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országgyűlési képviselő

Interpelláció

Dr. Kövér László úrnak

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 121. § alapján
Milyen intézkedéseket tesznek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további
drasztikus leépülésének megállítása érdekében

címmel interpellációt kívánok benyújtani
Dr. Palkovics László miniszter úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr!

A hulladékgazdálkodás ország szerte, egyre komolyabb, napi szintű működési problémákkal
küzd. A 2012 óta tartó kormányzati, jogalkotási beavatkozások révén az ágazat a csőd szélére
került, megbecsülése, társadalmi elismertsége mélyponton van. Történik ez annak ellenére,
hogy a környezetgazdálkodás a világ és Európa szerte egyre fontosabb, a
hulladékgazdálkodás pedig a felelős társadalom mindennapi, közvetlen környezetvédelmi
tevékenysége. Jól látható, hogy a családok, ingatlan használók, színvonalas, jól szervezett és
pontos közszolgáltatás mellett, hajlandóak részt venni ebben a tevékenységben. Nem
elfogadható, hogy Hazánkban ez az ágazat is folyamatosan leépülőben van!
Mi is történt az elmúlt években?
2012-es szinten, éppen akkor, amikor a regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kerültek
beüzemelésre befagyasztották a közszolgáltatási díjakat, elvették az önkormányzatok díj
megállapítási jogát, több év távlatában máig nem állapítják meg a felelős közszolgáltatási
díjakat, amely több 10 milliárd Ft veszteséget okozott az ágazatnak. Nincs fedezet az
amortizációra, a nemzeti hulladékgazdálkodási vagyon folyamatos felélése folyik.
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Több lépcsőben, a hulladék törvény módosításának révén elvonták az ágazattól a termékdíj
bevételeket, ezeket egyébként emelték is.
Új adókat, járulékokat, díjakat vezettek be. A közszolgáltatást ellátó járművek e-útdíjat,
energiaszolgáltatókra kirótt jövedelemadót, hulladéklerakási járulékot, felügyeleti díjat
fizetnek. (Ez utóbbit már az NHKV Zrt. fizeti az Energetikai és Közmű Szabályozási
Hivatalnak)
A szigorú és következetes ellenőrzés és ésszerű szabályozás helyett megszüntették a versenyt
a hulladékpiacon, állami lett a hulladék is.
Megbukott az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) az újonnan létrehozott
NHKV Zrt. gazdasági társasági formában, mégis hatóságként viselkedik, újraelosztási
központként működik, de a valódi szakmai koordinációt, amire szükség lenne, az nem látja el.
A hulladékgazdálkodás új szereplői több, mint évi 2 milliárd Ft pénzt emésztenek fel,
miközben hizlalják a bürokráciát a közszolgáltatók szintjén is.
Az NHKV Zrt. képtelen megoldani a pontos számlázást, de ha ezt meg is oldaná, a
lakosságtól már régen nem folyik be közszolgáltatási díjakon keresztül a működéshez,
felújításokhoz, fejlesztésekhez szükséges bevétel! Nő a bliccelők száma is, a követeléskezelés
jogszerűtlen és kritikán aluli.
Nem alakult ki a hulladékudvarok, újra használati központok, lornhulladék bontók,
komposztálók jól működő hálózata, megoldatlan az építési és inert hulladékok, a háztartási
veszélyes hulladékok kezelése. A központosítás és az önkormányzatok kiszorítása révén a
helyi közösségekre épülő hulladékkezelés lehetőségétől csak távolodunk. Úgy tűnik a
rendszer az állami vagyonkezelés, a tehetetlen óriásként működő államosított közszolgáltatók
felé halad, amely még tovább fogja rontani a helyzetet.
A kormányzat nem ismeri el az átgondolatlan beavatkozásokkal kapcsolatos felelősségét, nem
biztosítja folyamatosan az ágazat hiányzó pénzügyi forrását, mely a közszolgáltatók és a
koordináló szervezet szintjén is eladósodott.
Magyarország a TE SZEDD ellenére drámai módon, illegális hulladék lerakás révén válik egy
nagy szemétlerakóvá, mert az ellátó rendszer önhibáján kívül képtelen megbirkózni a kötelező
közfeladattal. Nincs megfelelő, a hatáskörrel rendelkezők által rendszeresen megtartásra
kerülő, összehangolt ellenőrzés, a tetten ért elkövetők szankcionálása is rendkívül csekély,
erőtlen.
Miniszter Úr, várom megtisztelő érdemi válaszát.

Budapest, 2018. 10. 11.
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