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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
újrahasznosított papír kötelező használatáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

Az újrahasznosított papír kötelező használatáról

Az Országgyűlés
- a környezet védelme és a környezetterhelés mérséklése;
- a papírhulladék minél nagyobb arányú újrahasznosítása;
-  az  önkormányzat  és  cégeinek,  valamint  az  állami  szervek  és  állami  tulajdonú  gazdálkodó
szervezetek takarékosabb és környezetbarátabb működtetése
érdekében az alábbi határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés elengedhetetlenül fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok, az állami szervek,
valamint az önkormányzati és állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek kizárólag újrahasznosított
papírt használhassanak tevékenységük ellátása során.

2. A környezetkímélő és környezetbarát előírások érvényre juttatása érdekében a Kormány köteles
biztosítani a papírhulladék teljeskörű átvételét és újrafeldolgozását, köteles támogatni a szelektív
hulladékgyűjtés működtetését és az újrahasznosított papír gyártását.

3. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy az újrahasznosított papír kötelező önkormányzati és
állami használatát előíró törvénymódosításokat készítse el és nyújtsa be az Országgyűlés számára.
Felhívja továbbá a Kormányt a szelektív papírhulladék gyűjtésének, valamint az újrahasznosított
papír gyártásának támogatását célzó költségvetési források biztosítását.

Határidő: 2019. január 1.

4. Jelen határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Jelenleg  Magyarországon  súlyos  nehézségek  mutatkoznak  a  hulladékgyűjtés  területén,  ezen
belül is a szelektív hulladékgyűjtő rendszer működésében.

A határozati javaslat arra irányul, hogy egy jelentős gazdálkodási szegmens esetében bevezetésre
kerüljön  az  újrahasznosított  papír  használatának  kötelezettsége.  Ennek  alapján  az
önkormányzatok  és  állami  szervek,  az  önkormányzati  és  állami  tulajdonú  gazdálkodó
szervezetek kötelesek lennének működésük során kizárólag újrahasznosított papírt használni. Az
újrahasznosított  papír  (nyomtatópapír,  WCpapír)  előállításához  szükséges  alapanyagok
begyűjtésének,  valamint  gyártásának  támogatásával  az  előírt  kötelezettség  miatt  felmerült
igények kielégítése is könnyebbé válna. Mindezen folyamatok környezetbarát, környezetkímélő
magatartásra is kényszerítenék a Kormányt, és talán a lakosságot is.
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