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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javasla t

Dr. Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke,
részére
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Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdése alapján a hulladékról szóló T/5538. szám ú
törvényjavaslathoz a következő

MÓDOSÍTÓ JAVASLATOT
terjesztjük elő :

A 22.§ (1) bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„(1) A gyártó törvényben, kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározot t
termék vagy termékcsoport vonatkozásában – ide nem értve a környezetvédelmi termékdíjról
szóló törvényben meghatározott termékdíj-köteles terméket, illetve az abból származó
hulladékot – az általa előállított vagy forgalomba hozott használt terméket, csomagolását ,
illetve az abból származó hulladékot a forgalmazótól, felhasználótól az arra alkalma s
visszavételi helyen visszaveszi vagy visszaváltja annak újrahasználata, hasznosítása, illetv e
ártalmatlanítása érdekében. E tevékenység [hulladékgazdálkodási engedély, illetve ]
nyilvántartásba vétel [nélkül] alapjánvégezhető .”

INDOKOLÁS

A bekezdésben leírt tevékenység gyakorlatilag a hulladékudvarhoz hasonló módon zajlik, illetv e
ellenérték fizetése esetén hulladékkal végzett kereskedelmi tevékenység zajlik. Nem látjuk a
különbséget az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenységekhez képest, hiszen a fent i
példákhoz hasonlóan hulladékkal végzett tevékenységrő l van szó, és ennek a környezetre jelentett
kockázata fiiggetlen attól, hogy gyártói felel ősség körében, közszolgáltatásként vagy
fő tevékenységként végzik . Véleményünk szerint ezért a 22 .§ (1) bekezdésben leírt tevékenysé g
esetében is ugyanazon környezetvédelmi követelményeknek szükséges megfelelni, így ezen esetben i s
legalább nyilvántartásba vételhez, mint feltételhez kell kötni a tevékenység végzését .

A környezeti kockázat mellett arra a gazdasági problémára is fel kívánjuk hívni a figyelmet, amely
például az elektronikai hulladék esetében tapasztalható a piacon : jelenleg a gyártói felelősség körben
visszavett hulladékok mennyiségérő l csak az azt elszállító hulladékkezelő partner mérési adataiból kap
információt az áruház és a hatóság egyaránt . Ennek eredményeképp semmi nem akadályozza meg azt ,
hogy az áruházak hátsó bejáratánál az értékesebb, magasabb fémtartalmú elektronikai hulladékokat a
dolgozó(k) illegálisan értékesítsék engedély nélküli tényked ő fémhulladék kereskedőknek. Ugyancsak
ez a jogszabályi hiányosság vezet oda, hogy a szelektív gy űjtőszigeteket kifosztják azért, hogy a
darabárú ellenszolgáltatásért a hulladékokat az áruházaknak értékesítsék .
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