallai R. Benedek szóbeli kiegészítése 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, előterjesztő: Köszönöm a 
szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! Egy elképesztően fontos és 
aktuális kérdésre szeretném felhívni a figyelmüket. Most már nagyjából teljesen 
nyilvánvaló tény Magyarországon a légszennyezettségi adataink alapján, hogy a 
korábbi 10-20 százalékos mértékhez képest 50 százalék fölé ment a fűtési 
tevékenységből származó levegőszennyezettség mértéke. Ennek a folyamatnak az az 
eredménye, hogy most már nem elsősorban vagy nem csak a fővárost és az iparilag 
fejlett területeket veszélyezteti a rossz levegő, illetve a levegő tisztaságának a 
környezet-egészségügyi szempontból elfogadhatatlan minősége, hanem 
kistérségekben, kisfalvas rendszerekben is nagyon sok esetben olyan szintű szállópor- 
és részecskemennyiségeket állapítanak meg mérések, amelyek egyértelműen az 
egészségügyi határértékek fölött vannak. Jelen pillanatban, mint az nagyjából ismert, 
Magyarországon közvetlenül megközelítőleg 4 ezer embernek, de közvetetten 
körülbelül 20 ezer embernek az idő előtti halálához vezetnek a levegő 
szennyezettségéből származó légúti és egyéb megbetegedések, és százezresre tehető 
azoknak a száma, akiknek egyéb megbetegedéssel hozzájárulnak a rövidebb 
élettartamához. Ez egyértelműen annak a kérdése, hogy igyekszik-e a magyar 
Országgyűlés és maga a bizottság is a magyar állampolgárok azon alapvető jogát az 
egészséges környezethez biztosítani, amit az Alaptörvény szavatol. 

Nagyon sok kérdés van, ezért is országgyűlési határozat formájában került ez is 
benyújtásra, hiszen egészen az engedély nélküli hulladékégetéstől kezdve nagyon sok 
olyan terület van, amely beavatkozást igényel, de vannak olyan területek, ahol könnyű 
és egyszerű lenne a szabályozás megvalósítása. Önöknek nem lehet érdeke az, hogy 
néhány Tüzép falusi térségekben 40-50 százalékos nedvességtartalommal 
értékesítsen fát, amikor mázsára adják, és az állampolgárok egyszerűen kevesebb 
tüzelőanyaghoz jussanak. Nem lehet érdekük az, hogy szándékosan rossz minőségű 
tüzelőanyag kerüljön a legtöbb esetben a kályhákba. Nem lehet érdekük az, hogy 
amikor önök megszavazzák és támogatják a szociális faellátás rendszerét, akkor 
önkormányzatok, szintén frissen vágva, ilyen nedvességtartalommal kapjanak meg 
fát. Ez egyszerű szabályozási kérdés, hogy mit lehessen forgalomba hozni és hogyan. 
És nyilvánvalóan ezzel párhuzamos akár a lignitnek, akár más olyan 
tüzelőanyagoknak a kérdése, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak most a 
levegőtisztaságunk problémáihoz. Ez az országgyűlési határozat tartalmazza hat 
pontban, abból az 1. pont konkrétan a cselekvéseket ütemezi, egy nagyon méltányos, 
féléves időtartamot adva arra, hogy a kormány konkrét intézkedési terv érdekében 
jogalkotási tevékenységgel mindent elkövessen annak érdekében, hogy a forgalomba 
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hozható tüzelőanyagok esetében a fajlagos kéntartalommal, illóanyag-tartalommal, 
fűtőértékméréssel kapcsolatos vizsgálatok elősegítsék ne csak a fűtés hatékonyságát, 
hanem annak a kérdésnek is a tisztázását, hogy miként tudjuk a levegőnket kissé 
tisztábbá és az egészség szempontjából, környezet-egészségügyi szempontból 
elfogadhatóvá tenni. 

Arra kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a tárgysorozatba vételt. Ezt 
követően nyilvánvalóan az országgyűlési általános vita lehetőséget teremt még az 
önök számára, hogyha bármiben akarnak módosítani vagy valamiben nem értenek 
egyet. De letagadni a probléma jelentőségét vagy nem figyelembe venni ezt, az 
nagyjából bűnrészességet jelent véleményem szerint, és kérem, hogy segítsék ennek a 
tárgysorozatba vételnek a megvalósításával az ez irányú magatartás elkerülését. 
Köszönöm tisztelettel a szót. 

 
ELNÖK: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Manninger képviselő úré a szó. 

Hozzászólások 

MANNINGER JENŐ (Fidesz): Szeretném elmondani, hogy elnök úrnak itt sok 
mindenben igaza van, például a kérdés fölvetésében, de azért azt is el kell mondani, 
hogy a kormány elfogadott egy PM10-csökkentésről szóló programot, és annak 
keretében folyamatban van a kén-, illóanyag-tartalmat és fűtőértéket szabályozó 
előírás kidolgozása.  

A tűzifánál pedig szerintem kicsit más a helyzet; azt hiszem, ezt a plenáris 
ülésen is elmondta. Kétségtelen, hogy ezzel is foglalkozni kell. Itt a vágás és a 
forgalomba hozatal közötti idő előírása várható, és egyéb módok is vannak a 
szemléletformálásra. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Bendik Gábor, a Levegő Munkacsoport részéről kér 

hozzászólási lehetőséget. Erről a bizottságnak szavaznia kell, hogy megadjuk-e a 
szólás lehetőségét. Aki egyetért azzal, hogy Bendik úr kapjon erre lehetőséget, az 
jelezze kézfeltartással! (Szavazás. - Egyhangú egyetértés.)  

Tisztelettel kérjük Bendik urat, szíveskedjék röviden, mindenképpen öt percen 
belül megtenni a hozzászólását. 

 
DR. BENDIK GÁBOR környezetvédelmi szakjogász (Levegő Munkacsoport): 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, alelnök úr, tisztelt bizottság. 
Tényleg rövid leszek, még az öt percet sem fogom igénybe venni teljes egészében. 

Nagyon szépen köszönjük, és természetesen egyetértünk elnök úr 
indítványával. Természetesen támogatjuk, és arra kérjük a Levegő Munkacsoport és 
az érintett lakosság nevében a bizottság tagjait, hogy támogassák a tárgysorozatba 
vételt és majd később az országgyűlési határozat elfogadását.  

Röviden még néhány érvet szeretnék csak felsorakoztatni. Elnök úr beszélt az 
idő előtti halálesetekről, amelyeket ez a típusú szennyezés okoz. Én még azt 
hozzátenném, hogy ez nem egy légből kapott szám, hanem ezt az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség statisztikái mondják, illetve egy hasonló adat, amelyet a 
WHO, az Egészségügyi Világszervezet mond, hogy Magyarországon a GDP 19 
százalékára rúg az a kár, amelyet a levegőszennyezés okoz a nemzetgazdaságnak. 
Tehát itt nemcsak egy egészségügyi és nemcsak környezetvédelmi, hanem nagyon 
komoly gazdasági problémával állunk szemben, és ezt nagyon érdemes akkor is 
mérlegelni, amikor rövid távú gazdasági hatásokról beszélünk, például a lignittüzelés 
esetén.  
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Nagyon röviden csak arról, mik ezek a háztartási égetések. Itt tulajdonképpen 
három kategóriáról beszélünk. Az egyik egy legális, jelen pillanatban legális dolog, 
amire elnök úr is utalt: a nedves fa, lignit égetése - nem tilos, de rettenetes károkat 
okoz. Ezt saját méréseink is alátámasztják vidéken. Most a hét végén jelent meg 
például a sajtóban az a mérési eredményünk, ami azt mutatta, hogy bizonyos 
településeken, vidéki településeken, ahol azt gondoljuk, hogy hegyi levegő van, 
rosszabb a levegő, mint Peking belvárosában bizonyos időszakokban.  

A másik típusú égetés a zöldhulladék égetése. Ez egy komoly probléma; az 
előző napirendi pontban is téma volt annak a serkentése, hogy a zöldhulladék-
begyűjtés, -komposztálás központi kezelése ezt is megoldaná. A zöldhulladék-
égetésről, avarégetésről beszélünk, ami országos szinten tiltott ugyan, de sajnos 
önkormányzati rendelet ettől eltérő szabályozást is tartalmazhat, ami azt jelenti, hogy 
egyes önkormányzatok megengedhetik - meg is engedik sajnos. És ha ezt országos 
szinten kötelező erővel tiltanánk, nem engednénk eltérést ettől önkormányzati 
rendeleteknek, akkor ezzel két legyet ütnénk egy csapással: egyrészt a 
levegőminőséget is javítanánk, másrészt pedig az említett hulladékgazdálkodási 
módszereket is - az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan - ösztönöznénk. (Varga 
Gábor visszatér a terembe.)  

A harmadik pedig az illegális égetés, hulladékégetés, szemétégetés. Szerintem 
mindannyian találkoztunk már ezzel a jelenséggel. Itt a jogszabályok többé-kevésbé 
adottak; itt tulajdonképpen a hatósági szervezetrendszer és az egységes joggyakorlat 
lenne a legfontosabb.  

A képviselő úr említette ezt a bizonyos kormányhatározatot a PM10-szint 
csökkentéséről. Ezzel egyetértünk, ebben nagyon jó intézkedések vannak. Sajnos 
ezeknek a határidejét nem sikerült tartani; a legtöbb határidő itt 2011-12-es. Nagyon 
fontos lenne, hogy ezt tényleg lépésről lépésre, az eddiginél hatékonyabban és 
gyorsabban végrehajtsuk. Ez azért is nagyon fontos, ugyanis Magyarország ellen 
kötelezettségszegési eljárást folytat az Európai Bizottság; más tagállamok ellen is 
folyik ilyen. Jelenleg két ügy tart bírósági szakaszban, tehát az Európai Bíróság előtt 
van. Január-februárra várják az ítéleteket, és akkor indul meg a többi eljárás, tehát az 
összes többi kötelezettségszegő országgal, nyilván a bírósági jogértelmezéseket, 
tapasztalatokat felhasználva. Tehát ez a veszély, hogy ez a Damoklész kardja is itt 
lebeg a fejünk fölött, hogy ha nem teszünk hatékony intézkedéseket, akkor ez a 
kötelezettségszegési eljárás is bírósági szakaszba fordul. 

Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és még egyszer arra szeretném 
ösztönözni és kérni a tisztelt képviselő urakat és hölgyeket, hogy támogassák az 
indítványt. 

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönjük az időkeret betartását. Amennyiben további hozzászólási 
szándék nincs (Nincs ilyen jelzés.) - és nincs -, akkor szavazunk a környezetkímélő, 
hatékony és gazdaságos lakossági fűtés elősegítésének egyes feladatairól szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba vételéről. Aki támogatja, jelezze kézfeltartással! 
(Szavazás.) Ez 2 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 tartózkodás mellett a bizottság az indítványt nem 
vette tárgysorozatba.  

Az ülés vezetését visszaadom Sallai elnök úrnak. 
 
(Az ülés vezetését Sallai R. Benedek (LMP), a bizottság elnöke veszi át.) 
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Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyetlen napirendi pontunk maradt, az egyebek. 
Ennek keretében tájékoztatnom kell a bizottság tagjait, hogy felkérés érkezett dr. 
Szabó Marceltől, az alapvető jogok biztosának helyettesétől, a jövő nemzedékek 
képviseletét ellátó ombudsmanhelyettestől: utolsó hivatali napján, november utolsó 
napjaiban még felkérte a bizottságot, hogy a Fatestvér Programra vonatkozó 
országgyűlési határozati javaslatot támogassuk. Ez ügyben megkezdtük az egyeztetést 
a kormánypárti frakció szakmai kabinetjével. Bízom benne, hogy a következő év 
elején tárgysorozatba vételi eljárásban határozati javaslatként a bizottság fog ilyet 
kezdeményezni. (Manninger Jenő távozik az ülésről.)  

Ezenkívül tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a viszonylag nagy 
érdeklődésre számot tartó természetvédelmi konferenciánk sikeressége miatt 
felmerült az igény, hogy ezt folytassuk. Ezért a következő időszakban, talán még az 
ülésszak vége előtt, ha lehet, megpróbálunk egy ilyet kezdeményezni.  

Két további téma, amiről tájékoztatnom kell a bizottság tisztelt tagjait, az egyik 
a vízgazdálkodással kapcsolatos problémák sokasodása és néhány kérdésben a 
tisztánlátás hiánya. Valószínűleg vagy egy mostanihoz hasonló tematikus ülés tartása 
lesz indokolt hamarosan, vagy esetleg a bizottsági kereteken túlmutatóan egy külső 
szakmai beszélgetés, ha a kormánypárti kabinettől nem kapok biztatást, hogy ezt a 
bizottság keretein belül tegyük meg.  

S végül, de nem utolsósorban szeretném tájékoztatni a bizottság tagjait, hogy 
az erdőtörvény módosítása nagyjából a végleges szakaszába ért. A Fenntartható 
Fejlődési Tanács megkapta már véleményezésre, utolsó ülésén nem hozott döntést 
erről. Viszont az ügyben nagyon sok társadalmi reakció érkezett hozzánk, az Országos 
Környezetvédelmi Tanácstól kezdve, úgyhogy ez ügyben szükséges lesz a párbeszéd. 
Vagy Varga képviselő urat kérem, hogy esetleg gondolkozzon el ennek az albizottság 
keretein belüli szervezésének a lehetőségéről, vagy nekem ugyanígy meglesz az a 
mozgásterem, hogy vagy tematikus ülésen, ha kapok erre támogatást a bizottságtól, 
hogy lehet, vagy pedig egy bizottsági ülésen kívüli szakmai beszélgetésen kell hogy 
erre sort kerítsünk. 

A következő év elején tehát ezekkel a feladatokkal fogunk szembesülni. 
Megkérdezem, az egyebek között van-e bárkinek bármi más közlendője. (Nincs 
jelentkező.) Amennyiben nincs, mindenkinek nagy tisztelettel megköszönöm a 
türelmét, és hogy végigülte a bizottsági ülést; vendégeinknek is köszönöm.  

Az ülés berekesztése 

Valamennyiüknek kellemes karácsonyt, áldott ünnepeket és boldogabb új évet 
kívánok, és további jó munkát a mai napra. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 15 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika és Prin Andrea 


