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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a 
napirendi javaslat elfogadása 

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

Schmuck Erzsébet elnök asszony előre jelezte, hogy hivatalos 
kiküldetésen vesz részt, így a mai ülésünkön nem tud hozzánk csatlakozni. 

Szeretném jelezni, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes. Koncz 
Ferenc képviselőtársamat én magam fogom helyettesíteni, Simonka György 
képviselő úr pedig Varga Gábor képviselő úrnak adott megbízást arra 
vonatkozóan, hogy a mai ülésünkön helyettesítse. 

A házelnök úr két európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
kapcsolatosan kérte fel a bizottságunkat vélemény kialakítására. Erre 2018. 
október 31-ét jelölte meg végső határidőként. Ennek megfelelően a mai 
bizottsági ülésünkön mind a két előterjesztés napirendre vételét javaslom. Az 
előzetesen kiküldött meghívóban már szerepeltettük ezeket az indítványokat. 
Egyeztetési eljárás megvitatására kerülne sor az 1. napirendi pontban: az 
Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz 
minőségéről; míg 2. napirendi pontban ugyancsak az Európai Parlament és a 
Tanács irányelve kerülne megvitatásra „egyes műanyagtermékek környezetre 
gyakorolt hatásának csökkentéséről” címmel. A 3. napirendi pont keretében 
egyebekről ejthetünk majd szót. Tisztelettel kérdezem a bizottság jelen lévő 
tagjait, van-e egyéb javaslat, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. (Nem 
érkezik jelzés.) Nincs. Akkor szavazunk a napirend elfogadásáról. Kérem, hogy 
tegyük ezt meg! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülésünk 
napirendjét elfogadta.  

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
(átdolgozás)  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján)  

1. napirendi pontunk tehát az Európai Parlament és Tanács irányelve 
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló javaslat megtárgyalása és 
az ezzel kapcsolatos bizottsági vélemény kialakítása.  

Tisztelettel köszöntöm az előterjesztőket. Az első helyen illetékes 
Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében dr. Nagy Szilárd urat, 
az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkárt, a 
témáért szintén felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről 
Weingartner Balázs fenntarthatóságért felelős államtitkár urat és Szalár 
Zoltán főosztályvezető-helyettes urat, továbbá a szintén érintett 
Belügyminisztérium részéről Murányiné Krempels Gabriella főosztályvezető 
asszonyt.  

Megkérem helyettes államtitkár urat, hogy szíveskedjen egy rövid 
tájékoztatást adni arról, hogy a kormány részéről a tárgyalási álláspont miként 
alakul. Államtitkár urat, illetve főosztályvezető asszonyt pedig arra kérem, 
hogy ha szükséges, akkor tegyék meg az ezzel kapcsolatos kiegészítésüket. 
Helyettes államtitkár úré a szó.  
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Dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkár (EMMI) tájékoztatója  

DR. NAGY SZILÁRD helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az 
előttünk álló véleménytervezet a 2000-ben elfogadott ivóvízirányelv uniós 
szintű felülvizsgálatáról szól, amely tulajdonképpen már időszerű, a szakmai 
álláspontok szerint is, az időközben bekövetkezett jogfejlődés és tudományos 
fejlődés okán is.  

Általánosságban annyit mondanék előzetesen, hogy Magyarország 
egyetért azzal, hogy az ivóvízirányelv elfogadása az éppen aktuális. A kormány 
célja, hogy a javaslattal célzott közegészségügyi és ivóvízbiztonsági 
szempontok hatékonyan érvényre juttathatók legyenek, és általánosságban 
támogatja a javaslattal elérni kívánt célkitűzéseket is.  

Elkerülni szükséges a korábban kialakított szabályozási elvek 
indokolatlan megváltoztatását, ami a tagállamok számára olyan jelentős 
többletterheket keletkeztethet, amelyek vállalását valóban mérhető 
egészségügyi előnyök nem támasztanak alá.  

Várakozásaink szerint komoly kihívás lesz a tanácsi és európai 
parlamenti szempontok összehangolása a döntéshozatal későbbi fázisaiban.  

Ha tényszerűen vizsgáljuk a módosítástervezetet, akkor először azokat 
mondanám, amelyeket a szakma is támogat, és amit támogatásra is ajánlunk a 
bizottság számára. A javaslat kiterjeszti a kockázatalapú szemléletet a teljes 
vízellátó rendszerre - ez előrelépést jelent a korábbi egységes monitorozáshoz 
képest -, továbbá a vízbázistól a fogyasztói csapig ívelő integrált 
kockázatértékelés és -kezelés magasabb szintű egészségvédelmet biztosíthat. 
Hazánkban ez a módszer elfogadott, és ezt már alkalmazzuk.  

A szemlélet gyakorlati megvalósítása által a mintavételi programok 
összehangolhatók, a vízellátó rendszer egészén kellően rugalmasan 
alakíthatók. Ez hatékonyabbá, biztonságosabbá, költségkímélőbbé teheti az 
ivóvízellátást. Ezt támogatjuk is ennek megfelelően.  

A javaslat bővíti továbbá a vizsgálandó paramétereket, amelyeket 
szintén támogatásra alkalmasnak ítélünk - beleértve bakteriális kórokozókat, 
kemikáliákat és egyéb vegyületeket is, nem sorolnám föl -, valamint szigorít 
néhány határértéket. Alapvetően ez egy támogatható gondolat, ugyanakkor 
fontos, hogy a vízellátó rendszerekben a mérlegelés nélküli vizsgálati 
kötelezettség helyett konkrétan vizsgálandó paraméterek körének 
meghatározása a nyersvízforrás alapján történhessen. Ez szintén a 
kockázatalapú szemlélet megvalósulása.  

Támogatja továbbá a javaslatnak azon elemét, amely az egészséges 
ivóvízhez való jogot a tagállamoknak előírja, a hozzáférés biztosításának 
szükségességét, különös tekintettel a sérülékeny és a marginalizált csoportok 
számára. Nem gondolom, hogy ez vita lenne közöttünk. 

 A javaslat ösztönzi, és szintén támogatja a szakma, az ivóvízzel 
kapcsolatos lakossági tájékoztatás erősítését, hiszen a csapvíz iránti bizalom 
növelése indokolt, a palackozott vizek kiszorítása a körforgásos gazdaság 
megvalósulását segíti. Nyilván itt észszerűen kell a tájékoztatással bánni, 
ennek vannak azért buktatói is, amelyek majd a gyakorlatban észlelhetők is 
lesznek, de alapvetően támogatjuk természetesen a tájékoztatási kötelezettség 
kiterjesztését. 

Ahol aggályaink vannak, arról is szólnék. A 9. cikk törlése szerepel a 
javaslatban, amely megszüntetné tulajdonképpen a derogáció lehetőségét. 
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Úgy ítéljük meg, hogy az a tagállamok számára továbbra is fontos, hiszen 
előállhat olyan speciális helyzet, előre nem látható esemény, ami indokolhatja 
a derogációt. Mi benne szeretnénk ezt hagyni, a javaslat ezen pontját nem 
támogatjuk. 

A 10. cikk törlését sem támogatjuk szakmailag. Itt a vízzel érintkező 
anyagokra vonatkozó szabályozásnál az építési termékekre vonatkozó 
előírásokat a tagállami szabványok helyett az Európai Szabványügyi Bizottság 
határozná meg. A szabványosítás részletei nem ismertek és számunkra nem is 
egyértelműek, felmerül annak kockázata, hogy higiéniai és egészségügyi 
szempontokra nem helyez elég hangsúlyt. Nem támogattuk ezt a módosítást. 

Szintén aggályosnak tartjuk, hogy az Európai Bizottság a javaslat 
szerint azt a kompetenciát kapná meg, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus keretében határozhassa meg az egyes mellékletek tartalmát, ezt ugyanis, 
különösen az egyes határértékeket és azok ellenőrzésének módszertanát úgy 
ítéljük meg, hogy a tagállamok teljes körű részvételével volna indokolt 
meghatározni. Az Európai Bizottság tervezetének határértékekkel kapcsolatos 
döntései jelenleg is mutatnak jelentős következetlenségeket.  

Aggályosnak tartjuk és nem támogatjuk az ólomhatárértékkel 
kapcsolatos új, szigorító javaslatot. Egészségügyi szempontból ugyan 
kívánatosnak gondoljuk ezeket a szigorú határértékeket is akár, de 
Magyarország számára a határértéknek a tízéves átmeneti idő végére való 
megfelelése kérdéses volna. Jelenleg nincs is pontos adat arról, hogy mekkora 
terület érintett hazánkban ebben a kérdésben, az Országos Közegészségügyi 
Intézetben indult felmérések eredménye 2020 végére ad majd konkrét választ 
erre. A költséghatásról talán majd államtitkár úr tud még pontosabbat 
mondani. 

Ennyi lenne az összesített véleményünk az előterjesztéssel, a 
módosításokkal kapcsolatosan, úgyhogy kérem a bizottság szíves elfogadását. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen az álláspont ismertetését. Kérdezem 

Weingartner államtitkár urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
(Jelzésre:) Államtitkár úré a szó. 

Weingartner Balázs államtitkár (ITM) hozzászólása 

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Igazándiból Nagy úr 
eléggé részletesen és szakmailag megalapozottan bemutatta a tagállami 
álláspontot.  

Tárcánk részéről talán a legfontosabb feladat és támogatás a képviselt 
állásponthoz az tud lenni - mindenképpen látható, hogy egyre ambiciózusabb 
feladatokat fogunk kapni, tehát mindenképpen az a fajta infrastruktúra-
helyzet és -fejlesztési kép, amely hazánkban jelenleg az uniós források révén 
lehetséges elsősorban, illetve itt a következő uniós ciklus megindult 
tárgyalásaiban egyértelműen azt kell képviselje a minisztériumunk is -, hogy 
ezeknek a fejlesztéseknek a megfelelő feltételrendszereit tudjuk kialakítani, és 
olyan módon tudjuk azt a költségstruktúrát biztosítani, amire itt a helyettes 
államtitkár úr is utalt, ami minden téren azt a fajta, eddig megalkotott és 
folyamatban lévő kiváló szakmai munkát folytatja és tovább viszi, ami 
számunkra elfogadható. 

Már most is a tárcánk egy olyan módosító javaslattal készül a 
környezet- és energiahatékonysági operatív program keretében, amely 
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kifejezetten azoknak a területeknek az ivóvízminőség-javítására fog 
fókuszálni, ahol ezek a kérdések még elintézendő folyamatként vagy éppen 
beindítandó folyamatként nyitottak, és mindenképpen olyan fejlesztési 
csomagot kívánunk összetenni, amely közép-, hosszú távú tervezést tud 
lehetővé tenni hazánk számára. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A főosztályvezető asszony kíván 

kiegészítést fűzni az elhangzottakhoz? 
 
MURÁNYINÉ KREMPELS GABRIELLA (Belügyminisztérium): 

Köszönöm szépen, nem kívánok szólni. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Javaslom, hogy ha a 

bizottsági hozzászólások során a vélemények és észrevételek mellett valakinek 
van szövegszerű kiegészítése, akkor azt legyen szíves megtenni annak 
érdekében, hogy azt indoklással együtt tudjuk majd a végleges bizottsági 
véleménybe beilleszteni, azt pedig megküldjük az Európai ügyek bizottsága 
elnökének, dr. Hörcsik Richárd úrnak. 

Kérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele, szövegszerű javaslata az 
elhangzottakkal kapcsolatosan. (Jelzésre:) Turi-Kovács képviselő úré a szó. 

Kérdések, hozzászólások 

DR. TURI-KOVÁCS BÉLA (Fidesz), a bizottság alelnöke: A kérdésem 
arra irányul, hogy ha derogációs kérést kell előterjesztünk, milyen esély van 
arra, hogy ezt meg is kapjuk; ez az egyik kérdés. A másik az, hogy várható-e és 
mikorra, hogy ezeknek a mostani javaslatoknak kötelező hatálya lesz. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? (Jelzésre:) Kepli 

Lajos képviselő úr! 
 
DR. KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Inkább vélemény, és 

szövegszerű javaslatot sem igazán tudnék ezzel kapcsolatban előterjeszteni. 
Csak mindössze egy kicsit visszás számomra, hogy egyik pontban azt 
mondjuk, hogy támogatjuk, hogy a javaslat ösztönzi az ivóvízzel kapcsolatos 
lakossági tájékoztatás erősítését, azonban a következő pontokban ott van, 
hogy mely pontokat nem támogatunk, tehát itt a derogáció lehetőségének az 
eltörlését, a különböző vizsgálatokkal kapcsolatos szabályok szigorítását. 
Tehát úgy nehezen tudnám jelen pillanatban jó lélekkel ajánlani a lakosság 
részére a csapvíz fogyasztását bármely területén az országnak, hogy közben 
azoknak a feltételeknek meg nem tudunk megfelelni, és ezek tekintetében, 
mondjuk, derogációt szeretnénk a magunk számára, mert nyilván ezt célozza 
az, hogy nem támogatjuk a derogációs lehetőség megszüntetését.  

Magyarul: az, hogy mondjuk, az ólomhatárértékek szigorítását ne 
támogassuk azért, mert ez költséget jelentene az állam részére - azt írja ugyan 
a javaslat, hogy indokolatlan többletköltséget jelent, de szerintem az 
egészséges ivóvízhez való hozzáférésnél talán nem ez az elsődleges szempont, 
hanem az, hogy mindenki az ország területén egyformán jó minőségű, és 
lehetőleg, mondjuk, ez nem ennek a javaslatnak a része, közel azonos árú 
ivóvízhez jusson hozzá, és ne legyenek e tekintetben sem indokolatlan 
különbségek. Köszönöm. 
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ELNÖK: További észrevétel, vélemény? (Jelzésre:) Hajdu képviselő úr! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Szakmailag ez az anyag szerintem szépen 

rendben össze van rakva, és nagyon széles körben átfogja a vízgazdálkodás 
szinte minden területét. Úgy gondolom, elég nehéz lenne belekötni, inkább 
csak megjegyzés miatt kértem szót, hogy milyen szerencsénk van, hiszen nem 
olyan régen bizottsági ülésen támogatták ennek a kútfúrásos javaslatnak a 
dolgát, és most azért nagy bajban lennénk, ha azt akkor elfogadtuk volna, még 
a parlament is elfogadta, csak időközben egyéb jogszabályok módosultak. A 
vízzel nem szabad játszani. Magam is eltöltöttem harminc évet a 
vízgazdálkodásban, és ezért is merem ezt mondani.  

Én azokat nagyon helyeslően fogadom, amiket az államtitkár úr 
elmondott, de picit ellentmondásban van pont a támogatás érvelése azzal a 
résszel, amit nem támogatunk, én úgy érzem. Pont azért kell támogatni, amit 
fel tetszett sorolni, kiemelve ténylegesen a legértékesebb szakmai üzeneteket, 
ugyanakkor az egy kicsit zavaró - egyetértve a Kepli Lajos által felvetettekkel 
és az alelnök úr által az előbb említettekkel is -, ami miatt aggályosnak tartjuk, 
és nem fogjuk támogatni ezt a 9. és 10. cikkelyt. Szerintem kellene támogatni 
ezt a részt. Annál is inkább, mert tudunk nagyon sok olyan területet, ahol ma 
még az arzén kimutatható az ivóvízben. Tudom, ennek a befogadása hatalmas 
költségekkel járna, hiszen itt vízbáziscserét is végre kellene hajtani ahhoz, 
hogy ezek megszűnjenek, de azt nem lehet megtűrni és tartósan elviselni, hogy 
palackos vízből igyanak ott, ahol vezetékes víz van, és ilyen szennyezőtartalma 
van a kinyert vízbázishelynek. Például Békés megye, és lehetne még mást is 
felsorolni. Emiatt kicsit aggályosnak tartom azt, hogy nem támogatjuk. 
Egyébként az előterjesztett anyaggal kapcsolatban azt gondolom, hogy 
lexikálisan is használható, minden vonatkozását érinti a vízgazdálkodásnak, a 
lényeges elemeket, aki ezt végiglapozta vagy végigolvasta, ha nem is 
szakmabeli, az is megérti, hogy milyen fontos a jó minőségű ivóvíz. Köszönöm 
szépen. Támogatom, hogy előterjesszük ezt az anyagot.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel, vélemény, kérdés? 

(Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nincs. Ezért megkérem az első helyen 
illetékes helyettes államtitkár urat, hogy szíveskedjen válaszolni az alelnök 
urak kérdéseire, illetve képviselő úr véleményére. Köszönöm szépen.  

Dr. Nagy Szilárd helyettes államtitkár (EMMI) válaszai  

DR. NAGY SZILÁRD helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Elnök úr, köszönöm szépen. A hozzászóló bizottsági 
tagoknak, képviselő úrnak is köszönöm a hozzászólását.  

Megpróbálom eloszlatni a kételyeket a magam módján. A 9. ponttal 
kapcsolatban azért az az álláspontunk, hogy a derogáció lehetőségét tartsuk 
fönn, mert léteznek olyan előre nem látott események, vagy létezhetnek olyan 
vis maior szituációk, amikor igenis az adott tagállam jelzése fontosabb lehet, 
mintsem az, hogy automatikusan életbe lépjen ez a módosítás. Az 
indoklásunkban is szerepel természetesen ez szó szerint, hogy az előre nem 
látott események azok, amelyek az adott speciális helyzet kivédését szolgálják, 
és ezért nem szeretnénk, ha ez így megvalósulna. Ezért nem tudjuk támogatni 
a 9. cikk eltörlését.  

A 10. cikkel kapcsolatosan több tagállammal közösen egy módosító 
szövegjavaslatot sikerült eljuttatnunk a Bizottsághoz, amely módosító 
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szövegjavaslat elég egyértelműen arról szól, hogy nincs teljes mértékű 
ellenállás ezek között a tagállamok között a 10. cikk eltörlésével 
kapcsolatosan, de úgy ítéljük meg, hogy egy csomó olyan fölösleges 
kényszerítő vizsgálatot írna ez elő - különösen klórozott tartalmú 
fertőtlenítőszerekkel kapcsolatosan -, amivel kapcsolatban például 
Magyarországon semmilyen gond nincsen, nem is volt, és várhatóan nem is 
lesz, és csak amiatt, ha benne maradna ez az adminisztratív szabályozás, 
akkor például itt fölösleges intézkedéseket és fölösleges forráselfolyatásokat 
okozna. Ennek okán egy olyan, szerintünk védhető javaslattervet nyújtottunk 
be - mondom, több tagállammal együtt -, amelyik ezt korrigálná.  

A jelenlegi osztrák elnökség alatt egyébként az ivóvízzel kapcsolatos 
kérdéskör nem elsődleges, nem prioritás, úgyhogy van is időnk ezzel a 
történettel. Majd a következő, román elnökség nyilatkozni fog arról, hogy ők 
mennyire tartják ezt sürgősséginek, és mennyire fogják ezt előrehozni. 

Mivel kapcsolatban kaptunk még kérdést? Szerintem azokra a 
kérdésekre most sikerült - az én olvasatomban - megválaszolni. Köszönöm 
szépen a hozzászólásokat.  

Határozathozatal  

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kíván-e a bizottság tagjai közül még valaki 
reagálni, észrevételt tenni? (Nem érkezik jelzés.) Úgy látom, hogy nem.  

Mivel szövegszerű módosítási javaslat a véleménytervezethez nem 
érkezett, így az eredeti, kiküldött szövegről szavazunk. Tisztelettel kérem 
képviselőtársaimat, jelezzék álláspontjukat! Aki támogatja, kézfeltartással 
jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Hét igen szavazat. Aki nem támogatja, az 
jelezze! (Senki sem jelentkezik.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Kettő. 
Megállapítom, hogy 7 támogató szavazat és 2 tartózkodó szavazat mellett a 
bizottság a tervezetet elfogadta. Így a bizottsági véleményt meg fogja küldeni 
az Európai ügyek bizottságának elnöke számára. 

Köszönöm szépen főosztályvezető asszonynak, köszönöm szépen 
helyettes államtitkár úrnak a személyes megjelenést és a vitában tanúsított 
együttműködő hozzáállását.  

 
DR. NAGY SZILÁRD helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk! (Dr. Nagy 
Szilárd és munkatársai távoznak az ülésről.)  

Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács 
irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséről  
(Bizottsági vélemény kialakítása a HHSZ 140. § (4) bekezdése 
alapján) 

ELNÖK: Áttérünk a 2. napirendi pont tárgyalására: az Európai 
Parlament és Tanács irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentéséről szóló javaslatának megtárgyalása, illetve az ezzel 
kapcsolatos bizottsági vélemény kialakítása.  

Tisztelettel köszöntöm a tárgyaláshoz érkezett államtitkár urat, az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát, Weingartner Balázs 
urat, valamit Fieder Ildikó szakértő asszonyt. Megkérem államtitkár urat, 
hogy röviden legyen szíves tájékoztatást adni a javaslatról, illetve a magyar 
tárgyalási javaslatról. Köszönöm szépen.  
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Weingartner Balázs államtitkár (ITM) tájékoztatója  

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság 
tagjait.  

Ha megengedik, egy kicsit távolabbról indítanék, mert maga ez a 
javaslat, azt gondolom, abban a keretben fog tudni megfelelő képet és 
hangsúlyt kapni. A körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervet 2015 
decemberében fogadta el az Európai Unió, majd ezt követően az idei év 
januárjában egy műanyag-stratégiát alkotott a Bizottság. Ennek a folyamatnak 
a következő lépcsője ez az angol jövevényszóból csak röviden SUP-irányelvnek 
nevezett, de az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának 
csökkentéséről szóló irányelvtervezet.  

Magát az irányelvet május 28-án ismerhettük meg. Pont a múlt héten 
volt környezetvédelmi tanácsülésen egy ilyen első olvasatos egyfajta vitája az 
Európai Unióban, ezért a mostani mandátumnak a képviselete egyértelműen 
majd a decemberi környezetvédelmi tanácsülésen kell hogy képet öltsön. 

Az irányelvnek a legfontosabb része, hogy konkrét tiltó, korlátozó 
intézkedéseket vár a tagállamoktól a Bizottság által meghatározott 
tengerekben és tengerpartokon található leggyakoribb egyszer használatos 
műanyagtermékekre. Ennek az oka, hogy miért a tengerekben és a 
tengerpartokon találhatóra: mert egy tanulmány alapozta meg ezt az 
előterjesztést, amely tanulmánynak az volt a konklúziója, hogy a tengeri 
szemétszámlálás során megállapítást nyert, hogy 80-85 százalékban műanyag, 
és ebből egyszer használatos műanyag 50 százalékot, halászattal kapcsolatos 
műanyagok pedig 27 százalékot tesznek ki. Ezért is az irányelvnek a 
legfontosabb célpontja az egyszer használatos műanyag termékek, illetve a 
tisztelt bizottság láthatja, hogy a halászati használati eszközöknek a 
korlátozása.  

Különböző előírásokat állapítana meg ezekre a termékekre. Hogy egy-
két példát kiemeljek a korlátozásokból: fogyasztáscsökkentést írna elő az 
ételtároló edények, italtartó poharak esetében. Forgalomba hozatali tilalmat 
javasol a fültisztító pálcikák, evőeszközök, tányérok, szívószálak, italkeverő 
pálcák, illetve hasonló egyéb, egyszer használatos termékek tekintetében. 
Olyan termékkövetelmények teljesítését írná elő például az italtárolókra, 
amelyben a műanyag palack nem kerülhetne forgalomba rögzítetlen kupakkal, 
tehát kifejezetten a palackot rögzített kupakkal lehetne csak forgalomba hozni. 
Olyan jelölési előírásokat vezetnének be például az egészségügyi betétek terén, 
amely egyértelműen mutatná azt, hogy ezeknek a termékeknek a használat 
utáni ártalmatlanítása milyen káros hatással van a környezetre, mennyi 
műanyagot tartalmaz, és javaslattal élne, hogyan lehet ezeket megfelelően 
hasznosítani. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert vezetne be. Ez a 
kiterjesztett gyártói felelősségrendszer - már beszéltünk róla - az irányelvnek, 
a körforgásos gazdaságnak a része, de ezt egy olyan szinten terjesztené ki, 
hogy konkrétan az a megfogalmazás jön ki az előterjesztési javaslatból, hogy a 
gyártó a szennyező. Tehát a szennyező fizet elvet egy egészen más szintre 
emeli, mint az eddig képviselt álláspont volt.  

Az italpalackok esetében van egy nagyon komoly szakszerű és 
számszerűsített elvárás: 2025-re 90 százalékos visszagyűjtési arányt, 
elkülönített gyűjtési arányt írna elő az Unió minden tagállama számára. 
Később erről fogok beszélni, a tagállami álláspont alapján ez egy nagyon 
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komoly szám az eddigi körforgásos gazdaságban számszerűsített számokhoz 
képest vagy százalékos arányokhoz képest. Mondhatom, hogy talán átfogóbb 
kép, figyelemfelkeltő intézkedések eklatánsabb bevezetését és teljes körűbbé 
tételét követelné meg a tagállamoktól az egyszer használatos műanyagok, a 
műanyag zacskók és egyéb termékek tekintetében. 

Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően maga a cél mindenképpen 
támogatandó, tehát mindenképpen a tagállami álláspont kialakítása azt a 
támogatást magában hordozza, hogy annak ellenére, hogy nem vagyunk 
tengeri állam, azt a fajta felelősséget a tagállamnak is magán kell éreznie, hogy 
a tengerpartokon keletkező hulladék adott esetben nálunk termelődött, vagy 
éppen tőlünk jutott oda, illetve a lakosságunk által adott esetben 
szennyezettséget feltételezhetett. Mindenképpen az irányelvet üdvözöljük, és 
annak igazándiból egyes részeinek, nem is azt mondom, hogy vitatását, 
inkább azt képviseljük, hogy megfontolását és újragondolását javasoljuk az 
Unió Bizottsága számára.  

Nagyon széles körű egyeztetésbe kezdtünk, amikor az irányelv kijött 
májusban, elsősorban olyan szervezetekkel, mint például a Csomagolási és 
Anyagmozgatási Országos Szövetség, a Dohányipari Befektetők Magyarországi 
Szövetsége, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetsége, hogy csak egy 
párat említsek. Tehát igyekeztünk minden olyan iparági szereplőt, képviselő 
szervezetet bevonni, akiket mind az irányelv kiterjesztése és mértéke érintene, 
és az álláspont ennek megfelelően az egyeztetések alapján született meg. 

Pont a múlt héten jött ki a Környezetvédelmi Tanács ülésével egy 
időben az a javaslat, hogy most a Bizottság a 90 százalékos PET-palack-
visszagyűjtési arányt 75 százalékra javasolja módosítani az irányelvben, tehát 
a decemberi vitában hivatalosan már majd innen indul az álláspont 
egyeztetése. Azt gondoljuk, talán a legfontosabb pontok, amelyek kiemelésre 
szükségesek, hogy szükséges tisztázni, hogy maga a javaslat egy jogszabály 
egzakt tárgyi hatályát hova és meddig terjeszti ki, hiszen mind a kibocsátási 
adatok, mind például a hozott intézkedések hatása, azt gondoljuk, nem 
feltétlenül minden tagállam számára összevethető jelen helyzetben. Tehát mi 
elfogadjuk azt, hogy nem tengeri államként ebben részt kell vegyünk, viszont 
azt gondoljuk, hogy az irányelv egyes elvárásai és feltételei azért egy 
tengerpart nélküli állam számára más mérlegelési feltételrendszert kell hogy 
teremtsenek.  

Azt gondoljuk, megfelelő jogi szabályozási keret áll rendelkezésünkre a 
termékdíjtörvény bevezetésével arra, hogy az alacsony fogyasztást elérjük a 
megjelölt egyszer használatos műanyag termékek tekintetében, tehát 
mindenképpen Magyarország már most is azon az úton jár a 2011-ben 
elfogadott törvényjavaslattal, amely segít ennek az irányelvnek a hazai 
jogrendbe történő átültetésében.  

Magyarország számára a bizottsági javaslatban 2025-re előírt 
90 százalék, amely most 75 százalékra módosul a Bizottságnak már ilyen 
kompromisszum irányába történő javaslata alapján, mindenképpen olyan 
szempontból túlzó, hogy hazánkban az eddigi stratégiai gondolkodás nem az 
úgynevezett betétdíjrendszer felé mutatott, de a betétdíjrendszerrel lehet csak 
ilyen nagyságrendű visszagyűjtési arányokat hozni. Tehát mindenképpen a 
hulladékgazdálkodás terén eddig bevezetett stratégiai lépéseknek, európai 
uniós támogatásoknak a felülvizsgálatát követelné meg, ha ilyen jellegű 
visszagyűjtési kötelezettséget írnának elő. Természetesen a támogatók között 
azok az országok vannak, akik, mondjuk, már az 1990-es évektől vagy még 
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korábbról is betétdíjjal gyűjtetik vissza az ilyen jellegű műanyag palackokat, 
hiszen őnáluk ez a 90 százalék egyértelműen nemcsak most, hanem már 
régóta megvan. Ezért mindenképpen ennek a felülvizsgálatát és a korábban 
említett helyi viszonyokhoz való hozzáillesztését kívánjuk a Bizottság számára 
javasolni. 

Szintén nagyon fontos az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség 
tekintetében, hogy ezt a kvázi szeméttakarítási költséget a gyártók felelősségi 
körébe emeljük. Azt gondoljuk, hogy ez Magyarország számára nem 
támogatható, hiszen a hulladék nem biztos, hogy azon a kijelölt helyen való 
elhelyezésre kerül, amely adott esetben nem éppen egy jogellenes kérdéskört 
vagy éppen egy megfelelő felelősséggel hozott döntést ír majd elő a gyártók 
számára. Tehát azt gondoljuk, hogy olyan vizsgálatot kell lefolytatnunk, 
amivel mindenképpen ennek a szabályozási részleteit meg kell teremteni, 
hiszen ha ezt csak egy egyszerű jogrendként a Bizottság irányelvben kívánja 
kimondani, nem biztos, hogy az minden országban - az elején is említettem - 
hasonlóan fog tudni leképeződni. Ezért meg is kezdtük a gyártókkal az itt 
korábban említett szövetségeken keresztül azt az egyeztetést, hogy ennek az 
értékelése és értékrendje hogyan ültethető át a hazai viszonyokba, és 
mindenképpen közös állásponton vagyunk abban, hogy ez jelenlegi 
formájában így nem elfogadható. 

A Bizottság termékkövetelményként tett javaslatait addig nem tartjuk 
támogathatónak, amíg nincs egy olyan elfogadott, harmonizált európai 
szabvány, amely ezeknek a gyártását megfelelő feltételrendszerhez és 
megfelelő gyártói struktúrához köti. Tehát az, hogy a PET-palackhoz rögzített 
kupakot kell tenni, azt gondoljuk, túlmutat egyes tagállamok intézkedésein, 
tehát mindenképpen egy kicsit átgondoltabbra gondoljuk ezt a részét 
kiterjeszteni a javaslatnak.  

Azonban támogatjuk azt a javaslatát a Bizottságnak, hogy azokra a 
termékekre, amelyek ilyen egyszer használatos műanyagként a leggyakrabban 
előforduló tengeri szennyezőként meg lettek nevesítve az irányelvben, teljes 
vagy részleges, tehát a folyamatos piackorlátozásról elindulva megfelelő 
intézkedéseket tegyenek a tagállamok. Azt gondoljuk, ez mindenképpen 
lépcsőzetes intézkedés kell hogy legyen, tehát ez nem lehet egy hirtelen 
intézkedés, és mindenképpen azt gondoljuk, hogy itthon a kormányzat 2011-
es működésének köszönhetően már létezik az a szabályozó, amely lehetőséget 
ad ezen keret első lépéseinek megtételére. Jelenleg tárcánk által előterjesztés 
alatt is áll egy termékdíjtörvény-módosítás, amely kifejezetten az egyszer 
használatos műanyag termékek visszaszorítását célozza, és mindenképpen 
első lépcsőnek szeretnénk azt tekinteni, hogy a vélhetően jövő év második 
felében vagy 2020 elején elfogadásra kerülő SUP-irányelvnek a megfelelését 
már elindítsuk a hazai jogrendben. 

Azt gondolom, így röviden ennyit szerettem volna elmondani, és akkor 
tisztelettel állok a bizottság rendelkezésére a kérdések tekintetében. 
Köszönöm szépen.  

Kérdések, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy kíván-e 
valaki hozzászólni a vitához. (Jelzésre:) Böröcz képviselő úr! 

 
BÖRÖCZ LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem egy 

olyan kérdésem lenne államtitkár úrhoz, hogy azt jól értettem-e, hogy az 
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egyszer használatos műanyag termékekre tulajdonképpen felkerülne egy, a 
környezeti terhelést mutató címke.  

 
ELNÖK: További kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Hajdu képviselő úr! 
 
HAJDU LÁSZLÓ (DK): Államtitkár Úr! Azt szeretném megkérdezni - 

ebben az ügyben termékdíjat is szedünk, és fizetnek a termelők, a kibocsátók -
, hogy ha ezt a termékdíjat teljes egészében visszaforgatnánk, mondjuk, 
ezeknek az egyszer használatos hulladékoknak a felszámolására vagy ennek a 
90 százaléknak, akár a 75 százaléknak az elérésére, az mit jelenthetne, mert 
nem ismerem persze ezt a költséget, hogy valóságosan ez mekkora költség. 

A másik. Azért a szakirodalomban az ismert, hogy a tengeri 
országoknál egész műanyagszigetek jönnek létre a tengerben, állatokra 
veszélyes mennyiség van már, és ezeknek az országoknak a felelőssége is 
felmerül itt, akik valószínűleg ezt intézményesen is a tengervízben semmisítik 
meg. Ez nagy mennyiségű, olvastam olyanokról, hogy hajó beleszaladt ilyen 
műanyagszigetbe, és úgy kellett kimenekíteni a szigetből, ilyen mennyiségben 
szennyezik már a tengervizet. Ha Budapestet vagy bármelyik települést 
vesszük az autópályák mentén, akkor látható, hogy egyszer használatos 
műanyaggal díszítjük az egész országot mi is, tehát nekünk mindenképpen 
érdekünk lenne, hogy ebben a műanyaghulladék-ügyben azért valamilyen 
intézményes szigorítás is legyen. Most jelenleg olyan szigorítások vannak, 
hogy akciókat szervezünk, hogy jöjjön a lakosság, szedjük össze, amit 
eldobáltak. Polgármesterként legalább száz ilyen akción vettem részt: a hivatal 
8-10 munkatársa, egy-két egyesület és lakik 8-10 ezer ember, abból senkit 
nem érdekel, hogy a hulladékot összeszedje. Tehát itt van egy tudati probléma 
is, egy környezettudatos magatartás, van egy olyan életmód vagy együttélési 
kultúra vagy annak a hiánya, ami ezt az egészet okozza, hatalmas 
közömbösség ebben az ügyben. Tehát minden olyan, ami ennek a dolognak a 
szigorítását jelenti - azért arra rá kell kényszeríteni nemcsak Magyarországot 
mint az országot, hanem az itt élő polgárait is. És valami ilyesmit is meg 
tudnék fogalmazni ennek az olvasása után, és különösen a szóbeli kiegészítés 
alapján. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kepli képviselő úré a szó. 
 
DR. KEPLI LAJOS (Jobbik), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. 

Nekem egy olyan jellegű kérdésem volna, hogy sajnos az Európai Unióra 
jellemző döntéshozatali mechanizmus, hogy egy problémát úgy próbálnak 
megoldani, hogy kettő másikat generálnak helyette. Itt most konkrétan a 
tengeri hulladékok visszaszorításáról van szó, ami nagyon nemes cél, és 
nyilván sürgető, és be kell hogy következzen, azonban nem mindegy, hogy ez 
hogyan történik. Tehát ha a műanyag italos palackok újrahasznosítására 
90 százalékos arányt írnak elő, akkor nyilvánvaló, hogy az arra kiépült iparág 
hosszabb távon igényli a nyersanyagot úgymond, tehát nem fogja hosszabb 
távon sem visszaszorítani a keletkezését ezeknek a műanyag palackoknak, és 
nyilván ez környezeti szempontból nem jó. Most arra nem lehet számítani, 
hogy egy fogyasztói társadalomban a fogyasztás csökkenni fog. Jó esetben ez 
sajnos nő, ha a társadalom pénzügyi-gazdasági helyzete javul. Azonban - itt 
nyilván összekapcsolódik az előzőekben tárgyalt napirenddel -, ha például az 
ásványvizek esetén a csapvízre térnek át minél többen, mert az olyan 
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minőségű, hogy összevethető, és lehet nyugodtan fogyasztani, akkor az egy 
megoldás lehet. Illetve a betétdíjas rendszer is.  

De hogy rátérjek a kérdésemre, az inkább arra vonatkozna, hogy a 
tárcának van-e az asztalán olyan életciklus-elemzés elsősorban, vagy olyan 
forgatókönyv, hogy amennyiben a betétdíjas rendszer bevezetésre kerülne, 
annak nemcsak pénzügyi-gazdasági szempontból, hanem ökológiailag is 
milyen hatásai lennének. Mert azt sokszor elfelejtik, hogy egy szegmense a 
környezetszennyezésnek az, ami a hulladékok kidobásával történik, és a 
betétdíjas rendszer tulajdonképpen egy másik szegmensbe helyezi át, hiszen 
azokat a betétdíjas termékeket vissza kell gyűjteni, ki kell mosni, ha szállítás 
van, az plusz légszennyezés, a tisztítása plusz vízszennyezés, tehát áttesszük 
más dimenzióból, hulladékból szennyvízbe és légszennyezésbe a szennyezést. 
És összességében az életciklus-elemzést ezért találták ki annak idején, hogy 
összehasonlíthatók legyenek az egyes megoldási módok. Tehát hosszú távon 
van-e erre vonatkozóan, az egyes stratégiákra forgatókönyve a tárcáknak, 
hogy hogyan lehetne ténylegesen a környezetterhelés csökkentését szolgáló 
megoldást kialakítani például az italcsomagolások területén.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, van-e még hozzászólási szándéka 

valakinek. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérem 
államtitkár urat, szíveskedjék az elhangzottakra reagálni és a kérdésekre 
válaszolni.  

Weingartner Balázs államtitkár (ITM) válaszai  

WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 
Minisztérium): Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket. Először Böröcz 
képviselő úrnak: tulajdonképpen egy tájékoztató jelenik meg elsősorban 
egészségügyi betéteken, applikátorokon, amely arról tájékoztatja a 
felhasználókat, hogy ez milyen káros, és hogy a felhasználásának mit jelent az 
ökológiai lábnyoma. Tehát ez még nem a korlátozás, hanem ez kifejezetten egy 
kicsit ilyen szemléletformálási eszköz lesz, csak ezt kötelezően előírják a 
gyártók számára.  

Hajdu képviselő úr kérdéseire: a termékdíj jelenleg is visszaforgatásra 
kerül olyan jellegű beruházásokra és hasznosításösztönző támogatásokra a 
magyar költségvetésben, amely tárcánk szakterületéhez kapcsolódik. Azokat a 
már most anyagában gyűjtött és hasznosítható anyagokat, amelyek jelenleg a 
körkörös gazdálkodás, illetve a hulladék-keretirányelv céljait szolgálják, már 
most is támogatja a kormányzat. Ezenkívül pedig az itteni intézkedésnek és a 
benne képviselt álláspontnak nem az a lényege, hogy bevétel keletkezzen, 
hanem kifejezetten egy olyan álláspontot szeretnénk kialakítani, amelyben azt 
érjük el, hogy a probléma megoldódjon; és az csak egy hozadéka, hogy 
amennyiben keletkezik ebből többletbevétel, akkor természetesen azt a 
tárcavéleményt fogjuk képviselni, hogy akkor az viszont visszaforgatásra 
kerüljön ösztönzőként, támogatásként szintén azoknak az iparágaknak vagy 
azoknak a piaci szereplőknek, amelyek ennek a célnak az elérését segítik vagy 
szolgálják. Azt gondoljuk, működhet ez úgy is, hogy egy folyamatos, 
lépcsőzetes bevezetéssel, akár ez a lakosság és az iparági szereplők megfelelő 
együttműködésével szépen, nagyobb támogatások nélkül is tudjon működni. 
Természetesen itt nagy kérdés az, hogy az innováció tekintetében azokat a 
már meglévő megoldásokat vagy éppen már létező, de még gyártási 
költségeket minimalizálandó megoldásokat milyen mértékben tudják az 
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iparági szereplők átvinni, hiszen egyértelműen a legnagyobb problémát a 
csomagolási műanyagok terén jelenti az irányelv célja és elfogadása.  

Mindenképpen azt gondoljuk - és tárcánk készül is erre egy javaslattal -
, hogy egyértelműen a termékdíjtörvényben bármilyen elérendő cél akkor tud 
eklatáns és kellően mély intézkedéseket és magabiztos, ambiciózus célokat 
elérni, ha ez összekapcsolódik az illegális hulladéklerakásoknak egyfajta 
kezelésével. Tehát azon dolgozunk, hogy valamilyen szinten az a fajta 
lakossági szemléletformálás - ami nemcsak az, hogy egyik oldalról 
megmutatjuk és a gyártók által elérhetővé tesszük a jó megoldásokat - 
összeforrjon azzal, hogy egyébként a lakosság lássa és érezze azt, hogy akkor 
itt nem feltétlenül kell kivinni az illegális lerakatokat, bővíteni ezzel a 
hulladéktípussal vagy hulladékárammal, hanem ezeknek a megfelelő 
ellenpéldájával élve egy szélesebb körű gyűjtési feltételrendszerbe 
beintegrálni, valamint adott esetben olyan büntetési feltételrendszert szabni, 
amellyel egyértelművé tesszük az illegális lerakások felszámolásáért való 
felelősséget és annak megelőzésére vagy továbbiak keletkezésére való 
intézkedéseket.  

Ugye, itt nagyon fontos a szemléletformálás, ezt az irányelv külön is 
kiemeli. A szemléletformálás bővítése, azt gondolom, hogy jelenleg is a 
tárcánk szakmai javaslatainak nagyon fontos része, tehát mi már ebben most 
is az irányelv megtárgyalásával párhuzamosan szeretnénk intézkedéseket 
tenni, kifejezetten azért, hogy azokat a javaslatainkat, amelyekkel majd 
találkozik a tisztelt bizottság a törvényalkotói oldalon, mindenképpen már 
most olyan részsikerekkel tudjuk képviselni, amely abba a komplexitás 
irányába mutat, hogy minél hamarabb a lakosság magáénak érezze ennek az 
ügynek a fontosságát, és ne mindig csak elolvassuk együttérzően azokat a 
cikkeket, amik, mondjuk, egy teknősnek ilyen oxidatívműanyag-
fogyasztásáról szólnak, hanem valóban tegyünk is azért, hogy ez egy kicsit 
jobb irányba vigyen minket.  
Kepli alelnök úr kérdéseire válaszolva: rendelkezünk jelenleg is egy 2014-es 
olyan elemzéssel, amely a betétdíj-struktúrának a hazai bevezetését, megfelelő 
kiterjesztését vizsgálja. Ennek a felülvizsgálata egyébként folyamatban van, 
mert akkor ez egy olyan nagy költségű projektként lett aposztrofálva, és az 
iparági szereplők az akkori feltételrendszerhez nem igazán 
hozzáegyeztethetőnek látták, hogy mindenképpen azt gondoljuk az 
elkövetkező egy-másfél év legnagyobb feladatába be kell integrálnunk ennek a 
felülvizsgálatát és a döntést esetleg ahhoz mérten, hogy az irányelv tárgyalása 
hova tart. A körkörös gazdaságnak az egyik legfontosabb elemét jelenti az a 
fajta életciklus-mechanizmus, amiről beszélt, hogy az egyszer használatos 
PET-palack felhasználásának mi a vége. Már ez a 2014-es tanulmány is 
kifejezetten azt vizsgálja, hogy egyértelműen granulálás, tehát mindenképpen 
egy olyan hasznosítói folyamatban kell végződnie, ahol ezeket a PET-
palackokat granulálással kvázi alapanyagként forgatjuk vissza a gazdaság 
számára. Ennek a vizsgálata most nekünk kiemelt feladatunk. Az ügyért és az 
irányelvért felelős Vella biztos úrral volt lehetőségem múlt héten egy ilyen 
bilaterális beszélgetésre. Jeleztem is számára, hogy azt gondoljuk, hazánk 
számára nem az ügy vitatott, hanem annak a lépcsői és az odavezető út, mert 
vannak olyan kérdések, amelyekben az iparági döntések megszülettek, és ez 
azért nem olyan ügy, hogy ha ezt most hirtelen másik irányba tereljük, akkor 
az iparág gyorsan tud alkalmazkodni. Mindenképpen azt szeretnénk, hogy a 
meghozandó döntések, azoknak a hazai jogrendbe való beültetése megfelelő 
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közép-, hosszú távú válaszokat jelentsen nemcsak a lakosság, hanem az 
iparági szereplők és a hazai képviselők számára is. Köszönöm szépen.  

Határozathozatal 

ELNÖK: Köszönöm szépen a válaszokat, államtitkár úr. Miután 
szövegszerű módosító javaslat nem került előterjesztésre, ezért a kiküldött 
szövegről szavazunk.  

Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, akik egyetértenek a kiküldött 
szövegtervezettel, azok jelezzék azt kézfeltartással. (Szavazás.) 7 igen 
szavazat. Ki az, aki nem támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki az, aki 
tartózkodott? (Szavazás.) 2 tartózkodó szavazat és 7 igen szavazat mellett a 
bizottság támogatja a magyar tárgyalási álláspontot.  

Kérem a bizottság titkárságát, hogy gondoskodjon a vélemények 
eljuttatásáról az Európai ügyek bizottsága elnökéhez. 

Államtitkár úrnak és munkatársainak köszönjük a személyes jelenlétet. 
További jó munkát kívánunk a mai napra! 

 
WEINGARTNER BALÁZS államtitkár (Innovációs és Technológiai 

Minisztérium): Köszönöm szépen. További jó munkát önöknek is! 
Viszontlátásra! (A meghívottak távoznak az ülésről.) 

Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében kíván-e bármely képviselőtársam 
hozzászólni? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nem, akkor arra szeretném 
emlékeztetni magunkat, hogy a zárszámadási törvény részletes vitáját le kell 
majd folytatnunk a bizottságban. Erre leghamarabb az október 23-ai héten 
kerülhet sor, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy két héttel később, a 
november 5-ével kezdődő héten fogunk erre sort keríteni, amennyiben valami 
más sürgős, megtárgyalandó előterjesztés nem érkezik a bizottság irányába. 

Az ülés berekesztése 

Amennyiben nincs további hozzászólási szándék, akkor a mai bizottsági 
ülésünket berekesztem. Köszönöm szépen.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 02 perc) 

  

Bencsik János 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezetők: Podmaniczki Ildikó és Szűcs Dóra 


