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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
külföldről érkező hulladék Magyarországon történő lerakásának azonnali megszüntetéséhez
szükséges intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2019. (.....) OGY határozat 

A külföldről érkező hulladék Magyarországon történő lerakásának azonnali
megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről

Az Országgyűlés  –  az  elmúlt  évek  sajnálatos  tapasztalatai  alapján,  miszerint  anyagi,  valamint
haszonszerzési céllal egyre nagyobb mennyiségben szállítanak hazánkba, és helyeznek el a talajon,
vagy a talajban különböző veszélyes-, élelmiszeripari- és kommunális hulladékokat – a következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés, felelősséget érezve hazánk környezeti állapotáért, valamint a magyar emberek
egészségéért  és  a  jövő  generációk  jogaiért,  felhívja  a  Kormányt,  hogy  akadályozza  meg  a
rendelkezésére álló eszközök segítségével, hogy Magyarország Európa hulladéklerakójává váljon.
Ennek érdekében a Kormány:

a)  vizsgálja  meg,  hogy  a  vonatkozó  európai  közösségi  jog,  és  a  nemzetközi  szerződések
figyelembevételével milyen módon szüntethető meg annak lehetősége, hogy Magyarországra más
országból – ártalmatlanítási céllal  – bármilyen hulladékot behozzanak, illetve, hogy bányagödör
vagy egyéb tájseb rekultiválására külföldről származó, hulladéknak minősülő anyagot használjanak
fel;

b) gondoskodjon róla, hogy tájseb rekultiválására csak már teljesen ártalmatlanított, igazolhatóan
bármiféle  veszélyes  összetevőtől  mentesített,  inert  anyag  legyen  használható,  ennek  betartását
folyamatos hatósági ellenőrzésekkel kell biztosítani;

c)  soron  kívül  intézkedjen  az  ilyen  jellegű  hulladékkezelési  engedélyek  felülvizsgálatáról  és
szükség esetén visszavonásáról;

d)  kezdeményezze  az  illegális  hulladékimportra,  -kezelésre,  -lerakásra,  -ártalmatlanításra,  mint
hulladékgazdálkodás  rendjének  megsértése  bűncselekményre  vonatkozó  büntetési  tételek
szigorítását;

e) hozzon létre egy tudományos testületet, amely dolgozzon ki programot arra vonatkozóan, hogy a
hazánkban keletkező hulladék minél magasabb hányada kerüljön hatékony módon feldolgozásra,
illetve újrahasznosításra;

f) fordítson figyelmet arra, hogy a hulladék-hierarchiával összhangban a hulladékok keletkezésének,
illetve külföldről történő behozatalának megelőzése prioritást élvezzen az utólagos kezeléssel és
ártalmatlanítással szemben; valamint

g)  az  f)  pontra  vonatkozó  szabályozást  úgy  alakítsa  ki,  hogy  a  megvalósulásra  vonatkozó
garanciákat is tartalmazza.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az  elmúlt  években  egyre  többször  tapasztalhattuk,  hogy  Magyarország  Európa
hulladéklerakójaként  funkcionál,  és  sajnálatos  módon  a  meglévő  törvényi  szabályozások
ellenére ez egyre aggasztóbb méreteket ölt. Emellett, a napnál is világosabb, hogy a Kormány
mostohagyermekként tekint a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre. Ez a jelenség
még inkább súlyosbítja hazánk kiszolgáltatottságát a klímaváltozás elleni harcban, mellyel a
Fidesz nem törődik.

Itt az ideje, hogy a Magyar Kormány elkötelezze magát, és bizonyítsa, hogy számára fontos a
fenntarthatóság  és  környezetünk,  valamint  a  magyar  emberek  egészségének  védelme.
Elfogadhatatlan,  hogy a  magyar  emberek  egészséges  környezethez  való  jogát,  éppen  az  a
Fidesz-KDNP korlátozza, amely ezt az Alaptörvényben lefektette.
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