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határozata

A hulladékról szóló 2012 . évi CLXXXV . törvény szemléletformáló módosításáról

A Magyar Országgyűlés

n a környezet védelme, a környezetterhelés mérséklése ,
n a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás ,
n a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése, mennyiségének és veszélyességének

csökkentése,
n a használt termékek újra-használata, a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történ ő

hasznosítása ,
n az oktatás és a pedagógiai programok szemléletformáló szerepének er ősítése érdekében,
n valamint a jövő generációi iránt érzett felelősségének tudatában

a kővetkező határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés hazánk és annak állampolgárai érdekeire is figyelemmel elengedhetetlenül
fontosnak tartja, hogy a sok évtizedes hagyományokkal rendelkező, szemléletformáló szerepe
miatt sok helyen a pedagógiai programokba is beépült, bevételt is jelent ő iskolai papírgyűjtés
fennmaradjon.

2. A Magyar Országgy űlés felhívja a Kormányt, hogy az érintett szakmai szervezetekkel é s
köznevelési intézményekkel történt széleskörű egyeztetést követően terjesszen elő
törvényjavaslatot az I . pontba foglalt célkitűzés megvalósítására.

Határidő : 2014. augusztus 31 .
Felelősök: nemzeti fejlesztési miniszter és földművelésügyi miniszter

3. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2014. június 23 .
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INDOKOLÁ S

Az elmúlt négy évben a Vidékfejlesztési Minisztérium és Illés Zoltán olyan, köze l
visszafordíthatatlan problémákat okoztak a hazai hulladékgazdálkodás rendszerében, amelyeke t
nagyon nehéz lesz kijavítani . Az előző Orbán-kormány intézkedései miatt sok közszolgáltató a
megszűnés határára került, ráadásul a kötelez ően létrehozott önkormányzati vagy állami tulajdonú új
cégek képtelenek ellátni feladatukat, mert vagy nem értenek hozzá, vagy nem tudják kigazdálkodni a
lerakási járulékot és a többi közterhet. Az új adók és a „rezsicsökkentés” egyűttes hatása miatt a
közszolgáltatóknak máris hatalmas veszteségűk halmozódott fel, így nem tudnak foglalkozni a
szelektív gyűjtéssel, a lomtalanítással, vagy az illegális lerakók felszámolásával .

Mindezek mellett az elmúlt négy évben alkotott jogszabályok már olyanokat is sújtanak, akik aztán
végképp kiszolgáltatottak mindennek. Az általános és középiskolás gyermekeket, diákokat . Jövő
január 1-jétő l ugyanis ellehetetleníti a Magyarországon sok évtizedes hagyományokkal rendelkez ő
iskolai papírgyűjtő akciókat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény. A jogszabály
maradéktalan betartásával ezeket a kezdeményezéseket lehetetlen folytatni .

A sok esetben hazai kisvállalkozók által üzemeltetett iskolai papírgyűjtést - ma már műanyag vagy
fémhulladék gyűjtést is - megszüntetni több mint bűn: egyrészt sok kisvállalkozás tönkremegy,
másrészt az iskolák ettől az önálló és szabad felhasználású - legtöbb esetben tanulmányi é s
osztálykirándulásokra fordított - bevételtől is elesnek. Az állam hulladékgyűjtési statisztikai
javításának nem lehetnek áldozatai az iskolás gyermekek !

A fent megfogalmazott okok miatt a Magyar Országgyűlés jelen országgyűlési határozatával
megbízza a Kormányt - annak nemzeti fejlesztési és földművelésügyi minisztereit -, hogy 2014 .
augusztus 31 . napjáig az érintett szakmai szervezetekkel és köznevelési intézményekkel történ t
széleskörű egyeztetést követően terjesszen elő törvényjavaslatot a hulladékról szóló 2012 . évi
CLXXXV. törvény szemléletformáló módosítására. A területért felelős miniszterek olyan
módosításra kapnak megbízást, amely biztosítja a sok évtizedes hagyományokkal rendelkez ő ,
szemléletformáló szerepe miatt sok helyen a pedagógiai programokba is beépült, plusz bevételt is
jelentő iskolai papírgyűjtés, valamint műanyag vagy fémhulladék gyűjtés fennmaradását.

Nem lehet megoldás ugyanis az, amit Illés Zoltán az elmúlt hetekben javasolt . Azaz, hogy az iskolák
a papír helyett gyűjtsenek inkább elemet vagy rongyot, mivel ezekre nem vonatkozik a
törvénymódosítás . Ezek nemcsak, hogy nem jelentenek semmilyen bevételi lehet őséget, de a
használt elem például veszélyes hulladéknak számít, amit egyáltalán nem biztonságos egy iskola
területén felhalmozni .

Budapest, 2014 . június 23 .

Heringes Anita
országgyű lési képviselő

MSZP
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Országgyűlési határozati javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XOXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján, mellékelten
benyújtom a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szemléletformáló módosításáró l
szóló országgy űlési határozati javaslatot.

Budapest, 2014 . június 23 .

Heringes Anita
országgyűlési képviselő
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