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Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
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 az alábbi

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 11 .§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(2) A hulladékbirtokos a saját ingatlanán, telephelyén termelt hulladékot az ingatla n
területén, illetve a telephelyen — így különösen a munkahelyi gyűjtőhelyen vagy az üzemi
gyűjtőhelyen — hulladékgazdálkodási engedély nélkül gyűjtheti . A gyűitési tevékenység során
keletkezett hulladék engedély nélkül a hulladékkezel őnek történő átadás első lehetséges
időpontjáig tárolható, a gyűjtött hulladék felhalmozása tilos .”

Indokolás

A törvényjavaslat természetszer űleg hulladékgazdálkodási engedély nélkül teszi lehetővé a
keletkező hulladékok gyűjtését a hulladékbirtokosok számára . A törvényjavaslat kés őbbi
szakaszai szabályozzák ezen összegyűjtött hulladékok rendszeres átadásának kötelmét is a z
ingatlantulajdonosok esetében . Ugyanakkor a javaslat nem tartalmaz kifejezett rendelkezés t
arra nézve, hogy a hulladékgazdálkodási engedély hiányában gy űjtött hulladékot mikor kell a
rendszeres átadás keretében a hulladékkezel őnek, közszolgáltatónak átadni . E hiányosság arra
vezethet, hogy az egyébként a rendszeres átadásra szerz ődéssel rendelkező hulladékbirtokos a
hulladék egészét, vagy annak egy részét ki tudja milyen megfontolásbó l

ingatlanán/ingatlanában felhalmozza, és annak eltávolítására csak közegészségügy i
vészhelyzet kialakulását követően, erre vonatkozó hatósági kötelezés alapján lesz csak mód .
Ha a törvény kifejezetten elrendeli, hogy a gy űjtött hulladékot a rendszeres átadás első



lehetséges időpontjában át is kell adni, úgy a felhalmozódó hulladék hatósági kényszerre l
történő elszállíttatása már a felhalmozás időszakában a közegészségügyi válsághelyzet
kialakulását megel őzően, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó szabályok megsértése alapjá n
lehetséges lehet. Ehhez ebben az esetben a rendszeres elszállításra való kihelyezés hiányát ,
avagy az ingatlanon láthatóan megjelenő hulladékmennyiség tényét elegendő lehet igazolni .
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