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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Szóbeli kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről sz616 2012. évi XXXVI.
törvény 42, § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő 1 szóló 10/2014. (H, 24.) OGY
határozat 124. § (1) bekezdésére, szóbeli kérdést kívánok benyújtani Dr. Palkovics Lászlóhoz, az Innovációs
és Technológiai Minisztériumot vezető Miniszter Úrhoz:

Mikor viszik el a szemetet?

Az elmúlt hetekben a főváros számos kerületében - így a XXII. kerületben is - komoly problémák merültek
fel a szelektív hulladékgyűjtők. ürítésével kapcsolatban: napokig, söt hetekig nem szállították el a gyűjtőkben
felhalmozott hulladékot. Az FKF Zrt. a problémát a cégnél jelentkező munkaerőhiánnyal magyarázta: a
százat is meghaladja a betöltetlen álláshelyek száma. Ebben az esetben is igaz a mondás: a fejétől bűzlik a
hal.

A 2016-ban életre hívott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Z11. eddigi
működése igazi "NER-sikersztorí": két év alatt 20 milliárd forintot élt fel a cég, és a friss hírek szerint újabb
20 milliárdos hitel felvételére kényszerült. A mérlegbeszámolő leadására hónapok óta nem kerül sor. A közel
1 milliárd forintba kerülő ügyfélnyilvántartó és számlázó szoftver a mai napig nem működik rendesen,
tízezerszámra küldi ki a hibás elszámolásokat, miközben van olyan ügyfél is, aki nem fizet a szolgáltatásért -
mert nem kap csekket. Az NHKV Zrt, a kintlévőségeket is képtelen behajtani, ezt a tevékenységet
kiszervezték, 3,7 milliárdért, A hulladék elszállítását ténylegesen végző cégek pedig aggódnak, bizonytalan
helyzetben vannak, hiszen arra is volt példa, hogy az NHKV Zrt, jókora késéssel fizetett munkájukért. Ilyen
körülmények között nem csoda, ha egyre több helyen adódnak problémák a hulladék elszállításával.

Október elején több újbudai társasházban is flgyelmezető feliratok jelentek meg: a lakóknak a ,,rendes"
kukákban kell gyűjteniük az összes szemetet, mert a szelektív hulladék elszállítása megszűnt. Az NHKV Zrt.
pedig 2018. első félévének végére 13 milliárd forintos tartozást halmozott fel az FKF Zrt.-vel szemben.
Mindez érthetővé teszi a fővárosban kialakult szemétszállítási problémát. A kivéreztetett közszolgáltatók
problémája egy másik problémára is rávilágít: Magyarországon 2010 óta romlott a hulladék-újrahasznosltási
arány, márpedig 2020-ra egy uniós vállalás értelmében az 50%-os arányt kellene elérnünk.

Mindezek miatt kérdezem Miniszter urat:
Ki(k) viseli(k) a felelősséget az NHKV Zrt. eddigi műkddése során felhalmozott, súlyos milliárdokra
rúgó veszteségért?
Miért a tisztességesen fizető ügyfelek látják kárát annak, hogy az NHKV Zrt. képtelen megszervezni és
ellatní feladatait?
Miként tervezik 2020-n, elérni {IZ 50%-os liulladék-újnilwsznm.ltási arányt, ha a szelektiven gyű)tiJtt
hulladékot még elszállitani sem tudják {t szolgáltatók? 
Mikor kerűl sor az NHKV Zrt. felszámolására? 

Várom megtisztelö válaszát!
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