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Napirendi javaslat 

1. Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/13958. szám) 
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése alapján) 

 
2. Egyebek 
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Az ülés résztvevői 

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Schmuck Erzsébet (LMP), a bizottság elnöke  
 
Nunkovics Tibor (Jobbik), a bizottság alelnöke  
Böröcz László (Fidesz)  
Dr. Koncz Zsófia (Fidesz)  
Varga Gábor (Fidesz)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Bencsik János (Fidesz) Varga Gábornak (Fidesz)  
Dr. Turi-Kovács Béla (Fidesz) Böröcz Lászlónak (Fidesz)  
Szászfalvi László (KDNP) dr. Koncz Zsófiának (Fidesz)  
 

 
A bizottság titkársága részéről  

Horváth Zoltánné, a Mezőgazdasági bizottság főmunkatársa  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 47 perc) 

 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, a megjelenteket. A mai ülésünket 
ezennel megnyitom.  

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bencsik János alelnök urat 
Varga Gábor, dr. Turi-Kovács Bélát Böröcz László képviselő úr, és Szászfalvi Lászlót 
Koncz Zsófia helyettesíti. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Mai ülésünk napirendi javaslatát előzetesen megküldtük. Kérem, aki egyetért a 
javaslattal, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag 
elfogadtuk a bizottság mai napirendjét.  

Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13958. számú törvényjavaslat  
(Döntés részletes vita lefolytatásáról a HHSZ 32. § (2) bekezdése 
alapján) 

Rátérünk az első, egyetlen érdemi napirendi pontra, ami döntés részletes vita 
lefolytatásáról az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények 
módosításáról szóló T/13958. számú törvényjavaslattal kapcsolatban. A kijelölt 
bizottság a Gazdasági bizottság.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat nem kevesebb, 
mint 22 törvény módosítását célzó salátatörvény, benne számos olyan törvénnyel, 
amelyek módosítását egyébként külön-külön is meg szoktuk vitatni. A mostani 
sajátossága az a jogszabályi rendszert képező módosító csomag, amely az ország 
hulladékgazdálkodását kívánja új szervezeti keretbe helyezni, beleértve az állami 
monopólium, a koncesszióba adás, egy újfajta finanszírozás bevezetését, és az 
önkormányzatok gyakorlatilag kivezetését a rendszerből, mindezt hozzákötve a 
körforgásos gazdaság hazai kialakításának a szükségességéhez. Mindezek önmagukban 
is indokolják a bizottság kapcsolódását a tervezet részletes megvitatásához. 
Indítványozom, hogy a kapcsolódást a törvényjavaslat egészére, azaz az 1-102. §-ra és 
az 1-3. mellékletre vonatkozóan tegyük meg.  

Kérdezem, van-e hozzászólás, észrevétel ezzel kapcsolatban? (Senki sem 
jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a 
kapcsolódást a törvényjavaslat egészéhez? (Szavazás.) 8 igen. Megállapítom, hogy 
egyhangú szavazással a bizottságunk kapcsolódik a törvényjavaslat részletes vitájához. 

Egyebek 

Mai utolsó, egyebek napirendi pontunkban tájékoztatom a bizottságot, hogy a 
következő, várható idei utolsó ülésünket december 8-án, azaz jövő héten, kedden 11 
órakor tartjuk. Napirenden lesz dr. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter éves meghallgatása, az Országgyűlésről szóló törvény 41. §-a alapján. A mai 
kapcsolódási döntésünk következményeképpen egy részletes vita, továbbá 
tárgysorozatba-vételi döntések meghozatala, szükség szerint.  

Az ülés berekesztése 

Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek kérdése, véleménye, 
bejelentenivalója. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs. Ennek megfelelően 
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a bizottságunk mai ülését lezárom. További szép napot, jó munkát kívánok! Kérem, 
hogy hagyjuk el a termet, hogy a következő ülést időben el tudják kezdeni.  

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc) 

  

Schmuck Erzsébet 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Horváth Éva Szilvia 


