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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "HUHA, azaz mi lesz a főváros szennyvíziszapjának 
ártalmatlanításával és energetikai célú hasznosításával?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Jól tudjuk, hogy a hulladékgazdálkodás kérdéseivel foglalkozni manapság nem túl hálás dolog, de
ez  a  kérdés  éppen  az  Ön  hatáskörébe  került.  Gond  van  a  fenntarthatóság  szempontjából
megfogalmazott „hulladékpiramis” minden szintjén: legyen az a hulladékképződés megelőzésével,
újra használatra való előkészítésével, újrafeldolgozásával, egyéb, pl. energetikai hasznosításával és
ártalmatlanításával  kapcsolatos  kormányzati  kötelezettség  teljesítése.  De  mára  már  az
alapszolgáltatások  biztosításával  is.  Sajátos,  hogy  mostanra  ebben  a  kérdésben  is  a
katasztrófavédelem segítségét kell igénybe venni.

Pedig csak észszerű, az EU előírásaival harmonizált, a kormány által kitűzött célok teljesítéséről
van szó.

E  kérdéskörben  sajátos  helyet  foglal  el  a  települési  szennyvíziszapok  megfelelő  kezelésének,
ártalmatlanításának  kérdése.  Ismerve  azon  felvetéseket,  hogy a  szennyvíziszap  elsősorban  nem
hulladék, hanem hasznosítható megújuló energiaforrás, de azt a tényt is, hogy ennek érvényesítése
számos akadályba ütközik (pl.  mert  tisztán szerves anyagként való kezelését akadályozza,  hogy
számos  gyógyszermaradványt,  egyéb  toxikus  anyagot  tartalmaz),  nemcsak  tervek,  de  stratégia,
program és kormányhatározat is született ezen szennyvíziszapok pl. energetikai hasznosításáról.

Kormányhatározat szól egy új égetőmű építéséről is, amelynek lényege a főváros szennyvíztisztító
telepein keletkező szennyvíziszap hasznosításának megoldása (1738/2017. (X. 10.) Korm. határozat
a KEHOP-2.3.0-16-2017-00001 azonosító számú, „HUHA II. Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető



Erőmű” című) nagyprojekt-javaslattal összefüggő egyes intézkedésekről).

De ez a kormányrendelet főként a határidő kitolásáról, a tervezett tevékenységek átütemezéséről
szól, miközben a problémát mielőbb kezelni kellene.

Kérdezem: van-e  szándék,  döntés,  forrás  (eredetileg  50  milliárdot  terveztek)  a  HUHA2
megépítésére?

Mikorra, milyen engedélyezési folyamat nyomán, ki fogja megépíteni?
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