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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése alapján a „a fémek begyűjtésével és értékesítésével
összefüggővisszaélések visszaszorításáról” szóló T/6770 számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatoka t

terjesztjük elő :

1. A törvény 2.§-a kiegészül az alábbi g) ponttal :

g) regisztrált gyűjtő:fémkereskedőnek nem minősülő 16 év fölötti személy, akia
fémkereskedelmi hatósásinál regisztráltatta magát a külön engedély nélküli gy űjtés
célfából .

Indoklás: azok a magánszemélyek, akik rendszeres gyűjtőtevékenységet végeznek, a
regisztrációval tevékenységüket átláthatóvá teszik a fémkereskedelmi hatóságnál .
Ezzel a módszerrel kizárható a lopott személyi iratokkal való visszaélés lehet ősége,
ugyanakkor megmarad a lehet őség a társadalmilag hasznos gyűjtési tevékenységre .

2. A törvény 3 .* (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki :

(1) Fémkereskedőnek nem minősülő 16 év fölötti személy külön engedély nélkül
regisztrált gyűjtőként végezheti
a) elhagyott fémkereskedelmi engedélyköteles anyag begy űjtését,
b) saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag értékesítését .

Indoklás : Ne lehessen a büntethetőséggel nem rendelkező gyermekkorúakat esetlege s
bűncselekmények leplezésére felhasználni . További indok, hogy gyermekkorúak ne m
jogosultak az írásba foglalt megállapodás aláírására sem .



3. A törvény 3 .* (3) bekezdését teljes egészében törölni javasoljuk .

Indoklás : A közterületre a tulajdonos által ellenérték nélküli tételek kihelyezés e
lomtalanítás alkalmával történik . Ez minden esetben az önkormányzatok által előírt
időpontban történik, és az önkormányzat a begyűjtéssel hulladékgy űjtő vállalkozás t
bíz meg. Ezzel a kihelyezett tárgyak a begyűjtést végző cég tulajdonába kerülnek, és
más begyűjtők tevékenysége ez esetben illegális, amellyel a begy űjtőnek kárt, az
önkormányzatnak pedig köztisztasági és közegészségügyi problémákat okoznak . Ezért
ezt a lehetőséget javasoljuk a törvény erejével kizárni .

4. A törvény 4.* (2) bekezdésben az alábbi törlést javasoljuk :

(2) A fémkereskedő fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot [– a (3) bekezdésben
foglalt eset kivételével –] kizárólag írásba foglalt megállapodás alapján szerezhet be .

Indoklás : A 3 . § (3) bekezdésénél leírtak alapján .

5. A törvény 4.§ (3) bekezdése a következ ő szövegrésszel egészül ki :

(3) Ha a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot fémkereskedő 16 év fölötti
természetes személytől vesz át, aki gvűjtőként regisztráltatta magát, és a természete s
személy a személyazonosságát igazolja, a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag a
természetes személynek az anyag jogszerű szerzésére vonatkozó nyilatkozata alapján
is átvehető . A fémkereskedő nem vehet át fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot
olyan személytő l, aki nem regisztrált gyűjtő , és személyazonosságát nem igazolta .

Indoklás: Az illegális tevékenység visszaszorításának jelent ős eszköze a hiteles
személyi adatok felvétele és nyilvántartása. Ha a természetes személy erre nem
hajlandó, vagy nem képes (pl. pl. kiskorú, nem regisztrált gyűjtő), akkor felmerül a
gyanú , hogy szóban hamis adatokat közöl, és illegális tevékenységet folytat . Ha az
átvevő mégis átveszi az anyagot, számolnia kell a 11 .§ (2)-ben foglalt szankciókkal .

6. A törvény 4 .* (5) bekezdése változtatásokkal a következ ő szövegrészekkel egészül ki :

(5) A fémkereskedő a regisztrált gyűjtő természetes személytő l [az általa] átvett
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot a telephelyén az oda történt beszállítást
követő [tizenhatodik] ötödik munkanapig napig tárolni köteles .

Indoklás : A gazdasági tevékenységet indokolatlan akadályozni az olyan esetekben ,
amikor az eladó olyan termelő vállalkozás, amely a tevékenységéből adódóan
fémkereskedelmi engedélyköteles anyaggal rendelkezik, és az eddigiekben sem merült
fel tevékenységükkel kapcsolatban kifogás . Az illegális fémkereskedelem a
természetes személyek esetében jellemz ő , ezért elegendő a tőlük átvett anyag időleges
visszatartása, ezzel az ellenőrzés lehetőségének biztosítása .

7. A törvény 5.* (4) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki :



(4) Ha a fémkereskedő észleli, hogy számára jogellenesen szerzett fémkereskedelm i
engedélyköteles anyagot ajánlottak fel megvételre, erről a hatóságot haladéktalanul
értesíteni köteles .

Indoklás: A jogellenes cselekedet megakadályozása csak akkor lehetséges, ha a
hatóságok megfelelő és gyors információk alapján késedelem nélkül elejét tudják
venni, hogy a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot más helyeken megpróbáljá k
áruba bocsátani .

8. A törvény 7.* (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki :

(3) Egy fizikai hely telephelyként való működése bármely kérelmez ő részére csak azt
követően engedélyezhető , ha a korábban ott folytatott, e törvény hatálya alá tartoz ó
tevékenységgel összefüggésben megállapított, fémkereskedelmi engedélyköteles
anyagot terhelő közterhekkel és a törvény szerinti bírsággal kapcsolatos valamennyi
tartozást megfizették . Ez alól kivételt képez, ha a fizikai helyet a kérelmező
felszámolási eljárás vagy bírósági végrehajtás útján szerezte meg .

Indoklás: Ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a szabályellenesen folytatott
fémkereskedelmi tevékenység bármely formában folytatható legyen, de a felszámolás i
és bírósági eljárások kellő biztosítékot adnak arra, hogy ez ne történjen meg .

Budapest, 2008 . november 24 .
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