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ORSZÁGGYŰ LÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Dr. Kövér László
az Országgy űlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

„Meddig késik a kormány a hulladékkezelés legfontosabb dokumentumaival?” címmel a
Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtan i
Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elvileg 2009 és 2014 között érvényes Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel az el őző és
(máig) a mostani kabinet is adós maradt. Mivel a hulladékkezelési szektor egyik legfontosabb ,
a szemléletformálástól a megelőzésen és a hasznosításon át az ártalmatlanításig az ágazat
összes folyamatára kiható dokumentumáról van szó, furcsának tartjuk, hogy az Orbán kormány tartósította elő dje mulasztását. Annál is inkább, mivel id őközben a hulladékkezelés
számos szabályához hozzányúltak - a jelek szerint a megfelel ő megalapozás nélkül .
Kérdésünk egyrészt arra irányul, hogy hogyan állnak az OHT el őkészületei.
A késlekedés nem korlátozódik csupán az OHT-re . A hulladékkezelés új rendszerének
központi szerepl ője az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (OHÜ) szeptember 15 ig kellett volna elkészítenie az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervet. Tudni szeretnénk ,
hogy megszületett-e a terv, és mikor ismerheti meg a szakma, illetve a közvélemény a
tartalmát, illetve a főbb számait . Kérjük, válaszához melléklejen egy példányt a tervb ől.
Az OHÜ-nek szeptember 30-ig kellett volna kiírnia a 2012 . évre vonatkozó pályázatokat
illetve szolgáltatás megrendeléseket. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy mikor jelenik meg a
pályázat, és mi lesz a késedelmes kiírás következménye - hiszen két hónapon belül már a
szerző déseket is meg kellene kötni .

Ha a kiírás és a szerződéskötés között túlságosan kevés idő telik el, akkor a jelentkez őknek
nem lesz idejük felkészülni . Ebben az esetben megalapozatlan pályázatok születhetnek, vagy amire még nagyobb az esély - csupán látszatpályáztatás történik, és azok jutnak a
megbízásokhoz, akik valamilyen módon mégis id őben hozzájutnak a szüksége s
információkhoz . Hogyan kívánja kezelni a szakminisztérium ezeket a kockázatokat ?
Az új szabályozás nyomán megváltoznak a termékdíjfizetés feltételei is . A kötelezetteknek b e
kell jelenteniük, hogy milyen módon kívánnak eleget tenni a kötelezettségnek (azaz egyén i
teljesítést választanak, vagy termékdíjat fizetnek) . Mivel a bejelentés határideje április 20,
egyelőre nem tudható, hogy ki melyik megoldás mellett dönt, és az sem, hogy az állam
mennyi bevételre számíthat . A fentiek miatt kérdezzük, milyen számításokon alapul a 60
milliárdos termékdíj-bevételi terv. Talán ennél is indokoltabb kérdés, hogy ebb ől miért csak
15 milliárd forintot kíván a kormány a hulladékkezelés céljaira fordítani, és honnan kívánjá k
el ő teremteni a feladatkör (gyűjtés, szelektálás, hasznosítás és kezelés) tovább i
forrásszükségletét .
Várom részletes válaszát!
Budapest, 2011 . november 4.

