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MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Dr. Oláh Lajos

	országgyűlési képviselő

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 . § paragrafusa alapján kérdést nyújtok be dr . Persányi Miklós környezetvédelmi
és vízügyi miniszterhez „Hogyan áll a német hulladék ügye?" címmel .
Válaszát írásban szeretném kérni .

Tisztelt Miniszter Úr!

Magyarországon jogos felháborodást váltott ki a Németországból jogellenesen Magyarországra hozott
háztartási hulladék. Nyugodtan kimondható, hogy senkinek sem érdeke, hogy Magyarország
„hulladéktemető" legyen.
A kormány, a tárca részéről is megtörténtek azok a lépések, melyek bizakodással töltöttek el mindenkit,
aki szívén viseli ezt az ügyet . Magam is tapasztalom, hogy az emberek várják, hogy mielőbb sikerüljön
megszabadulni a hulladéktól, szinte hulladék hegyektől . Kíváncsiak arra, hogyan oldódik meg a német
hulladék ügye, mikor sikerül visszaszállítani Németországba . A média mostanában arról tájékoztat, hogy
nem olyan egyszerű a megoldás, mint ahogy történt a hulladék behozatala, mert a német oldalról csak az
igazoltan Németországból származó hulladékot kívánják átvenni .

Ezért tisztelettel megkérdezném :
A megtalált hulladékból mennyiről lehet megállapítani egyértelműen az eredetét, ebből mennyit
ismert el a német fél?
Mik a kilátások, illetve lehetőségek azzal a hulladékkal kapcsolatban, amelynek eredete
egyelőre tisztázatlan?
Mikor, milyen feltételekkel vállalja a német fél ennek visszaszállítását?
Lát-e lehetőséget arra, hogy Magyarország hazai szabályozás keretében kezdeményezze azt,
hogy minden hulladékot szállító jármű, amelyik belép az ország területére, vagy az ország
területén belül szállít hulladékot, a járművön kívül jól látható helyen és méretben tüntesse fel azt,
hogy hulladékot szállít, illetve a jelzésből az is derüljön ki, hogy zöld, sárga vagy piros
hulladékról van szó .
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