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Tisztelt Képviselő Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján K/4848 számon hozzám benyújtott, „Meddig késik a
kormány a hulladékkezelés legfontosabb dokumentumaival?” című írásbeli
kérdésére a következ ő választ adom .
Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (a továbbiakban : OHT) elkészítése két évve l
ezelőtt megkezdődött, aminek befejezését azonban a hulladékgazdálkodásról szól ó
törvény európai uniós irányelv szerinti harmonizációja, valamint az új termékdí j
törvény megalkotása sajnos késlelteti . Ezen jogszabályok véglegesítése után a tárc a
minél hamarabb meg kívánja alkotni az OHT-t, amely teljes mértékben segíteni fogja
az új hulladékkezelési szabályok végrehajtását.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (a továbbiakban OHÜ) elkészítette a z
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet (a továbbiakban OGyHT), amel y
tartalmazza az OHÜ által a tárgyév során elérend ő országos gyűjtési és hasznosítási
mennyiségeket. Az OGyHT a Kormány hivatalos honlapján 2011 . november 10-től
elérhető.

Az OHÜ a termékdíjköteles termékekb ől keletkező hulladékok gyűjtését és
hasznosítását szolgáltatás-megrendelés és pályáztatás útján közvetíti . A hatályos
termékdíj törvényhez módosító javaslat került benyújtásra, amely többek között a
pályáztatás határidejének változtatására is vonatkozik . A módosítás elfogadása esetén
az OHU 2011 . december 31-ig írja ki a 2012 . évi induló értékre vonatkoz ó
pályázatokat, illetve szolgáltatás-megrendeléseket . A 2012-es teljes évre vonatkozó
pályázaton nyertes pályázókat és a közbeszerzési eljárás nyerteseit 2012 . február 28-ig
kell kihirdetni. Az OHU 2012 . március 15-ig köti meg a 2012-es teljes évre vonatkoz ó
szerződéseket a pályázatok, illetve a közbeszerzési eljárás nyerteseivel.
A hulladékkezelés forrásaival kapcsolatosan — hasonlóan a termékdíj emelésér e
vonatkozó K/4405 . számon benyújtott kérdésére küldött válaszomhoz — arról tudom
tájékoztatni, hogy a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvényt
(a továbbiakban : Kt.) megalapozó hatásvizsgálat 60 Mrd Ft szükséges bevétel t
állapított meg az új rendszer bevezetése esetén, az új Kt . azonban ennek a bevételnek
az eléréséhez szükséges díjakat egyelőre nem tartalmazza . A hatásvizsgálat
eredményeit figyelembe véve a Vidékfejlesztési Minisztérium már korábban jelezte ,
hogy a termékdíj tételek valószínűleg emelkedni fognak, ami azt jelenti, hogy
támogatjuk a Kormány törekvéseit a termékdíj mértékének az emelés e
vonatkozásában .
Az európai uniós célértékek teljesítésének biztosítása érdekében módosító javaslatot
nyújtottam be Magyarország 2012 . évi költségvetéséről szóló T/4365 . számú
törvényjavaslatához, miszerint a hulladékgazdálkodási feladatok támogatására 22 Mr d
Ft szükséges. A koordináló szervezetek a jelenleg a költségvetésben szerepl ő
összegnél jóval kisebb összeget fordítottak a hulladékhasznosításra és begy űjtésre,
hiszen az általuk szolgáltatott kibocsátási és licencdíj adatokból kiszámítva 13-13, 5
Mrd Ft összesített bevételre tettek szert, amelyben a két tucat koordinátor működési
költségét is tartalmazza . Ezen bevételből a koordináló szervezetek nem tudták
megfelel ően teljesíteni az előírásokat, azonban a jelenlegi 15,2 Mrd Ft-os keret se m
lesz elegend ő ennek a feladatnak a teljesítésére. Annak érdekében, hogy Magyarország
az Európai Unió által el őírt hasznosítási célértékeket bizonyosan el tudja érni ,
szükségesnek láttuk e forrás mértékének megemelését .
Végezetül szeretném megkőszönni, hogy kérdéseivel is segíti munkánkat, é s
képviselői tevékenységéhez további sok sikert kívánok !
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