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Módosító iavasla t
Dr. Kövér László úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102. (1) bekezdése alapján a hulladékról szóló T/5538 .
számú törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul :

„1 .§ (3) Nem terjed ki a törvény hatálya
a) a levegőbe kibocsátott gáz-halmazállapotú anyagokra,
b) a radioaktív hulladékra,
c) a hatástalanított robbanóanyagokra,
d) a természetes állapotában meglévő ki nem termelt földre, beleértve a ki nem termelt
szennyezett talajt, valamint a földhöz tartós jelleggel rögzített építményeket, beleértve a
használaton kívüli, elhagyott, romos épületeket is,
e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglév ő olyan anyagra, amelyet
építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában
építési tevékenységhez használják fel ,
fi a talaj többi részétől különválasztottan kitermelt, elkülönítetten tárolt, elszállított, má s
területen termő terület kialakítására felhasználásra kerül ő termő talajra (termőréteg),
[n] g1 a fekáliára, ha arra a (2) bekezdés b) pontja nem terjed ki, a trágyára, a szalmára,
valamint a mez őgazdasági termelő tevékenység vagy erdőgazdálkodás során képződő egyéb
nem veszélyes természetes anyagra, amelyet a mez őgazdaságban, az erdészetben vagy
biomasszaként energia előállítására használnak a környezetre és az emberi egészségre
veszélytelen eljárással vagy módszerrel ,
[g)] a vizek és vízi utak kezelése, árvízmentesítés, vízkárelhárítás vagy talajfeltöltés (a talaj
minőségének javítása) céljából a felszíni vizekben áthelyezett üledékre, iszapra, amely az 1 .
mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők egyikével sem rendelkezik .”



Indokolás

A törvényjavaslat a kitermelés helyén tartott, el nem szállított talajt vonja ki a hulladé k
fogalmi rendszerébő l . Ez indokolt is minden olyan talaj elem esetében, amely más helyr e
történő szállítás esetén még tiszta állapotban is feltölt ő funkcióval rendelkezik. A módosító
indítvány arra irányul, hogy a kitermelés helyén fel nem használható, ám a talaj többi részétő l
különválasztott termőtalaj (termőréteg), amely tiszta állapotában komoly piaci értéket, é s
természeti erőforrást képvisel, ne minősüljön hulladéknak, mint áru, szabad kereskedelm i
forgalomba kerülhessen abban az esetben, ha azt nem feltöltési tevékenység végzésér e
használják .
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