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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Valójában mely szervezetek számlázzák ki a 
lakosságnak a kommunális hulladék elszállítását, milyen szerződések és feltételek alapján?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Naponta érkeznek hírek arról, hogy a települési hulladékgazdálkodás – annak ellenére, hogy az EU-
csatlakozás  során  ez  a  szakterület  kiemelt  jogharmonizációs  folyamaton  esett  át  és  a  korszerű
követelményeknek  megfelelő  rendszer  felállítása  jelentős  nagyságrendű  EU  támogatásban  is
részesült  -  országszerte  egyre  komolyabb,  napi  szintű  működési  problémákkal  küzd.  Pedig  a
hulladékgazdálkodás  színvonala  nemcsak  a  települések  élhetőségének  egyik  tényezője,  de
közegészségügyi,  környezet-  és tájvédelmi szempontból,  illetve a természeti  erőforrásokkal való
fenntartható gazdálkodás szempontjából is fontos kérdés. 

A  Kormány  az  évtized  elején  új  rendezőelvek  alapján  szervezte  át  a  hazai  települési
hulladékgazdálkodás éppen csak bejáratott, de működő, EU-konform rendszerét. A jogi változások
mellett egyéb, a rendszer működtetésében résztvevők szempontjából jelentős intézményi változások
is bekövetkeztek. Ezek egyike a hulladékelszállítás megszervezése és díjának számlázása.

Az  OHÜ  (Országos  Hulladékgazdálkodási  Ügynökség)  szerepét  újonnan  átvevő  NHKV  Zrt.
gazdasági társaság a hírek szerint minden korábbi állami támogatás, fejlesztés ellenére e feladatokat
kiszerződte egy, e téren egyelőre még érdemi kompetenciával nem rendelkező cég részére.

A sajtóhírekben hivatkozott megbízás szerint – mert ennél megbízhatóbb információ a hivatalos
tájékoztatásban nem található - a Pepp and Cars Kft.-nek valamilyen módon rendezni hivatott a
kukaholding felhalmozódott szemétdíjtartozásait. A híradások szerint a négy fős Pepp and Cars Kft.
a  Díjbeszedő  Zrt.-vel  közösen  7,6  milliárd  forintot  nyert  el  az  NHKV Zrt.  2017.  végén  kiírt



közbeszerzésén.

A köznyelvben csak kukaholding-ként emlegetett szervezet maga is 160 fős apparátussal bír,  de
láthatóan  a  külső  megbízási  szerződés  szerinti  700  millió  forintért  leszállított  számlázási  és
nyilvántartási  szoftverrel  is  képtelen  úrrá  lenni  a  helyzeten.  Már  fennállása  első  évében  óriási
kintlévőségeket halmozott fel. A számlázó szoftver nem működött igazán, ezért hónapokat, sőt volt,
ahol több mint egy évet késett a csekkek kiküldése. Vélhetően ezért szervezték ki a feladatot.

Tisztelt Miniszter Úr!

1.) Mi a magyarázata arra, hogy az előző évek jelentős költségvetési forrásai és még 2017-ben is - a
Zárszámadás szerint - több mint tízmilliáros hulladékgazdálkodási célú állami támogatás ellenére a
díjbeszedés súlyos problémákkal terhelt és ebből egy ezzel eddig egyáltalán nem foglalkozó Kft-val
kötött, gátlástalanul magas (több milliárdos) kiszerződési megbízás útján keresik a megoldást?

2.)  És ha még be is szedik a kintlévőségeket,– amelyek meg nem fizetésében többnyire nem a
lakosság,  hanem a beszedésért  felelős  kukaholding volt  a  felelős.  Kérdés,  hogy ezen szerződés
alapján milyen környezeti- és költséghatékonysággal, hogyan menedzselik a szemétszállítás és a
szelektív gyűjtés körében kialakult anomáliákat. Hiszen a vonatkozó szabályozás alapján a hulladék
kezelésének biztosítása érdekében a katasztrófavédelmi szerv bevonása az ideiglenes ellátásra –
amire egyre több helyen szükség van - nem jelenthet megnyugtató, hosszú távú megoldást.

Tisztelettel  kérem szíves  válaszát  és  a  segítségét  abban,  hogy ezen ügyek a lehető legteljesebb
nyilvánosságot  kapják,  az  eljárás  minden  dokumentuma  a  vonatkozó  szabályozások  alapján
nyilvánosan hozzáférhető legyen, különös tekintettel a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről,  a  nyilvánosságnak  a  döntéshozatalban  történő  részvételéről  és  az
igazságszolgáltatáshoz  való  jog  biztosításáról  szóló,  Aarhusban,  1998.  június  25-én  elfogadott
Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXXI. törvényben foglaltakra.

Budapest, 2018. november 13.
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