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Napirendi javaslat  

 

1. A központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak 
azonnali megoldásáról szóló határozati javaslat (H/16206. szám)  
(Heringes Anita és Szabó Sándor (MSZP) képviselők önálló indítványa) 
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről) 

2. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat 
(H/17398. szám)  
(Az Igazságügyi bizottság önálló indítványa)  
(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)  
Dankó Béla (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  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 00 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása 

SALLAI R. BENEDEK (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok valamennyiüknek! Nagy tisztelettel 
köszöntöm önöket. Köszöntöm a bizottság tagjait és mindazokat, akik 
figyelemmel kísérik a bizottság munkáját. Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottságának 2017. október 2-ai ülését ezennel megnyitom. 

Határozatképesség megállapítása, napirend elfogadása 

Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egyedül Simonka 
György képviselőtársunk, aki nem tud jelen lenni, de ő rendelkezett arról, 
hogy Varga Gábor képviselőtársunk helyettesítse a szavazások során. 
Köszönöm az aktív részvételt a bizottság tagjaitól. 

A napirendi javaslatok közül két témát kell elsősorban megtárgyalnunk. 
Az első a központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak 
azonnali megoldásáról szóló határozati javaslat tárgysorozatba vételéről szóló 
döntés, amely Heringes Anita és Szabó Sándor MSZP-s képviselőtársaink 
indítványa, a parlamenti informatikai hálózaton H/16206. számon érhető el. 
A második napirendi pont keretében az alapvető jogok biztosának és 
helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslatnál a részletes vita lefolytatásáról szóló döntésre kerülne sor 
a házszabály 32. § (2) bekezdése alapján. Ez a parlament informatikai 
hálózatán H/17398. számon érhető el, az Igazságügyi bizottság önálló 
indítványa. A harmadik napirendi pont keretében az egyebek kerülne 
megtárgyalásra.  

Kérdezem tisztelettel a bizottság tagjait, hogy bármi más javaslat, 
észrevétel a napirenddel kapcsolatban van-e. (Nincs jelzés.) Megállapítom, 
hogy nincs ilyen, így szavazunk a napirendről. 

Kérem, hogy aki az ismertetett napirendi javaslatot elfogadja, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)  

Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen.  

A központosított hulladékgazdálkodási rendszer 
problémáinak azonnali megoldásáról szóló H/16206. számú 
határozati javaslat 

Ennek megfelelően megkezdjük az első napirendi pont tárgyalását. 
Heringes Anita képviselőtársunk itt van előterjesztőként, kérem, hogy a 
központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak megoldási 
javaslatát ezúton mutassa be.  

Heringes Anita kiegészítése 

HERINGES ANITA (MSZP), előterjesztő: Nagyon szépen köszönöm. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársak! Határozati javaslatunkat már a 
nyáron benyújtottuk, így volt ideje minden képviselőtársunknak elolvasni és 
magáévá tenni az ott leírtakat. Szerintem nem nagyon kell magyarázni, miért 
gondoljuk azt, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. megszüntetése az egyik első lépés arra, hogy vissza lehessen 
állítani a valódi önkormányzati szolgáltatási rendszert. Mint tudják 
képviselőtársaim is, hiszen majdnem mindegyikük valószínűleg találkozik 



 6

azzal a csekkel, amit az NHKV kibocsát a lakosság számára, szerintünk az egy 
nem működő cég és egy nem működő rendszer, ahol az első negyedéves 
számlákat augusztusban kapja meg a lakosság, és a többi negyedévről még 
nem is érkezik számla. Az egy nem működő cég, aki úgy bocsát ki számlákat, 
hogy a számla lejárati határideje után érkezik meg a csekk, merthogy nem 
sikerült időben eljuttatni a lakosságnak. De még ha ez lenne a legnagyobb 
problémája ennek a rendszernek, akkor szerintem sokan boldogak lennének. 

Az látszik, hogy a teljes hulladékgazdálkodási rendszer szétverése 
történt az elmúlt három évben. Azt gondolom, az lenne a minimum a 
Fenntartható fejlődés bizottsága tagjaitól, hogy ezt a határozati javaslatot a 
parlament elé engedi, ahol egy vitát nyitunk erről a kérdésről, és 
megpróbálunk egy olyan rendszert létrehozni, kijavítva azon hibákat, amiket 
az elmúlt három évben sikerült ezen a rendszeren véteni. Egy olyan rendszert 
kell kialakítani, ami fenntartható, ami működőképes, és amelynek olyan 
gazdái lehetnek az önkormányzatok, akik szívvel-lélekkel fogják ezt csinálni, 
mert nekik az a fontos, hogy a lakosság bizalma feléjük meglegyen, és az a 
fontos, hogy egy működő rendszer legyen a saját településükön. Ez sajnos sok 
esetben ma nem áll fenn, ezért kérem, hogy a bizottság engedje tovább ezt a 
határozati javaslatot, és vitatkozzunk róla, mert akkor ki lehet alakítani 
közösen egy olyan rendszert, ami működőképes lesz. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Megnyitom a napirendi pont általános 

vitáját. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, akinek véleménye van az 
előterjesztésről. (Jelzésre:) Kepli Lajos! 

Hozzászólás 

KEPLI LAJOS (Jobbik): Nagyon röviden: valóban indokolt egy olyan 
javaslat napirendre vétele az Országgyűlésben a plenáris ülés szintjén, ami a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek, ennek a 
megjegyezhetetlen és követhetetlen nevű zrt.-nek a megszüntetését vagy akár 
az átalakítását tárgyalja. Nem jött be. Azt látjuk, a hulladékgazdálkodási 
rendszer rendkívül kritikus időszakokat él át az utóbbi években, hónapokban, 
úgyhogy a Jobbik frakciója részéről támogatjuk a napirendre vételt, a konkrét 
javaslattal kapcsolatos észrevételeinket pedig, amennyiben napirendre vételre 
kerül, és meg tudjuk vitatni a plenáris ülésen, akkor majd ott fogjuk 
elmondani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki kíván 

még hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs jelentkező, akkor átadnám 
a levezetést Bencsik János alelnök úrnak, hogy szót tudjak kérni.  

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

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

Frakcióm véleményét tolmácsolva el szeretném mondani, hogy a Lehet Más a 
Politika alapvetően támogató az előterjesztéssel kapcsolatban, és kéri 
kormánypárti képviselőtársainkat, hogy a tárgysorozatba vétel lehetőségét 
teremtsék meg. Összességében egy nagyon súlyos, kialakult problémáról van 
szó, amelynek a mielőbbi kezelése indokolt lenne, és nyilvánvalóan lenne 
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hozzá jócskán véleményünk. Maga a határozati javaslat alapvetően az akut 
problémákra igyekszik reagálni, holott alapvetően a mi frakciónk 
rendszerszintű, alapvető szemléletbeli hibákat lát a teljes magyar 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban, hiszen továbbra sem történik semmi 
annak érdekében, hogy lehetőség szerint a hulladék keletkezésének 
csökkentése érdekében tegyen a kormányzat érdemi lépéseket.  

Külön említést érdemel az, hogy a hasznosítási és újrahasznosítási 
kapacitások kiépítésének a hiánya abszolút jelentkezik. Az EU-s 
kötelezettségeket se teljesítjük ezen a területen minimumszinten sem, és 
jelenleg a szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozására irányuló ipari háttér 
megteremtésére nem történtek meg azok a lépések, amelyek 2020-ig tartó 
ütemezésének már régen meg kellett volna történnie. Ebből adódóan azt 
gondoljuk, hogy az országgyűlési határozati javaslat lehetőséget teremt arra, 
hogy átfogóan beszéljünk Magyarország hulladékgazdálkodási problémáiról, 
ugyanakkor konkrétan a szövegszerű javaslat megteremti annak a lehetőségét, 
hogy az akut problémák azonnali kezelésére felhívja a kormányt.  

Kérjük tisztelettel kormánypárti képviselőtársainkat, hogy támogassák 
a tárgysorozatba vételt, mert ez nyilvánvalóan megteremti annak a 
lehetőségét, hogy lényegesen bővebben foglalkozzunk a parlamentben, az 
Országgyűlés keretein belül ezzel a problémával. Köszönöm a szót. 

 
ELNÖK: A levezető elnöki feladatokat visszaadom Sallai úr számára. 
 

(Az elnöklést Sallai R. Benedek, a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Továbbra is az 

1. napirendi pontnál tartunk, amikor Heringes Anita és Szabó Sándor 
képviselők önálló indítványának a tárgysorozatba vételéről lehet véleményt 
nyilvánítani, illetve javaslatot tenni. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs 
hozzászólás. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e reagálni az 
elhangzottakra. (Jelzésre:) Nincs ilyen igény. 

Határozathozatal  

Ennek megfelelően akkor szavazásra teszem fel. Kérdezem, hogy a 
bizottság tagjai közül ki az, aki javasolja a tárgysorozatba vételt. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 3 igen. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba vételt? 
(Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Egy tartózkodás.  

Megállapítom, hogy 3 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás 
mellett a tárgysorozatba vétel sajnos nem valósult meg, így aztán további 
fórumokat kell keresnünk ezeknek a szakmai kérdéseknek a megvitatására. 

Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló 
H/17398. számú határozati javaslat 

Áttérünk a második napirendi pontra, mely az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseinek 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslat. A határozati javaslat száma H/17398., 
az Igazságügyi bizottság önálló indítványáról van szó, ahol döntenünk kell a 
részletes vita lefolytatásáról, ami gyakorlatilag a házszabály 32. § 
(2) bekezdésének az előírása. A részletes vita keretében természetesen 
magának a beszámolónak a megvitatására kerülne sor várhatóan, amennyiben 
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ez megtörténik, a jövő héten, amelyet B/14301. számon terjesztett be az 
ombudsmani hivatal. Tehát ennek a kérdésnek a megtárgyalására kerül sor, és 
kérdezem, hogy ki az, akinek véleménye, javaslata van ezzel kapcsolatban. 
(Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen.  

Határozathozatal  

Ebben az esetben szavazunk. Kérem, hogy aki támogatja a részletes vita 
lefolytatásához való csatlakozást, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 8 igen. Ki 
az, aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 
2 tartózkodás. 

Megállapítom, hogy 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a döntés 
megtörtént. Köszönöm szépen a támogatást ebben a kérdésben. 

Egyebek 

A harmadik napirendi pont az egyebek. Kérdezem tisztelettel a 
bizottság tagjait, hogy van-e bármi olyan közérdekű bejelentés, amit a 
bizottság tagjaival meg kívánnak osztani. (Nincs jelzés.) Míg ezen 
gondolkodnak, addig tájékoztatni szeretném önöket, hogy várhatóan a jövő 
héten lesz ülésünk, amelyen napirenden lesz ezek után az alapvető jogok 
biztosának és helyetteseink két említett beszámolója, tehát a B/14301. számú 
beszámoló, illetve maga a határozati javaslat részletes vitája, valamint a 
környezetvédelmi termékdíjakról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a T/17569. számot viseli, és itt 
kijelölt bizottság vagyunk. A termékdíjakról szóló törvény visszatérő téma 
folyamatosan, most a részletes vitájára kerül sor kijelölt bizottságként.  

A tervezett ülésre október 9-én, hétfőn, 9 óra 30-kor kerülhet sor. 
Ehhez házelnöki engedély szükséges, amit még nem kaptunk meg, de 
kezdeményeztük más bizottsági ülésekhez alkalmazkodva, hogy azon 
tagtársaink, akik másutt is érintettek, máshova is el tudjanak menni dolgozni. 
Amennyiben nem kapjuk meg, abban az esetben másnap, október 10-én, 
kedden kell megtartanunk az ülést. Ebben az esetben majd egyik 
alelnöktársamat fel kell kérnem a levezetésre, mert én aznap külföldön 
vagyok, de bízom benne, hogy hétfőn erre megteremtődik a lehetőség. 

A múlt héten, kedden, szeptember 26-án megtartottuk a szolnoki 
kihelyezett tematikus ülést, ahonnan a magam részéről nagyon-nagyon pozitív 
élményekkel jöttem el. Nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy támogatták a 
tematikus ülést, és köszönöm mindazoknak, akik részt vettek és hozzájárultak 
ahhoz, hogy az egész Alföldet érintő ezen fontos problémáról szó eshetett a 
szolnoki RepTár nevezetű múzeumban.  

Az ülés berekesztése 

Megkérdezem, hogy az egyebek között bármi más kérdésre vagy 
hozzászólásra van-e igény. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nincs ilyen, így 
az ülést lezárom. Valamennyiüknek további szép napot és jó munkát kívánok!  

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 12 perc)  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

 

 Sallai R. Benedek 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika 


