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Írásbeli kérdés
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7. cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 .
(II. 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdése alapján ,,Mi lesz az iskolai
papírgyűjtéssel?"címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltá n
miniszter úrhoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumát irányító miniszterhez .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt másfél évben jelentős változtatásokat foganatosítottak a hulladékgy űjtés és
hulladékgazdálkodás terén . Jelentősen átalakult a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégek
tulajdonosi szerkezete, hiszen állami kézbe került többek között az AVE Magyarorszá g
Hulladékgazdálkodási Kft, a Remondis Holding Magyarország Kft, valamint a Kun Hulladé k
Kft, illetve önkormányzati többségi tulajdonú cégek vették át mindenhol a közszolgáltatást . A

lakosság mintegy 60%-át korábban kiszolgáló szolgáltatók feladatait így az állam, illetve az
önkormányzatok vették át . Ezzel az állam olyan szolgáltatásba ártotta bele magát, melye t
eddig számos helyen magántulajdonban lévő cégek folytattak, és így a szolgáltatás
szervezésén túl az esetleges veszteségeket is maguk kezelték .

A tulajdonszerkezet átalakulásával párhuzamosan, a szolgáltatást végző társaságok kiadásai és
bevételei is jelentősen módosultak. Egyrészt fizetniük kell a hulladékgazdálkodókat terhelő
6000 forint/tonna összegű lerakási járulékot, a felügyeleti díjat, másrészt e cégeket is terhelte
a bevezetett útdíj, tranzakciós adó, stb. Bevételi oldalon pedig kiesést jelentett számukra a
lakossági szolgáltatás díj ának 10%-os csökkentése . Mindez összességében - becslések szerin t
- mintegy 18,5 milliárdos veszteséget generált a hulladékgazdálkodással foglalkozó cégeknél ,
miközben a veszteségek kompenzálására szolgáló alapban nagyságrendileg sincs ekkor a
összeg.
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Az átgondolatlan intézkedések miatt, az elmúlt hónapokban sajnálatosan arra kényszerült a

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogy mintegy 300 településen maga jelölje ki a

kényszerszolgáltatót . Mindez információink szerint a szolgáltatás minőségének romlásával, a

szelektív gyűjtés visszaszorulásával, a lomtalanítás szüneteltetésével járt . Mivel a szolgáltatást

a még lábon álló cégekkel tudják csak elvégeztetni, ezért a nonprofit módon m űködő
önkormányzati tulajdonban lévő cégek jártak a legrosszabbul . Mindezt tovább nehezítette ,

hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban OHÜ) késedelmesen írj a

ki a pályázatokat a termékdíjakból származó források elosztására, márpedig a szelektí v

gyűjtés sehol nem önfinanszírozó Európában, vagyis rendszeres és kiszámítható támogatás

hiányában össze fog omolni a rendszer. Tudomásunk szerint több szelektív hulladé k

feldolgozó üzem már most is alapanyaghiánnyal küzd, mert egyszer űen nem tudnak számukra

megfelelő mennyiségű szelektíven gyűjtött hulladékot átadni .

Ráadásul jelenlegi ismereteink szerint pedig a közeljöv őben országosan egységes díjszabás i

rendszert kívánnak bevezetni, pedig a helyi sajátosságok függvényében a hulladékszállítás

díja háztartásonként jellemzően 4-22 ezer forint ingadozott éves szinten . Az egységes és

kötött díjszabás azt is lehetetlenné teszi, hogy a 6000 forintos tonnánkénti lerakási illetéket a

szolgáltatók visszaterheljék a lakosságra, márpedig annak pont az lenne a célja, hogy a

kevesebb hulladék képzésére ösztönözze a háztartásokat . Ráadásul az egységesítés legfeljebb

felfelé nivellálással lenne megoldható, ami sok településen jelentős áremelkedéssel járna

együtt.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az alábbi kérdésekkel fordulok önhöz :

- Az utóbbi hónapokban megjelent hírek szerint a jelenlegi szabályozása nem

engedélyezi az iskolai szelektív gyűjtést, pedig így évi 50 ezer tonna papírt sikerült

összegyűjteni éves szinten .

Ki fogja ezek után összegyűjteni ezt az 50 ezer tonna papírt?

Mi lesz az eddig ebbő l élő vállalkozók sorsa?

Konkrétan mely jogszabály, és annak melyik paragrafusa tiltja, hogy az iskolá k

szelektíven gyűjtsenek hulladékot?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát !

Budapest, 2014. június 20 . dr.-'Szabó Szabolcs

(független)
Együtt – PM
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