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országgyűlési képviselő

Szóbeli választ igénylő kérdés

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi

XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok

benyújtani

Dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszterhez

,,Várható-e hatékony lépés a kormánytól a műanyaghulladék visszaszorítása érdekében

úgy, hogy közben megoldást is találnak a problémára?" címmel.

Tisztelt Miniszter Úr!

Sok éve tudjuk, hogy a műanyagzacskók, - használjuk akár kenyér vagy más termék
csomagolására -, sem a termék tárolása, sem a hulladékgazdálkodás szempontjából nem jó
megoldás.

A természetbe kikerülő műanyagok - a felhasznált anyag- és energia elpazarlásán túl - a
természetes élővilág károsításán túl bekerülnek a táplálékláncba, az élelmiszerekbe és az
ivóvízbe is, így egészségünket veszélyeztetik.

Megoszlanak a vélemények, hogy mennyi ilyen csomagolóanyagot használnak fel csak a
hazai kiskereskedelemben. A Kormányzat szerint Magyarországon évente több mint 80 darab
műanyagzacskót használunk fejenként (ez igazán alul becsült szám, de még így is csaknem 
egymilliárd zacskót jelent), amelyek jelentős része azonnal hulladékká válik. A tapasztalat
szerint ennél sokkal többet, de még a szelektív szemétszállítási szolgáltatások is többnyire
műanyag zsákban kérik kitenni a műanyagpalackokat vagy akár a komposztálható hulladékot
is. A visszaváltható üvegek, csomagolóanyagok ideje a hazai politika szerint lejárt: a Fidesz-



holdudvart támogató trafik-biznisz kínálatában is csak eldobandó csomagolású termékek
vannak a polcokon.

Ehhez képest üdvözölhető, hogy - összhangban az LMP korábbi javaslataival - az illetékes
tárca emelné az eldobható műanyag zacskók termékdíját és a kör tovább bővülhet az egyszer
használatos műanyag evőeszközökkel.

Tisztelt Miniszter úr!

Kérdezem:
- Milyen mértékű termékdíj-emelésre lehet számítani az egyes csomagolóanyagok
terén?
- Mire kívánják fordítani a megnövekvő termékdíj-bevételt?
- Milyen csomagolóanyaggal javasolják pótolni a műanyagzacskókat? Van-e erre
valamilyen hazai innováció?
- Mi lesz az ugyancsak nagy problémát okozó pille-palackokkal és a vissza nem
váltható üvegekkel? Van már erre is stratégiájuk?

Válaszát előre is köszönöm!

Budapest, 2018. szeptember 20.
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