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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról” címmel a
mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2018. (.....) OGY határozat 

a központosított hulladékgazdálkodási rendszer problémáinak azonnali megoldásáról

Az Országgyűlés
-  a  hazai  központosított  hulladékgazdálkodási  rendszer  folyamatosan  növekvő  problémáinak
halasztást nem tűrő, azonnali megoldása érdekében,
-  a  hulladékkezelés  terén  előírt  európai  uniós  kötelezettségek  magyarországi  teljesítésére
figyelemmel,
-  olyan szakmailag  és  gazdaságilag  megalapozott  szabályozás  megvalósítását  célozva,  melynek
eredményeképpen tartós,  fenntartható és európai  színvonalú munkakörülményeket  lehetővé tevő
szabályozási környezet jöjjön létre,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy a központosított hulladékgazdálkodási és szemétszállítási
közszolgáltatási rendszer súlyos zavarokkal küzd, működése mára bizonytalanná vált, finanszírozási
helyzete kockázatos, így cselekvés hiányában a lakosság ellátása veszélybe került.

2.  Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  a  helyzet  kialakulásához  a  Kormány  megalapozatlan
döntései  a  felelősek,  úgymint  a  közszolgáltatási  díjak  befagyasztása,  az  új  adók,  az
önkormányzatoktól történt forráselvonások, valamint a hulladékgazdálkodási rezsidíj csökkentése
veszteségeinek a szolgáltatókra terhelése.

3. Az 1-2. pontokra tekintettel az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy azonnal intézkedjen a
hulladékgazdálkodási szektortól elvont pénzügyi források haladéktalan pótlásáról, valamint tartós,
fenntartható  és  európai  színvonalú  munkakörülményeket  lehetővé  tevő  szabályozási  környezet
előkészítéséről.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul kezdeményezze az NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
végelszámolását,  valamint  terjesszen  elő  olyan  törvényjavaslatot,  melynek  eredményeképpen  a
hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  szervezését,  irányítását  –  ideértve  a  közszolgáltatási  díjak
beszedésének  és  felhasználásának  jogát  is  –  a  helyi  önkormányzatok  vagy  azok  társulásainak
feladatkörébe utalja.

5. Figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatok az elmúlt évek során számtalan alkalommal
jelezték, hogy az állami hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása miatt országos szinten tízmilliárd
forintos  veszteséget  kénytelenek  viselni,  az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy az  állami
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása óta okozott károkat az érintett helyi önkormányzatoknak
2019. május 31. napjáig térítse meg.

6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1



Általános indokolás

Egyre  végzetesebbnek  tűnik  az  a  rombolás,  amelyet  a  Kormány  vitt  véghez  a  hazai
hulladékgazdálkodásban. Az elmúlt években hiába figyelmeztette mind az ellenzék, mind a helyi
önkormányzatok a Kormányt, hogy szakmailag megalapozatlan javaslatok alapján veszteséges
és  működésképtelen  rendszert  hozott  létre  a  hulladékgazdálkodás  terén.  Ma már  világos  és
egyértelmű:  fel  kell  készülni  arra,  hogy az  államosított  szemétszállítás  és  kezelés  rendszere
káoszba dönti e közszolgáltatást.

A Kormány hibájából vészhelyzet alakulhat ki az egész országban. A lakosság és a települések
többsége  azonban  hiába  várta  eddig  a  Kormánytól  a  segítséget.  Az  elmúlt  3  év  25
törvénymódosítását  látva  egyértelmű,  hogy  a  Kormánynak  fogalma  sincs,  mihez  kezdjen,
hogyan biztosítsa a lakosság zavarmentes ellátását. Éppen ezért  szükségesnek tűnik,  hogy az
Országgyűlés  döntsön  a  központosított  hulladékgazdálkodási  rendszer  problémáinak  azonnal
megoldásáról.

Jelen  határozati  javaslat  biztosítja  a  problémák megfelelő  kezelését,  így az  NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság
megszüntetését, a valódi önkormányzati szolgáltatási rendszer visszaállítását, valamint az eddig
keletkezett károk kompenzációját és az önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer megfelelő
pénzügyi támogatásának biztosítását.

Részletes indokolás

1-2. 

Az  Országgyűlés  megállapítja,  hogy  az  állami  hulladékgazdálkodási  rendszer
működésképtelenségéhez  elsősorban  a  Kormány gazdaságilag  és  szakmailag  megalapozatlan
javaslatai járultak hozzá, így például a hibás szervezeti rendszer, az új adók, az önkormányzatok
alulfinanszírozása.

3-5. 

A határozati  javaslat  az  NHKV Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és  Vagyonkezelő
Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  megszüntetésével,  a  megfelelően  finanszírozott
önkormányzati hulladékkezelési rendszer visszaállításával, a településeknek okozott veszteségek
kompenzálásával  megfelelően  képes  kezelni  a  kialakult  rendszerszintű  gondokat,  melyek
hiányában az állami rendszer a lakosság ellátását is veszélybe sodorhatja.

6. 

Hatályba léptető rendelkezés.
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