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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15366. szám)

Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-
e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot fogalmazott meg.

A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – az általa megfogalmazott módosítási javaslatot
magába foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 09. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Sallai R. Benedek (LMP)
Módosítópont: T/15366/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 10. §
Módosítás jellege: elhagyás

[10. §

(1) A Ht. 39. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az ingatlanhasználó az általa használt ingatlan területén képződő települési hulladékot
elkülönítetten gyűjti, és azt – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a közszolgáltatónak
átadja.

(2) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot
– kormányrendeletben, miniszteri rendeletben vagy a települési önkormányzat (Budapesten a
fővárosi önkormányzat) rendeletében meghatározott feltételek szerint – a közszolgáltató által
üzemeltett  hulladékgyűjtő  pontra,  hulladékgyűjtő  udvarba,  átvételi  helyre  vagy
hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben
elhelyezheti. E jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.”

(2) A Ht. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik és
a zöldhulladék gyűjtőedényben vagy hulladékgyűjtő zsákban történő gyűjtésének feltételeit a
közszolgáltató biztosítja,  a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti,  és a közszolgáltatónak úgy
adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága és lebontása biztosítható legyen.”]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.

2



Benyújtó: Kepli Lajos (Jobbik)
Módosítópont: T/15366/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § - Ht. 41. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

A Ht. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározott, továbbá
a (2) bekezdés szerinti célok elérése érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására –
a  közbeszerzési  eljárás  lefolytatása  esetén  a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  előírásainak
megfelelően  –  alvállalkozót  vehet  igénybe.[  Hulladékgazdálkodási  közszolgáltatási  feladat
ellátására alvállalkozóként nonprofit formában működő gazdasági társaság vehető igénybe.]”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet

(tárcaálláspont)
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