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Napirendi javaslat  

 
1. A körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag  

a) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az 
elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről  
és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EU irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM 
(2015) 593; 2015/0272 (COD)]  
b) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv 
módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 594; 
2015/0274 (COD)]  
c) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról 
(EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 595; 2015/0275 (COD)]  
d) EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 
irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 596; 
2015/0276 (COD)]  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése alapján)  

2. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/14461. szám)  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

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

Helyettesítési megbízást adott 
 

Simonka György (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
 
 

A bizottság titkársága részéről  
 

Hatvani Szabolcs munkatárs  
 
 

Meghívottak részéről  
 

Hozzászóló 
 

Dr. Rácz András helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium)  
 
 

Megjelent 
  

László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes 
(Földművelésügyi Minisztérium, Környezetfejlesztési 
Főosztály)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető  

BENCSIK JÁNOS, a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott 
előadóinkat.  

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Jelzem, hogy a jelenléti ív szerint határozatképes a bizottság. Néhány 
tagunkat, egészen pontosan kettőt még várunk majd a Mezőgazdasági 
bizottság üléséről, Sallai Róbert Benedek elnök urat, illetve Dankó Béla 
képviselő urat, de egyelőre még a Mezőgazdasági bizottság is ülésezik.  

Simonka György képviselőtársunkat Varga Gábor képviselő úr 
helyettesíti. Tehát megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

A mai napon három napirend megtárgyalására teszek javaslatot. Az 
1. napirendi pontban a körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag 
megtárgyalására kerül sor, melynek a végén március 31-ei határnappal a 
bizottságnak a határozati házszabály 140. § (4) bekezdése alapján bizottsági 
véleményt kell majd kialakítania, amennyiben a mai napon ezt konszenzusos 
módon meg tudjuk tenni - de erre fogunk törekedni -, amennyiben nem, 
akkor hagyhatunk magunknak még egy kis időt arra, hogy 31-ével bezárólag ez 
megtörténjen.  

A 2. napirendi pont az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény, illetve az ehhez kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló törvényjavaslathoz, a T/14461. számon benyújtott 
törvényjavaslathoz történő kapcsolódásról szóló döntés. A részletes vita 
lefolytatásáról szóló döntés meghozatalához kérném majd a bizottság 
álláspontját, véleményét. A 3. napirendi pontunk pedig az egyebek. 

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e a bizottság tagjai részéről kérdés, 
észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor szavazásra kerül sor a 
napirendet illetően. Aki elfogadja, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangú szavazással támogatta a 
napirend elfogadását.  

A körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomag 

Első napirendi pontunk keretében, amely a körforgásos gazdaságra 
vonatkozó javaslatcsomag megtárgyalását foglalja magában, köszöntöm 
dr. Rácz András helyettes államtitkár urat, illetve munkatársát, László Tibor 
Zoltán főosztályvezető-helyettes urat. Tisztelettel kérem államtitkár urat, hogy 
szíveskedjen röviden felvázolni magának a javaslatcsomagnak az érdemi, 
lényegi elemeit, illetve a kormányzati álláspontot.  

Dr. Rácz András kiegészítése 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr.  

Elöljáróban annyit szeretnék leszögezni, hogy kormányzati álláspont az 
EKTB-n, az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésén fog születni, 
illetve induló tárgyalási mandátum. Ismereteim szerint erre a jövő héten kerül 
sor, tehát egyelőre még csak a tárca álláspontját tudom ismertetni jelen 
pillanatban.  
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Átfutottuk itt az asztalon heverő bizottsági véleményt, mármint jelen 
bizottságnak a véleményét, s azzal többé-kevésbé, illetve nagy vonalakban 
egyetértünk mi is kormányzati részről.  

Néhány szót a javaslatcsomagról: még 2015. december 2-án adta ki az 
Európai Bizottság ezt a körforgásos gazdaságra vonatkozó javaslatcsomagját, 
amely egyrészről jogszabály-módosításokat, másrészről egy akciótervet 
tartalmaz. Az irány nagyon jó és üdvözlendő, hulladékos szakmai szempontból 
mindenképpen kívánatos. Az az elképzelése, a mottója vagy az ars poeticája a 
javaslatcsomagnak, hogy a lineáris modell helyett, ahol van a nyersanyag, a 
termék-előállítás, a használat, majd a hulladék státusz, tehát ehelyett a 
lineáris modell helyett az ökológiai rendszerek mintájára egy körforgássá 
próbáljuk átalakítani az európai gazdasági rendszereket. Ennek az a lényege, 
mint az ökológiai modellben is, hogy nincsen hulladék, hanem az egyik 
folyamat végterméke a másik folyamat alapanyagául szolgál.  

A probléma viszont azzal van, hogy ez a bizottsági megközelítés nem ezt 
az egész lineáris modellt próbálja szabályozni, hanem csak a legvégét, ami a 
hulladék státusz, tehát sem az anyaghasználattal, sem a nyersanyagok 
kérdésével, sem a termék-előállítással, sem a használattal nem foglalkozik 
hangsúlyosan. Elméletek szintjén persze igen, de konkrét, teljesítendő 
követelmények és előírások szintjén csakis a legvégső stádiummal, tehát a 
hulladékkal.  

Ennek megfelelően a javaslatcsomag lényegét 6 hulladékgazdálkodást 
érintő irányelv módosítása jelenti: ez a hulladék keretirányelv, a 
csomagolásról, a hulladéklerakásról, a roncsautókról - tehát az elhasználódott 
járművekről -, az elemekről és akkumulátorokról, illetve az E+E, vagyis az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelveket 
módosítják csak konkrétan, tehát a további folyamat megelőző részeivel a 
konkrétumok szintjén nem foglalkoznak. 

Ezek a hulladékosirányelv-módosítások rendkívül szigorú 
arányszámokat irányoznak elő. Itt több elérési céldátum is van, de a végső 
dátum 2030, én most ennek tükrében mondom el a számokat. 2030-ra az a 
követelmény, hogy a települési hulladék 65 százalékát kell hasznosítani, a 
települési csomagolási hulladéknak 75 százalékát, és a lerakást pedig, ami a 
települési hulladékra vonatkozik, 10 százalék alá kell szorítani.  

Nemcsak az a baj, hogy csak a folyamat végével foglalkozik a Bizottság, 
tehát az anyaghasználat, gyártás, gyártási selejt kérdéseiben nem kerülnek 
ilyen arányszámok meghatározásra - talán nem véletlen -, hanem az is 
probléma, hogy ezek a hulladékos arányszámok nem veszik figyelembe a 
tagállamok teljesítőképességét. Sem a teljesítőképességét nem veszik 
figyelembe, sem a kiindulási állapotot vagy helyzetet, tehát hogy kinek, milyen 
arányai vannak, vagy milyen szinten áll jelenleg a hulladékgazdálkodási 
rendszere. 

Ezen túl vagy négyféle számítási mód van, ahogy a tagállamok az EU-
ban jelenleg számolják ezeket az arányokat. Mivel a négyféle számítási mód 
teljesen különböző, a tagállamok szintje egzakt módon jelenleg nem is 
összevethető; attól függ, hogy melyik számítási rendszerben vannak. Erre egy 
jó példa Németország: Németországban minden hulladékot elégetnek, viszont 
a hulladékégetésből, a települési hulladék égetéséből származó salakot már 
nem települési hulladékként számolják el, így statisztikailag az ő lerakásuk a 
nulla szintje felé közelít, de csak statisztikailag. A ténylegesen az égetésből 
származó salaknak nem települési hulladékként való elszámolásával 
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mondhatjuk, hogy szinte már ma teljesítik ezeket az előírásokat papíron, de 
ténylegesen nem ez történik.  

Magyarország tekintetében annyit kell leszögezni, hogy Magyarország 
ezeket az arányszámokat nem fogja tudni teljesíteni, vagy nem minden 
arányszámot fog tudni teljesíteni. Van a tagállamoknak egy köre, aki 
derogációban részesült, tehát kapott 5 év hosszabbítást, plusz 5 évet a 
tekintetben, hogy ezeket a számarányokat teljesítse. (Sallai R. Benedek 
megérkezik az ülésterembe.) Magyarország nem került be a derogációt kapott 
tagállamok körébe. Egy 2013-as adatot vettek alapvetően figyelembe, és 2013-
ban, aki 65 százaléknál többet rakott le, azok kerülhettek be a derogációs 
körbe. Magyarország akkor 64,7 százalékon állt, tehát értelmezhetjük úgy is, 
hogy statisztikai hibahatáron belül volt, de mégsem kapta meg a derogációt, 
meg értelmezhetjük úgy is, hogy az EU úgy gondolta, nem tartozunk 
hulladékgazdálkodási szempontból a rosszul teljesítő államok körébe, ezért 
nem tartott érdemesnek bennünket a derogációra. 

Elkészítettünk az EKTB kérésére - ami majd a magyar tagállami 
hivatalos álláspontot alapozza meg - egy hatástanulmányt, ebből a 
hatástanulmányból a következő helyzet vázolódik fel. Három esetet vizsgált a 
tanulmány. Az egyik az úgynevezett fejlesztés nélküli eset - de ez így nem igaz 
-, tehát ha semmi fejlesztés nem történik. Ez az eset azt veszi figyelembe, hogy 
a jelenleg futó európai uniós pályázatok, elsősorban a környezeti és 
energiahatékonysági operatív programban hulladékgazdálkodásra szánt 
forrásösszeg 100 százalékban megvalósul, és az abból épített beruházások 100 
százalékos kihasználással fognak működni, ez az első eset. Tehát ezt ugyan 
fejlesztés nélkülinek mondja a tanulmány, de ez mégiscsak azt feltételezi, hogy 
ha a jelenlegi operatív programokból minden fejlesztés megvalósul, akkor 
valószínűsíthetően sem derogációval, sem anélkül Magyarország semelyik 
célértéket nem fogja elérni 2030-ra. 

A másik két eset pluszfejlesztésekkel számol, tehát az európai uniós 
forráslehetőségeken felüli - most mondjuk úgy -, bizonytalan vagy a magyar 
költségvetés terhére elvégzendő beruházásokról van szó. Itt kétféle fejlesztési 
irányt vizsgáltunk: az egyik a maximális vegyes hulladék-előkezelés, tehát 
szaknyelven azt mondanám, hogy RDF-irányú fejlesztés, a másik pedig a 
vegyes égetős fejlesztés. Mind a kettő nagyjából ugyanazokat az eredményeket 
hozza, részben teljesíthetők lesznek a célszámok, de nagy részben 
teljesíthetetlenek. Itt a biohulladék esetében igen, a többiben nem, tehát a 
lerakási és a hasznosítási arányszámok nem lesznek teljesíthetők.  

Ez a fejlesztés egyébként azt feltételezi, hogy több mint 1000 milliárd 
forintot kellene fejlesztésre fordítani még a rendelkezésre álló uniós pénzeken 
felül, de akármennyi pénz állna rendelkezésre, nem 1000 milliárd, hanem 
bármennyi, akkor is fizikálisan lehetetlen ezeknek a számarányoknak az 
elérése Magyarország számára. Ennek több összetevője is van. Például az, 
ahogy az élelmiszerek minősége eltérő, ahogy hallhattuk az utóbbi hetekben, 
az ugyanattól a gyártótól származó élelmiszer más minőségű a volt keleti 
blokk tagállamaiban, mint, mondjuk, néhány kilométerrel odébb, az osztrák 
határon túl, és ugyanez igaz a hulladékok, a települési hulladékok 
összetételére és a különböző csomagolóanyagokra is. Tehát fizikálisan egészen 
másmilyen hulladék-összetétellel, településihulladék-összetétellel kell 
számolni Magyarországon, mint mondjuk a tőlünk nyugatabbra lévő 
tagállamokban. Tehát akármennyi forrást is beleölne a magyar költségvetés, 
nem 1000 milliárdokat, hanem megszámlálhatatlan nagy forrásmennyiséget, 
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akkor sem lehetne ezen alapvető kiinduló okok miatt, vagy fizikális okok miatt 
lehetetlen lenne bizonyos arányszámok elérése. 

Ezenfelül a hatástanulmány megállapította azt is, hogy a társadalmi 
hasznosság tekintetében egy körülbelül százmilliárd forintos hiány állna elő 
akkor is, ha a több 1000 milliárdos fejlesztéssel megpróbálnánk néhány célt 
elérni, akkor is a társadalmi hasznossága mínuszban lenne ennek az egésznek. 
Ez azért érdekes, mert minden EU-s követelményrendszerben első helyen áll a 
társadalmi hasznosság számítása, legyen szó akár csak egy kisebb EU-
finanszírozás keretében megvalósuló projektről, azonnal megbukik már a 
projektelképzelés is akkor, ha nem lehet kimutatni a pozitív társadalmi 
hasznosságot.  

Ez a nagy különbség abból adódik egyébként, hogy az EU is csinált egy 
hatástanulmányt ehhez a javaslatcsomaghoz, ahol a mi véleményünk szerint 
olyan irreálisan magas másodnyersanyagárakkal számolnak, amelyek alapján 
az EU-s hatástanulmány szerint ez a javaslatcsomag meg fogja állni a helyét, 
mondjuk, 10 év múlva, de mi nem tudunk ezekkel a magas 
másodnyersanyagárakkal számolni, hiszen ezek 10-15 év távlatába előrevetítve 
teljesen kiszámíthatatlanok. Ebből adódik az, hogy a mi számításunk szerint 
ez a társadalmi hasznossága nem lesz meg, akármennyit is invesztálunk abba, 
hogy ezeket a célokat elérjük. 

A konkrétumokra térve: ennek ellenére derogációval, tehát 5 év 
átmeneti időszakkal sem látszik reálisnak az értékek teljesítése, de nem volt 
mit tenni, Magyarország megpróbálta a derogációt elérni, mivel éppen a 
határvonal alatt maradtunk. 65 százalékon húzták meg a határt a lerakás 
tekintetében, és nekünk 64,7 százalék volt, tehát ezért nem kaptuk meg a 
derogációt. Az elmúlt elnökségi időszakban, a szlovák elnökség alatt 
számtalan kétoldalú tárgyalást folytattunk, hogy bekerüljünk abba a körbe, 
azon államok körébe, akik derogációt fognak kapni. Ez még kialakulatlan, 
tehát még nincs végső szöveg, és a végső szövegben lesz ez majd egyértelmű. 
Mi most úgy látjuk, hogy nagy esélyünk van a derogációs körbe való kerülésre.  

Jelenleg a máltai elnökség zajlik, erről néhány szót: a máltai elnökség 
nem módosított Magyarországnak a még szlovák elnökség alatt elért 
tárgyalási pozícióján, tehát jelenleg is abban a helyzetben vagyunk, hogy 
esélyesen fogunk bekerülni az 5 év haladékot kapott tagállamok közé. A 
Bizottság jelenleg készíti a csomag végleges szövegét, ezt követően majd a 
Tanács tárgyalja, a Parlament pedig szigorítani szeretne. Tehát most ezek 
vannak folyamatban. A máltai elnökség amúgy magukkal az arányszámokkal 
kapcsolatban nem módosított. A szlovák elnökség alatt az eredeti 
65 százalékos hasznosítási követelmény 60 százalékra csökkent, tehát jelenleg 
is ez a 60 százalék van a javaslatban. A lerakási célérték nem változott, 
10 százalék jelenleg is, és a csomagolásnál a fa és műanyag csomagolási 
hulladék tekintetében szintén csökkentették a célszámot.  

Most hogy állunk? Eséllyel számíthatunk arra, hogy ebbe a derogációs 
körbe bekerülünk, ami csak annyit jelent, hogy 2030 helyett 2035-re kell 
teljesíteni a számarányokat. Jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a hasznosítás 
tekintetében 65 százalék helyett 60 százalékra ment le a számarány, itt 
körülbelül 30 százalék környékén állhatunk, tehát semmilyen módon nem lesz 
teljesíthető. Ez egyébként a bizottsági véleményben is így szerepel, ennek 
örülök, hogy körülbelül a Bizottság is az eddigiek alapján ezt reálisan látja. 
Tehát sem derogációval, sem több 1000 milliárdos beruházással, semmilyen 
módon nem lehet a 65 százalékot elérni a hatástanulmányok szerint.  
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A biohulladék esetében 65 százalék az előírás, most jelenleg 35 százalék 
körül tarthatunk biohulladék-hasznosításban. Itt elérhető lesz derogációval 
2035-re a 65 százalékos érték nagyon komoly fejlesztésekkel, nagyon sok, még 
egyszer mondom, az európai uniós pénzek kereteit meghaladó, saját 
költségvetésből történő fejlesztéssel. Például a házhoz menő, elkülönített 
gyűjtés körébe kell majd vonni a biohulladékot is.  

A harmadik arányszám, a lerakás, amit 10 százalék alá kell vinni, ami 
ma körülbelül 53 százalékon áll. Ez semmilyen módon nem lesz teljesíthető, 
tehát semmilyen pénzügyi, korlátlan pénzügyi beruházás és fejlesztés mellett 
sem. Tehát nagyjából így állunk a csomaggal.  

Néhány szó még a jelenlegi aktualitásokról: március 14-én az Európai 
Parlament módosító javaslatokat fogadott el a plenáris ülésén. A Parlament 
folyamatosan szigorítani szeretne, ezeket meg is szavazta. A hasznosítás 
tekintetében a 60 százalékot 70 százalékra kívánja felvinni az EP, illetve a 
lerakást, ami 10 százalék, azt 5 százalékra szeretné szorítani, és ezeket 
megszavazta. 

A tárgyalás várható menete az lesz, hogy most, április első hetében 
valószínűleg sor kerül ezeknek a parlamenti módosító javaslatoknak az 
áttekintetésére a Bizottság munkacsoporti szintjein. Május elején várható a 
Tanács Coreper ülése, ahol megszületik várhatóan a politikai szintű 
kompromisszum, és akkor az első trilógus, tehát a Tanács, a Bizottság és az 
Európai Parlament közötti szövegegyeztetés május közepén-végén várható. 
Előreláthatólag, amiben most még bizonytalanság van, hogy kapunk-e 
derogációt, nem kapunk, hogyan véglegesednek ezek az elvárt számok, hogyan 
nem véglegesednek, ezekre a bizonytalanságokra pont kerülhet május végéig, 
tehát ennek a félévnek a végén.  

Köszönöm szépen a lehetőséget, és természetesen, ha van bármi 
kérdés, akkor igyekszünk válaszolni rá.  
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úrnak a felvezetést. Egyben 

valamennyiüket nagy szeretettel köszöntöm, és alázatosan kérem elnézésüket, 
hogy egy másik bizottsági ülés miatt késtem. A felvezetést megköszönve 
megkérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván hozzászólni a vita ezen 
szakaszában. (Jelzésre:) Heringes Anita képviselő asszonynak adom meg a 
szót. 

Kérdések, észrevételek 

HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen.  
Első körben szeretném fölhívni államtitkár úr figyelmét arra, hogy a 

bizottsági vélemény még nem elfogadott vélemény, amivel kapcsolatban nagy 
örömét fejezte ki, hogy a bizottságnak ez a véleménye, ami ide le van írva, 
merthogy ez a mai napon fog megtörténni, amennyiben megtörténik. Persze 
ha úgy állunk a kérdéshez, hogy minden esetben a demokráciát már csak 
játszásból sem játsszuk el, akkor persze a kormányzati többségnek nyilván ez 
lesz a véleménye, és akkor így is tudunk állni már most a bizottsági üléshez. 
De legalább örülök, hogy bevalljuk, hogy nagyon-nagyon nincsen rendben a 
hulladékgazdálkodás rendszere ma Magyarországon, merthogy az elmúlt 
időszakban, az elmúlt - most már mondhatjuk - 7 évben egyre jobban sikerült 
tönkre tennünk ezt a rendszert mind a számlázási oldalról, mind a szelektív 
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hulladékgyűjtés oldaláról, mind minden szempontból. Nem ösztökéljük és 
nem segítjük a hulladékgazdálkodó cégeket - már többször elmondtuk -, 
ezeket a nonprofit cégeket, melyek nagyon sok esetben önkormányzati 
tulajdonúak, hogy jól tudják elvégezni a munkájukat. Így tényleg nem fogjuk 
teljesíteni a kvótákat. 

Azt látom, hogy amihez a hulladékgazdálkodással kapcsolatban az 
elmúlt időszakban a kormány hozzányúlt, az csak rosszabb lett, merthogy egy 
év alatt most már a számlázás is olyan szintre csúszott le, hogy például a saját 
családomról jól tudom, hogy egy olyan hulladékszállítási csekket, amelynek a 
fizetési határideje január 31., azt február 16-án kapjuk meg. Akkor szerintem 
valami nagyon nem stimmel a rendszerben. De legalább vannak őszinte 
mondatok, hogy nem fogjuk tudni teljesíteni, sőt az irányelveknek 
megfelelően semmiben nem úgy állunk, ahogy kéne. Nekem még a mai napig 
az a véleményem, hogy egy új, fehér lapot kéne vennünk, és újra neki kéne 
állnunk az egészet újragombolni, hogy, mondjuk, elinduljunk fölfelé, és egyre 
jobban haladjunk afelé, hogy teljesíteni tudjuk az európai uniós irányelveket, 
és ne pedig az történjen, hogy ebben a szektorban minden rosszabbul megy.  

És amire nekem most már tényleg minden budapesti lakos ismerősöm 
felhívja a figyelmemet, hogy régen, amíg voltak szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek, addig tudták, hogy hova vigyék, mondjuk, az üveget, amióta ezek a 
szigetek nincsenek, azóta a budapesti lakások nagy részénél nincsen szelektív 
hulladékgyűjtésben üveges típusú szemetes, ezért maximum be tudják dobni 
az összes többi kommunális hulladék közé. Aki egyébként úgy gondolkodik, 
hogy ő szeretne környezettudatos lenni, és szelektíven gyűjteni, annak most 
elég komoly problémát jelent, hogy ezt hogy oldja meg. Tehát nem afelé 
haladunk, hogy amit már beleneveltünk a lakosságba, és amit már 
megszokott, és elkezdte használni, azt tovább folytassuk, hanem egy új 
rendszert hoztunk létre, ami jelen pillanatban nehezíti a lakosság életét.  

Azt gondolom, hogy tényleg neki kéne állnunk, és hiába volt még az a 
vitanap is, amire külön bizottsági ülést is szerveztünk, hogy felhívjuk az önök 
figyelmét arra, hogy nem jó felé mennek a dolgok. Tényleg egy tiszta lapot 
kéne venni, s pártállástól függetlenül, mindent félrerakva, a szakmára 
hallgatva kialakítani egy olyan koncepciót, ami mind a számlafizetés, mind a 
hulladékgazdálkodás, mind a szelektív hulladékgyűjtés és minden 
szempontból a jövőbe mutat, és egy környezettudatos, fenntartható rendszert 
hoz létre. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e hozzászólási 

szándék? (Jelzésre:) Kormánypártit nem látok, ezért Kepli Lajos 
képviselőtársamnak adom meg a szót. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Először is egy tisztázó kérdéssel fordulnék helyettes államtitkár úr felé. 

Kétféle szám is elhangzott az összes keletkezett települési hulladékra 
vonatkozóan az újrafeldolgozásra kerülő hulladék arányszámával 
kapcsolatban. Helyettes államtitkár úr azt mondta, hogy a szlovák elnökség 
alatt ez 65-ről lement 60 százalékra, most a bizottsági véleménytervezetben 
65 százalék szerepel. Tehát ez ellentmondás, vagy lehet, hogy csak számomra 
ellentmondás, és én értelmezek rosszul valamit. Akkor most 65 vagy 
60 százalék a jelenlegi arány célszám? - ez csak egy technikai kérdés. 
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A másik pedig, az általános véleményem ezzel kapcsolatban: köszönjük 
szépen az összefoglalót, és amit elmondott helyettes államtitkár úr, a jelenlegi 
állapotokat szerintem jól tükrözi. Azzal kezdte a mondanivalóját, hogy nagy 
vonalakban egyetért azzal, amit a bizottsági véleménytervezet leír, és az 
előadásával, a felvezetőjével ennek pont az ellenkezőjéről győzött meg, 
mégpedig arról, hogy ez a körforgásos gazdaságot szorgalmazó javaslatcsomag 
nem jó, tehát hogy nem támogatható. Én is valahol azt gondolom, hogy egy 
olyan javaslatcsomag, ami ennyire egyoldalúan a hulladékok újrahasznosítása 
felé mozdul el, és csak a hulladékgazdálkodáson belül a csővégi technológiákat 
akarja sokkal erőteljesebbé tenni, tehát magyarul az újrahasznosító ipart 
fellendíteni, és nem foglalkozik a megelőzéssel, vagy ha foglalkozik, akkor 
csak az általánosságok szintjén, az az Európai Unió környezetvédelmi vagy 
hulladékgazdálkodási hierarchiájának magának is ellentmond, hiszen a 
megelőzésnek kellene az első helyen állnia, és az újrahasznosításnak pedig 
csak a hierarchiai skála alsóbb részén, közvetlenül az ártalmatlanítást 
megelőzően. Tehát ebből is látszik, hogy gyakorlatilag az Európai Unió sem 
mer, az Európai Bizottság sem mer a nagy európai uniós, különösen 
Németország számára nagy profitot termelő cégekhez hozzányúlni.  

Államtitkár úr is egy fél mondatban említette itt a selejtarányok és 
egyebekkel kapcsolatban a cégek, a gyártó cégek felelősségét. Igazából itt 
lehetne, én azt gondolom, nagy eredményt elérni a hulladék keletkezésének 
csökkentésében, hiszen ma nem a lakossági hulladék teszi ki az Európai 
Unióban a keletkező hulladékok legnagyobb arányát, legnagyobb részét, 
hanem az ipari, az iparban keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok, 
hulladékáramok. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kellene figyelni, és anélkül, 
hogy az újrahasznosítási arányszámokat növelgethetjük. Bármennyire irreális 
számokat is leírhatunk, amiket maga a Bizottság is lát szerintem, hogy nem 
teljesíthető, de ettől még nem lesz jobb a helyzet, ha a fenntarthatóságot mint 
célt, nem tartjuk szem előtt, és a megelőzés ennyire hiányzik ebből az egész 
javaslatcsomagból a konkrétumok szintjén.  

Éppen ezért majd a végszavazásnál egyébként tartózkodni fogok, mint a 
Jobbik-frakció álláspontját is kifejezve, mert ezt látom ebben a 
javaslatcsomagban, és számunkra ez így jó lelkiismerettel nem támogatható. 
Annak ellenére, hogy az újrahasznosítási arányszámok növelését 
természetesen támogatjuk, és azt is tudjuk, hogy a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási rendszerben ez biztos, hogy nem sem 2030-ra, sem 
2035-re nem tud megvalósulni, mert a rendszer, ahogy már Heringes Anita 
képviselőtársam is elmondta, alapvetően alkalmatlan erre, tehát újra kellene 
gondolni.  

Viszont igen, 2030 még odébb van, és reményeink szerint más 
kormányok is fognak jönni-menni addig, de hogy konkrétan a kormánytól 
függetlenül ezeket az arányszámokat növelni kell, abban nincs kérdés 
szerintem közöttünk, csak abban, hogy milyen célszámokat tűzünk ki, és azt 
hogyan fogjuk elérni, el tudjuk-e egyáltalán érni, ott már elég tág a 
véleménykülönbség az egyes frakciók álláspontja között. Maga a 
javaslatcsomag pedig eléggé egyoldalú és félrehúz, és ilyen szempontból nem 
segíti elő azt a körforgásos gazdaságot, ami a javaslatcsomag címéül is szolgál, 
és ezzel együtt a fenntarthatóságot sem. Úgyhogy zárásként még egyszer azt 
mondhatom, hogy mi tartózkodni fogunk a szavazás során.  

 



 12

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Turi-Kovács Béla alelnök úrnak 
adom meg a szót.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz): Nagyon röviden. Ha jól értettem az 

államtitkár úr előadását, ő nem azt mondta, hogy a cél nem helyes, hanem 
annak az elérhetősége az, ami több mint kétséges. Itt arra szeretnék 
rámutatni, ezért is kértem szót, hogy itt többről van szó még annál is, 
minthogy a hulladékgazdálkodás jövője miként alakul. Én ebben az európai 
uniós állásfoglalásban durván látom előtolakodni a többsebességes Európa 
gondolatát és lehetőségét, azaz meg nem valósítható célok kitűzését olyan 
államok részére, amelyek mindeddig teljesítették azokat a kötelezettségeket, 
amelyek előírásszerűek voltak. Nem beszélve arról, hogy maga az Európai 
Unió olyan támogatási rendszert tartott fenn, amelynek alapján kialakítottuk 
azt a fajta hulladékgazdálkodási rendszert, amely ma Magyarországon 
működik, ezt most ily módon megfordítani, e mögött csak politikai szándékot 
vélek már felfedezni, és nagyon kevéssé valamiféle más környezetvédelmi 
szempontot.  

Tehát meggyőződésem az, alapvető érdeke Magyarországnak, hogy 
világossá tegye, hogy többnek látja ezt a fajta kezdeményezést, mint ami 
pénzzel megoldható lenne, vagy amit a következő időszakban valamiféle új 
döntésekkel lehetne korrigálni. Ezt úgy lehet korrigálni, ha az európai uniós 
államoknak, tagállamoknak az állapotát és helyzetét felmérik, és ezek alapján 
határozzák meg a célokat is. Következésképpen én azt gondolom, hogy ebbe az 
irányba kéne elmozdulni elsősorban a kormánynak, és másodsorban persze a 
bizottságnak is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm én is a véleményét, alelnök úr. Megkérdezem, hogy 

van-e további hozzászóló? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, megkérném 
Bencsik János alelnök urat, hogy vegye át egy picit a levezetést, hogy szót 
tudjak kérni.  

 
(Az elnöklést Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnök úrnak adom meg a szót. 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 

szót. Nyilvánvalóan ilyenkor a frakcióm álláspontját igyekszem képviselni a 
bizottságban. Akkor, amikor nagyjából erről az európai uniós irányelvről 
beszélünk, s ezekről tárgyalunk, akkor azt kell mérlegelnie a bizottságnak, 
hogy azoknak a céljaival tudunk-e azonosulni. Uniós szinten a települési 
hulladék 65 százalékát hasznosítsuk újra 2030-ra. Mi ezzel a baj? Miért baj, 
ha egyszer valamiben ambiciózusak lennénk, és valami jót tűznénk ki, és nem 
arra törekednénk, hogy az Európai Unió potyautasai legyünk e tekintetben is? 
Nyilvánvalóan azt várjuk el, hogy majd a tőlünk nyugatra lévő államok 
teljesítsenek többek, hogy az EU-s átlagot hozzuk, nekünk meg kevesebbet 
kelljen. De mi ezzel a gond?  

Kepli Lajos képviselőtársamra reagálva: nekem is az volt az első 
ötletem, mikor ezt megnéztem, a 2. pontot, hogy uniós szinten a csomagolási 
hulladékok 75 százalékát hasznosítsuk újra 2030-ra. Teljesen igaza van Kepli 
képviselőtársamnak, hogy itt az az elsődleges szempont, hogy a keletkezés 
mennyiségét csökkentsük, tehát a megelőzés szempontja. De ez nem zárja ki, 
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tehát ha ezzel párhuzamosan van olyan törekvés, hogy a felhasználás mértéke, 
a nyersanyag-felhasználás mértéke csökkenjen, attól még egyet lehet érteni. 
Ha a mostani felhasználáshoz képest, a mostani csomagolóiparban felhasznált 
nyersanyagok mennyiségéhez képest lefelezzük vagy negyedeljük a felhasznált 
nyersanyagok mértékét, annak arányában még a hasznosítását ki lehet tűzni, 
hogy az 65 százalék vagy 75 százalék legyen.  

Tehát összességében annak a lehetősége, hogy ezzel párhuzamosan egy 
hulladékkeletkezést gátló törekvése is legyen az Európai Uniónak és 
tagállamainak, szerintem ez teljesen elvárható vagy reális, és ez a korábbi 
irányelvekből szerintem következik, pont azokból, amiket Kepli 
képviselőtársam is említett. Tehát itt nyilvánvalóan az elsődleges célja az kell 
legyen az Európai Uniónak, hogy a korábban elfogadott irányelvek alapján a 
hulladék keletkezésének a megelőzése, és ezen módosítások és ezen irányelvek 
alapján pedig a keletkezett hulladék arányaiban való felhasználását 
célozhatjuk meg.  

Azért érdekesek ezek a gondolatok, mert itt mindig az merül fel, több 
esetben, a kormányzati álláspontban is ezt láttuk, hogy az Európai Bizottság 
által javasolt 65 százalékos arány elérése 2030-ra Magyarország számára nem 
reális. Ez van benne. Az én állításom az, hogy ha Fidesz–KDNP-kormány lesz 
továbbra is, akkor ez 2200-ra sem lesz reális. Ha normális kormánya lenne az 
országnak, amelyik a környezetpolitika szempontjai alapján mindent 
megtenne annak érdekében, hogy a környezet- és természetvédelmi forrásokat 
abból a célból használja fel, mint amire azt adják, abban az esetben reális 
lehetne. Miért ne lehetne megteremteni? Ha van pénz, paripa, és adunk hozzá 
muníciót, akkor miért nem lehet megvívni egy csatát?  

Nyilvánvalóan itt baj, hogy az elmúlt 7 évben nem ebbe az irányba 
mentek. Az elmúlt 7 évben szétziláltak működő rendszereket, gyakorlatilag a 
hulladékgazdálkodás centralizációjával ellehetetlenítették a szolgáltatók egy 
részét. Világos, hogy 7 évig rossz irányba mentek, de még mindig nem lenne 
késő arra, hogy a következő 13 évben esetleg érdemi lépésekkel jó irányba 
menjünk. Ha ehhez rendelve vannak érdemben európai uniós vagy akár 
nemzeti források, én nem érzem ezt ennyire lehetetlennek, és véleményem 
szerint egyszer-egyszer azért a magyar kormány lehetne egy picit 
ambiciózusabb, és mondhatná azt, hogy törekszünk arra, amit az európai 
uniós elvárások szempontjából meg kell valósítanunk.  

Minden aggályát értem államtitkár úrnak, amit elmondott, tehát 
megértettem, hogy milyen fizikai korlátokat vél ebben az ügyben, de itt 
mindösszességében azt mondom, ha ezen a sínen megyünk, tehát ha valaki 
megindul Budapestről Nyíregyháza irányába, akkor az soha nem fog Győrbe 
érni, vagy csak nagyon-nagyon lassan. Tehát ilyen irányzattal, mint amit a 
Fidesz-KDNP képvisel, 2030-ra, 2035-re, 2040-re sem reális, míg megfelelő 
háttérrel igenis reális lenne.  

Ugyanez vonatkozik nagyjából a hulladéklerakókról szóló irányelvben 
előírt maximum 10 százalékos települési hulladéklerakási arány 2030-ra 
történő teljesítése vonatkozásában is. Ha a csomagolóipar rendszabályozása 
megtörténne - bocsánat, lehet, nem is a csomagolóiparról van itt szó 
elsősorban, hanem a kereskedelmi rendszerekről -, ha érdemben tennénk 
lépéseket annak érdekében, hogy egy hulladék keletkezését gátló 
kiskereskedelmi forgalom valósuljon meg Magyarországon, akkor a 
véleményem az, hogy érdemben meg lehetne valósítani az ezzel kapcsolatos 
célkitűzéseket, de legalább törekedni kellene rá. A halasztással, amikor a 
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magyar kormány azt mondja, hogy kérünk rögtön 5 év derogációt ezzel 
kapcsolatban, szerintem lemond annak a reményéről, hogy hamarabb tegyen 
Magyarország azon alkotmányos kötelezettségéért, hogy a mindenkori 
kormányok az egészséges környezethez való jogot biztosítani tudják a magyar 
állampolgárok részére.  

Tehát összességében az a véleményem, hogy magának ennek a 6 
irányelvnek a módosítása egy ambiciózus tervnek tűnhet a mindennapi 
gyakorlati munkát végző hulladékgazdálkodási szakemberek számára, de 
ennek ellenére a véleményem az, hogy megfelelő politikai akarattal, megfelelő 
pénzügyi támogatással minden további nélkül tehetnénk egyszer érdemi 
lépéseket annak érdekében, hogy valami jót építsünk. Ennek megfelelően én 
nem támogatom a kormányzati álláspont elfogadását és a bizottság többségi 
álláspontját képezhető állásfoglalást, mert azt mondom, az a véleményem, és a 
frakciómnak is az a véleménye, hogy normális környezetpolitikával, 
környezettudatosabb kormányzattal minden további nélkül meg lehetne 
valósítani azt, hogy érdemben ezt a célt kitűzzük.  

Nyilvánvalóan, ha 2030-nál vagyunk, és valami nem teljesült, akkor 
még mindig van módosítási lehetőség, de igenis törekedni kellene arra, hogy a 
lehető leghamarabb, aktív lépésekkel elmozduljunk egy kívánatos irányba. 
Ennek megfelelően kérem kormánypárti képviselőtársaim támogatását ahhoz, 
hogy fogadjuk el a bizottsági álláspontokat, és próbáljuk meg az 
ambiciózusabb terveket teljesíteni, és a kormányt igenis szorítsuk rá, hogy 
ehhez megfelelő hátteret teremtsen. Köszönöm szépen a szót.  

 
ELNÖK: Az ülésvezetési feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyben megkérdezem, hogy van-e további 

kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Kormánypárti oldalon nem látok jelentkezést, 
ezért Kepli Lajos képviselő úrnak adom meg a szót. 

 
KEPLI LAJOS (Jobbik): Köszönöm. Csak egy mondatot szeretnék elnök 

úrra reflektálni. Egy ideális világban valóban igaz volna az, amit elmondott 
elnök úr azzal kapcsolatban, hogy az újrahasznosítási arányszámok növelése, 
bármeddig történő növelése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a megelőzésért 
ne tehetnénk közben ugyanannyit, csak tudjuk, hogy ez az Európai Unió 
hogyan működik, és tudjuk, hogy minden döntés mögött valamiféle lobbi áll. 
Ha a következő időszakban ez alapján a javaslatcsomag alapján az 
újrahasznosító iparba tolja bele az eurómilliókat vagy -milliárdokat az 
Európai Unió, az önmagában lehet jó is, hiszen az újrahasznosítás a 
lerakáshoz képest mindenképpen pozitív, viszont akkor létrejön egy olyan 
iparág, amelyik nyersanyagot kíván, és ennek az iparágnak a nyersanyaga a 
hulladék, tehát nem lesz érdekelt maga a szektor sem a hulladék 
mennyiségének a csökkentésében, hiszen erre épül ez az iparág. Csak ezt 
szerettem volna kifejezni, ezért van a mi tartózkodásunk. 

 
ELNÖK: Teljesen világos, és elnézést kérek, ha félreérthető voltam. Ez 

teljesen világos. Mindössze arra céloztam, hogy vannak rosszabb irányok is 
például a magyar kormány számára, amikor az égetőkkel és az ilyenekkel 
kapcsolatos fejlesztési irányokat emlegeti. Mindig lehet rosszabb, tehát a 
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Fidesz-KDNP eddig mindig tudott rosszabbat hozni, mint amire számítunk, és 
ahhoz képest próbáltam meg árnyaltabb álláspontot képviselni.  

(Jelzésre:) Bencsik János alelnök úrnak adom meg a szót. 
 
BENCSIK JÁNOS (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. A 

képviselői hozzászólásokat és véleményeket hallgatva, illetve ismerve az 
általunk előterjesztett véleményjavaslatot, én azt látom, arra vajmi kevés esély 
van, hogy oly mértékben tudjuk harmonizálni a véleménytervezetben 
megfogalmazottakat, illetve a helyettes államtitkár úr által előadottakat a 
képviselői hozzászólások tartalmával, hogy a mai napon a véleménytervezetet 
mindannyian elfogadjuk, ezért kérjük a szavazást. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Én is köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, a 

bizottság tagjait, hogy van-e még érdemi hozzászólás a témához. (Nincs 
jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, ezért államtitkár úrnak adnám meg a 
szót, hogy reagálhasson a vitában elhangzottakra, amennyiben kíván. 

Válaszadás, reagálás 

DR. RÁCZ ANDRÁS helyettes államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. 

Sok értelmét nagyon nem látom, mert én összefoglaltam azokat a 
tényeket, amik tények, amik hatásvizsgálattal igazolt tények, tehát a többi 
részben itt elhangzott dolgok inkább az álmok kategóriájába tartoznak, de 
azért annyiban reagálnék, hogy a demokráciát senki nem játssza itt, ezt 
szeretném kikérni magamnak. Itt találtam az asztalon ezt a 
véleménytervezetet, tisztelt képviselő asszony. Miért tették ide az asztalra? 
Átfutottam, és nagyjából egyezőnek találtam azzal, amit én is elmondtam itt, 
tehát ebben semmi különlegeset nem találok a magam részéről. Legközelebb 
kérem, hogy vegye el innen a helyemről, amikor ide jövök, ezt a tervezetet, 
hogy ne is láthassam, mert akkor hátha olvasás nélkül is teljesen egyező lesz a 
vélemény. Tehát erről ennyit szeretnék mondani, és ezeket a személyes jellegű 
dolgokat nyugodtan el lehet hagyni. 

Nagyobb önállóságra kérem önt és a frakcióját is, nagyobb önállóságra 
a tekintetben, bátorítom, hogy legyen saját véleményük, ne mindig egy 
meghatározott, föntről jövő, akár az Európai Bizottságból jövő véleményhez 
igyekezzünk mi alkalmazkodni, hanem mi a saját magunk teljesítőképessége 
és saját magunk önmeghatározása alapján alkossunk véleményt. Ezt 
szeretném javasolni, és ezt próbáltam képviselni az általam elmondottakban.  

Nem arról van szó, hogy mi olyan rossz helyzetben vagyunk, vagy 
siralmas helyzetben lennénk, és itt valami külső, objektív körülményhez 
képest nem tudunk megfelelni. Itt arról van szó - ahogyan Turi-Kovács alelnök 
úr is elmondta, csak ezt nem akartam ilyen hangsúlyosan, próbáltam 
objektíven előadni -, hogy itt teljesen különböző mérce szerint mérnek meg 
minket. Tehát vannak olyan tagállamok, akik ezeket az arányszámokat már 
most teljesítik, már most nulla befektetéssel, nulla invesztícióval azonnal 
képesek teljesíteni. Hogyan? Úgy, hogy olyan számítási módszert 
alkalmaznak, hogy papíron szinte nulla mennyiséget raknak le. Elégetik az 
egészet, abból kikerül, mondjuk, 30 százalék salak, és azt már nem települési 
hulladékként számolják el, amikor lerakják, és így nagyon könnyű nullát 
lerakni. Én nem javasolnám, hogy mi is ilyen módszerekhez folyamodjunk, 
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hanem mi igenis szakmailag helyes úton járjunk, amikor a magyar 
hulladékgazdálkodás jövőjéről gondolkozunk.  

Kepli képviselő úrnak köszönöm a hozzászólását. Nagyjából 
egyetértünk véleményszinten. A 60 és a 65 százalékos különbség abból 
adódik, hogy az eredeti, 2015. december 2-ai bizottsági javaslatcsomagban 65 
százalék volt a hasznosítás arányaként megjelölve, és ez a 65 százalék tartotta 
is magát egészen az elmúlt féléves szlovák elnökségig, amikor is a szlovák 
elnökség csökkentette a javaslatcsomagban megfogalmazott számarányt, de ez 
még, ahogy említettem, nincs elfogadva, hogy ez 60 százalék lesz, ami a 
mostani bizottsági csomagban van, vagy visszamegy 65-re, ami az eredeti volt, 
vagy még följebb megy, mert az Európai Parlament március 14-én fogadta el, 
hogy 70 százalék legyen. Ez majd egy trilógusnak nevezett interakció 
eredményeként fog megszületni a Tanács, a Bizottság és az Európai Parlament 
között, hogy mi lesz az a végső arány, ami majd megállapításra kerül. Most a 
bizottsági javaslatcsomag szintjén 60 százaléknál tartunk, és a jelenlegi máltai 
elnökség, aki a szlovákoktól átvette az elnökségi teendőket, ezen nem 
változtatott, tehát úgy tűnik, hogy a Bizottság e mellett a 60 százalékos 
javaslat mellett fog kitartani. 

Turi-Kovács alelnök úr hozzászólásával mindenben egyetértek. Azt 
gondolom, én is ebben a szellemben próbáltam megfogalmazni az általam 
elmondottakat.  

Sallai elnök úrra annyiban reagálnék, azt kérdezte, hogy 65 százalék 
hasznosítás, mi ezzel a gond, megvalósítható. Én azt szeretném kérdezni az 
elnök úrtól, hogy mire alapozza ezt a kijelentését, mert én arra alapozom azt, 
hogy nem valósítható meg semmilyen módon, hogy erről komoly 
hatástanulmányokat készítettünk. Elmondtam, hogy ha az összes uniós 
forrást, ami most rendelkezésre áll, és ami hulladékgazdálkodásra van, 
100 százalékban felhasználjuk, és abból minden fejlesztés 100 százalékos 
kihasználtsággal elkezd üzemelni, akkor is még több mint 1000 milliárd 
forintot, de lehet, hogy 1500 milliárd forintot kellene invesztálni, hogy 
egyáltalán megközelítsük ezt az értéket.  

Ez nem azért van, mert a kormányzat erre nem fektetett hangsúlyt. Ez 
objektív okok miatt van. Elmondtam, hogy Magyarországon a települési 
hulladék összetétele teljesen más, mint más tagállamokban, és ezért nem is 
lehet olyan módon hasznosítani, vagy olyan arányban, vagy olyan hatásfokkal 
hasznosítani, mint más tagállamokban. Azzal vontam párhuzamot - teljesen 
jól egyébként -, hogy az élelmiszerek minősége is eltér sajnos, és ugyanígy a 
hulladék összetétele, az alkalmazott technológiák, a csomagolóanyagok, és 
általában az országokban lévő szokások is teljesen mások, ezért nem lehet. 
Nem tudom, hogy ön mire alapozza, hogy lehet, én a hatástanulmány alapján 
mondom, hogy nem lehet.  

Azt sem tudom, hogy honnan veszünk elő, mondjuk 1500 milliárd 
forintot, hogy megközelítsük. Otthonról behozzuk, vagy ön behozza, vagy ilyen 
helyzetbe hozzuk a magyar költségvetést, hogy egy soha meg nem valósuló, 
társadalmi hatékonyságát tekintve kimutatottan deficites, tehát valószínűleg 
irreális, irreálisan megszabott, szakmailag helytelenül megszabott célt 
megpróbálunk elérni, vagy ehelyett megpróbáljuk az arányszámokat úgy 
beállítani, hogy az a tagállamok kiindulási helyzetét, a tagállamok adottságait 
figyelembe vegye.  

Egyébként nemcsak Magyarország van ebben a helyzetben, hanem 
nagyon sok tagállam az Európai Unióban. Van például most egy lett javaslat 
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erre az egészre, egy szellemében egészen másmilyen megközelítés. Nem 
tartom valószínűnek, hogy ebben nekünk ne lennének szövetségeseink, 
nagyon sok tagállam lesz ebben a helyzetben. Tehát ez a javaslatcsomag 
irrealitását támasztja alá, nem a célokat.  

A cél nagyon jó. A cél igenis az, hogy az ökológiai rendszer mintájára 
egy körforgás jöjjön létre a gazdaságban, de ennek nem az az elérési módja, 
hogy egy folyamat legvégén beavatkozunk oly módon, hogy azt differenciáltan 
néhány tagállam már most tudja hozni úgy, hogy semmit az égvilágon nem 
tesz, semmit sem tesz, egy eurót nem fejleszt, úgy, hogy máshogyan számol. 
Mert egyébként azon számítás szerint minimum 30 százalék salakot le kéne 
hogy rakjon, de ő nulla százalékot rak le, mert másnak számolja el, és azt 
mondják, hogy ez pipa, ezt elfogadjuk, ez rendben, ez így van, magunkra nézve 
pedig irreális dolgokat vállalunk be és ilyen irányba indulunk el, és én erről 
beszéltem. Erről beszéltem, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó 
politikusnak mérlegelnie kell ezeket a dolgokat, és ennek tükrében kell 
döntést hozni. 

A szolgáltatók ellehetetlenítése, amiről ön beszélt: külföldi 
multicégeket lehetetlenítettünk el, szeretném felhívni a figyelmét, és előírtunk 
két dolgot: 1) közösségi tulajdonban kell legyenek a közszolgáltatók, tehát ez 
állami, önkormányzati többségű tulajdon; 2) nonprofit jelleggel kell 
működjenek. Ugyanis 2010-et megelőzően, amiről ön nem beszél, pedig 
lényeges, a magyar hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az jellemezte, hogy 
külföldi multicégek voltak a piacon, akik beszedték a lakosoktól a díjat. Volt 
olyan cég, aki a beszedett díj 40 százalékát, a magyar lakosoktól beszedett 
díjak 40 százalékát hazautalta a saját anyacégének licencdíj címén, és ez az 
anyacég ráadásul nem is magánkézben volt, hanem, mondjuk, osztrák 
tartományi tulajdonban. Tehát nem is magánzsebekbe vándorolt a 
közszolgáltatás - idézőjelbe téve - Magyarországon beszedett haszna, hanem 
egy másik államot gyarapított, és mi ezt a rendszert számoltuk fel. Nem értem, 
hogy ezzel mi a kifogás. Én ennek híve vagyok, és úgy gondolom, ilyen 
rendszereket nem kéne visszahozni, se nem azt gondolni, hogy ez egy jó 
rendszer volt, és hibás dolog volt ehhez hozzányúlni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a véleményt. Gyakorlatilag eljutottunk ez 

irányban a vita végéig, viszont ha van a kiküldött többségi javaslattól eltérő 
szövegszerű javaslat, akkor az ügyrendünk alapján minden további nélkül 
lehetséges, hogy most ilyen jellegű szövegszerű javaslattal éljünk. 
Megkérdezem, hogy van-e irány irányú indítvány. (Nincs jelzés.) Amennyiben 
nincs ilyen, így át szeretném adni a levezetést Bencsik János alelnök úrnak, 
hogy szót kérjek és tegyek ilyen indítványt. 

 
(Az elnöklést Bencsik János, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 
ELNÖK: Elnök úré a szó.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke: Köszönöm szépen a 

szót, egyben köszönöm szépen államtitkár úr válaszait. Az indítványt, hogy 
részben mi motiválta, hogy 2010 előttről nem beszélek: elnézését kérem, 
önnek tökéletesen igaza van, hogy akkor is nagyon sok hiba volt, csak most az 
elmúlt 7 évről kell mérleget vonni mindig, mert az elmúlt 7 év több idő, mint 
amit valaha Gyurcsány Ferenc Magyarország miniszterelnökeként eltöltött, és 
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mégis azt emlegetik még mindig. Tehát azért 7 év alatt lehetett volna jó 
irányba elmozdulni.  

Sajnos nem ismerjük egymást személyesen, megfelelően. Én túrkevei 
önkormányzati képviselő voltam, és Túrkevének kizárólagos tulajdonában állt 
a Vízmű Kft., aki a kommunális hulladékszolgáltatást folytatta nyereségesen, 
nagyon magas beszedettségi mutatókkal és nagyon jó teljesítménnyel. Azt is 
tönkretették. Az, hogy Túrkevétől 50 kilométerre a Remondist tönkretették, az 
nem fájt nekem, mert nyilvánvalóan a két regionális hulladéklerakó összes 
disznóságát láttam testközelből, mert az önkormányzat elé mindig odahozták. 
Nyilvánvalóan nem ezt sírom vissza, de az önkormányzatoknál, ahol működő 
rendszerek voltak, azt is tönkretették, azt nyilvánvalóan továbbra is sajnálom.  

A hatástanulmány vonatkozásában kérem, bocsássa meg nekem, önnek 
tökéletesen igaza van, és elhiszem, hogy felkészületlennek tűnök abból a 
székből, de egyszerűen nem bízom a hatástanulmányaikban, mert 
nyilvánvalóan, ha megrendelést adnék arra, hogy hogyan lehet megvalósítani 
ezt, akkor arra is lehetne hatástanulmányt készíteni. Higgye el nekem, ha a 
legdurvább fronthatás esetén a legnagyobb hasogató fejfájással ébredek fel a 
legrosszabb napomon, akkor is találok a magyar költségvetésben bármikor 
1500 milliárdot, amit arra lehetne fordítani, hogy ez ügyben érdemi előrelépés 
legyen. Tehát ez csak kormányzati szándék kérdése. Megértem, hogy ezt nem 
az FM dönti el, és nem az önök államtitkársága dönti el, hogy mi legyen a 
költségvetéssel, de éppen erről beszélek, hogy kormányzati szándék esetében 
ezt meg lehetne tenni.  

A deficites, szakmaiatlan, korábbi rendszerekről beszélt. Ez egy nagyon 
picit - bocsásson meg, nem szeretnék aktuálpolitikában reagálni - csak azért 
volt mókás, mert a Grassalkovich-kastélynak éppen most kaptam meg az 
értesítését, hogy visszakérték, és levette a holnapi plenáris ülés napirendjéről 
az önök minisztériuma. Itt tipikusan olyan beruházásról van szó, amikor az 
önök kormánya deficites, rossz, fenntarthatatlan támogatásokat adott, és 
most megpróbálja valahogy finanszírozni ezt. Tehát ez nemcsak az MSZP-nek 
volt a sajátossága, hanem sajnos az önök kormányának is a sajátossága. 

Még egy dolog, mielőtt a szövegszerű javaslatot megteszem. Ön 
elmondta azt, hogy azért részben igazságtalan, hiszen néhányan olyan 
mutatókkal rendelkeznek. Ez valóban baj, tehát ebben partnerei lennénk a 
Fidesznek, hogy ne tudjanak statisztikai adatok mögé bújni tagállamok azzal, 
hogy milyen az eredményesség, és nyilvánvalóan közösen kellene küzdenünk 
az égetők rendszere ellen, viszont amikor az ipari szennyezőanyag-
kibocsátásról volt szó, akkor pont Magyarország volt az, aki gyakorlatilag, 
miután összeomlott a nehézipara, mindig azzal verte a mellét, hogy ő már 
teljesítette a korábbi elvárásokat. Tehát néha nekünk kedvez ez a kettősmérce-
megállapítás. 

Mindezen vélemények alapján azt szeretném, hogy a kiküldött 
véleménytől eltérően a bizottság fogadja el azt a döntést, hogy az Országgyűlés 
Fenntartható fejlődés bizottsága támogatja az Európai Bizottság 2008/98/EK 
hulladék keretirányelv, a 94/62/EK csomagolásról és csomagolási 
hulladékokról szóló irányelv, az 1990/31/EK, a hulladéklerakókról szóló 
irányelv, a 2000/53/EK, az elhasználódott gépjárművekről szóló irányelv, a 
2006/66/EK, a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló irányelv, 
valamint a 2012/19/EU, az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelvnek az Európai Bizottság által elkészített 
javaslatát, és felkéri a kormányt az ambiciózus tervek megvalósítására. Az 
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ambiciózus terv kihúzandó a határozati javaslatból. A szövegszerű határozati 
javaslatot megtettem, kérem a bizottság tagjait, hogy próbáljuk meg 
szorgalmazni a kormányt erre. 

Ügyrendileg arra kérem majd a levezetőt, hogy miután módosító 
indítvány érkezett, ezért a többségi, írásban beküldött határozati javaslat 
határozathozatala előtt kerüljön sor ennek a megszavazására, hiszen ez 
kizárná a második javaslatot. Az ügyrendet ellenőriztük, a módosító 
indítványnak nincs technikai és jogi akadálya. Köszönöm szépen a hozzászólás 
lehetőségét.  

 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Kérdésem 

lenne, elnök úr.  
 
ELNÖK: Igen. Turi-Kovács alelnök úré a szó. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Az a 

kérdésem, hogy erről az egy mondatról szavazunk, ami a legvégén van, amely 
úgy szól, hogy a négy uniós irányelvet módosító javaslattervezet elfogadását az 
említett szempontok figyelembevétel támogatjuk? Ez a szavazás tárgya? Mert 
ezt tisztázni kell. Az előttem lévő iratból ez nem világos. Mert ha ez, akkor 
nekem is van módosító indítványom, akkor ezt a mondatot ki kell egészíteni 
azzal, hogy sem a százalékos arányt, sem pedig a határidőt nem tartjuk 
megvalósíthatónak. Akkor ezt rögzíteni kell, különösen az elnök úr 
indítványára is tekintettel.  

 
ELNÖK: Turi-Kovács Béla alelnök úr kérdésére a válasz, hogy magáról 

a véleményről, tehát az írásban rendelkezésre bocsátott véleményről 
szavazunk, hiszen az utolsó mondat utal erre, hogy a négy uniós irányelvet 
módosító javaslattervezet elfogadását az említett szempontok 
figyelembevételével támogatjuk. Tehát az egész rendelkezésre bocsátott 
vélemény tartalmáról történik a szavazás.  

Az elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára.  
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
 
DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: Én 

egyértelműbbé tenném ezt az irományt, mert ez, ahogy így elő van terjesztve, 
meg kell mondanom, egy határozati javaslatnak nem is felel meg, mert annak 
egyértelműnek kell lennie és világosnak abban a tekintetben, hogy mi a 
bizottság álláspontja ezzel kapcsolatosan. Itt hosszú vélemények vannak 
felsorolva, hogy e vélemények közül melyek azok, amelyek hangsúlyosan a 
határozat részei, és melyek nem, az ebből nem derül ki. Ez egyértelműen az én 
számomra, ha valaki végigolvassa, az utolsó mondat az egyetlen, amiről 
szavazunk, az összes többi az indokolása ennek a szavazásnak. Ha pedig így 
van, akkor én azt gondolom, hogy egyértelművé kell tenni azt, hogy miről 
kívánunk szavazni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Kormánypárti képviselőtársaim figyelmét arra szeretném felhívni, 
beleértve alelnök urat is, hogy jelen esetben az egyeztetési eljárás 
eljárásrendje nem indokolja a határozatok elfogadását. Ennek véleményként 
kell megfogalmazódnia, és az alelnök úr által mondott elvárás szövegszerűen 
benne van, hiszen többségi kormánypárti képviselőtársaim szövegszerűen 
beletették a véleménybe ezt a két mondatot: „Az Európai Unió Bizottsága által 
javasolt 65 százalékos arány elérése 2030-ra Magyarország számára nem 
reális. A hulladékokról szóló irányelvben előírt maximum 10 százalékos 
települési hulladéklerakási arány 2030-ra történő teljesítése sem reális 
Magyarország számára, hiszen a települési hulladék több mint fele még 
mindig lerakásra kerül.” Ez az a vélemény, amit megismerhetett államtitkár 
úr, természetesen, és nincs ezzel gond, hogy ezt látni tetszett. (Dr. Rácz 
András: Igen, itt van.) Igen, tehát ez szövegszerűen benne van ebben a 
véleményben, ami itt elhangzott.  

Tehát az eljárásrendben az fog történni, hogy miután előre írásban ez a 
vélemény került kiküldésre, ezért az általam elmondott szövegszerű javaslat 
módosító indítványnak minősül, és elhagyót javasol. Tehát amennyiben 
véletlenül átmenne a javaslatom, abban az esetben ezt a véleményt, miután az 
előzőt elfogadtuk, már nem kell megszavaztatnom. De ha véletlenül úgy adja a 
jó isten, hogy nem fogadják el az indítványomat, abban az esetben ezt az 
eredetileg kiküldött vélemény - beleértve az alelnök úr által citált utolsó 
mondatot - azzal együtt kerülne elfogadásra.  

Természetesen szövegszerű módosító indítvány befogadásának van 
még tere, de én úgy éreztem, hogy a többségi álláspontot képviseli ez a 
vélemény az összes tartalommal, amit alelnök úr igényelt, de természetesen a 
kormánypárti frakció ez irányú belügyeiben nem kívánok állást foglalni, tehát 
bárhogy módosíthatunk részemről. 

Megkérdezem, hogy van-e az eljárásrenddel vagy a szavazással 
kapcsolatban kérdés vagy további javaslat. (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. 

Határozathozatal  

Amennyiben nincs, ebben az esetben először a módosító indítvány 
megszavazására kerül sor. Tehát a módosítóm alapja elhagyó volt, a beküldött 
vélemény elhagyását, illetve a citált európai uniós irányelvek támogatását és 
az európai uniós célok kitűzését támogatta. Kérem, hogy aki ezt támogatja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Megállapítom, hogy 1 igen. Ki az, aki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 nem. Ki az, aki tartózkodott. 
(Szavazás.) 2 tartózkodás.  

Megállapítom, hogy 1 igen szavazással, 6 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett nem került elfogadásra. 

Ennek megfelelően az eredeti véleményt szavaztatom meg, az 
előzetesen, március 20-án kiküldött véleményt, amelyet mindenki 
megismerhetett, illetve képviselőtársaim ennek az ismertetését megtették, és 
erre a véleményre államtitkár úr az előadása során utalt. Ennek a 
véleménynek az elfogadására kerülne sor. Kérem, hogy aki ennek az európai 
uniós egyeztetési eljárásban történő benyújtását és a kormányzati álláspont 
kialakításáról szóló véleményt támogatni tudja, kézfeltartással jelezze. 
(Szavazás.) Megállapítom, hogy 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 
1 nem. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 tartózkodás. Köszönöm szépen.  

Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás 
mellett a bizottság elfogadta. Köszönöm szépen. Ezt a napirendet lezárjuk, és 
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nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy rendelkezésünkre álltak. 
További jó munkát és szép napot kívánok önöknek!  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló T/14461. számú 
törvényjavaslat  

Ezzel áttérünk a második napirendi pontra, amely remélhetőleg egy 
gyors és egyszerűbb döntés lesz, az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a tisztelt Ház előtt 
T/14461. számon van. Döntést kell hoznunk a részletes vita lefolytatásáról 
szóló csatlakozásról a Házszabály 32. § (2) bekezdése értelmében.  

Tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, miután lehet, hogy a mai 
nap folyamán már nem néztek ilyen jellegű híreket, a Földművelésügyi 
Minisztérium nem vonta vissza az indítványt, de lekérte a parlament plenáris 
ülésének tárgyalásáról, ami azt jelenti, hogy a következő két hétben nem 
tárgyaljuk ezt az erdőtörvényt. A földművelésügyi miniszter úr azt jelezte, 
hogy személyesen szeretné az Országgyűlés figyelmébe ajánlani ezt a 
jogszabályt, ezért két hét múlva kerül leghamarabb sorra. A csatlakozást 
ennek ellenére megtehetjük, hogy ne kelljen ezért külön ülést összehívni, ha 
véletlenül más téma nem lenne.  

Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás. 
(Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy nincs ilyen. Akkor annyi pontosítással 
egészítem ki az előterjesztést, hogy a törvénycsomag egészére vonatkozik a 
javaslat, tehát nem egyes szakaszaira.  

Határozathozatal  

Megkérdezem, hogy ki az, aki a csatlakozást támogatja. Aki igen, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

Egyebek 

Ezzel rátérhetünk a harmadik napirendi pontra, az egyebek napirendre. 
Egyebek között tájékoztatni szeretném a bizottság tisztelt tagjait, hogy a 
következő ülésünk időpontja várhatóan 2017. március 28-án, 9 óra 30 perc, 
helyszíne a bizottság irodaházi tárgyalója lesz. Ez az, amit tematikus ülésként 
elfogadott a bizottság, témája: a levegőtisztaság-védelem és az 
azbesztmentesítés hazai helyzete, problémái, lehetőségei. Ezeket a témákat 
egyeztettük a kormánypárti frakció munkatársaival, és igyekeztünk ennek 
megfelelően bevenni minden olyan előadói javaslatot, ami megfogalmazódott. 
(Jelzésre:) Máris megadom a szót, vagy most, menet közben, mert gondolom, 
idekapcsolódik. (Heringes Anita: Nem ide kapcsolódik.) Ha nem ide 
kapcsolódik, akkor utána.  

Az erdőgazdálkodási törvény részletes vitáját valószínűleg el kell 
halasztanunk későbbre, hiszen ez lekerült. Illetve tájékoztatni szeretném a 
bizottság tagjait, hogy ugyanezen a napon lesz a civil szervezetekkel bizottsági 
elnöki találkozó. Ezt néhány bizottsági tag szokta esetleg figyelemmel kísérni, 
most is nagy szeretettel várom a bizottság tagjait, tehát a zöldcivilek 
ugyanazon a napon, 14 órától érkeznek ugyanabba a tárgyalóba.  



 22

Egyben tájékoztatni szeretném a bizottság tagjait, hogy a moldáv 
partnerbizottsággal történő találkozóra a május 2-ával kezdődő hetet jelöltük 
meg a kormányoldali kabinettel történt egyeztetés után. Kérem, hogy aki 
teheti, vegyen részt a találkozón, tiszteljük meg moldáv kollégáinkat, és a 
konkrét részletekkel később jelentkezni fogunk. 

Egyben szeretném tájékoztatni önöket, hogy a tavaszi ülésszak 
folyamán az alábbi konferenciákat és megbeszéléseket kezdtük el összehívni. 
Van, amit bizottsági keretek között, amelyre kaptam támogatást, ilyen például 
a GMO, és van, amit bizottsági elnökként, egyénileg kezdeményeztem, ott 
nyilvánvalóan nem bizottsági ülésekről van szó. Május 18-ára lesz tervezve a 
Mezőgazdasági bizottsággal közösen szervezésre kerülő GMO-konferenciánk, 
ez a genetikailag manipulált élő szervezetekkel, az élelmiszerlánccal és a 
mezőgazdasággal kapcsolatos fejlesztés irányairól szóló téma. A 
természetvédelmi kérdésekkel kapcsolatban is lesz egy hasonló, illetve egy, a 
Tisza mente jelenét és jövőjét áttekintő kezdeményezést tettem egy 
tájgazdálkodási találkozón túl. Ezek csak egyszerű elnöki meghívások vagy 
kisebb konferenciák, minden esetben a bizottságot értesíteni fogjuk ezekről.  

Megkérdezem, hogy van-e egyéb az egyebek között. (Jelzésre:) 
Heringes Anita képviselő asszony! 

 
HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Amennyiben a 

kormánytöbbség tudja támogatni, akkor én szeretném kezdeményezni egy 
kihelyezett bizottsági ülés megtartását a Paksi Atomerőműben. Azt gondolom, 
hogy a bizottságunkat számos kérdés érinti, ott fel tudjuk tenni a 
kérdéseinket, el tudjuk mondani a véleményünket, és végre a szakmától 
tudunk válaszokat kapni. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a javaslatot. 

Nyilvánvalóan ennek úgy van létjogosultsága, ha a bizottság szavazatképes, 
ezért a kormánypárti képviselőtársaim szakmai kabinetjének munkatársaival 
ez ügyben folytatunk egyeztetést, a kabinet vezetőjével, illetve az alelnök 
urakkal, hogy van-e ennek realitása, és mikor van realitása, hogy ez a 
kihelyezett ülés megvalósuljon. 

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy az egyebek között van-e bármi más. (Nincs jelzés.) 
Akkor mindenkinek megköszönöm a munkáját. További szép napot és jó 
munkát kívánok a mai napra! A bizottsági ülést bezárom. 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 46 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


