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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: "A magyar kormány mikor tiltja be az egyszer 
használatos műanyagokat?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A szlovák kormány 2019. augusztus 21-én hagyta jóvá a környezet védelme érdekében a 
hulladékokról szóló törvény módosítását, mely alapján számos egyszer használatos műanyag 
eszközt – többek között műanyag tányérokat, evőeszközöket, dobozokat, italkeverőket, 
szívószálakat – betiltanak Szlovákiában.

A szlovák kormány emellett egyéb intézkedéseket is bevezet a hulladékgazdálkodás területén a 
környezet védelme érdekében: az újrahasznosításra összegyűjtött szemetet tilos lesz elégetni, 
változik a hulladék-nyilvántartás, valamint az illetékek mértéke is annak érdekében, hogy a 
könnyebben újrahasznosítható termék vagy csomagolás gyártóját alacsonyabb költségek terheljék. 
Az ún. Hulladékkeletkezést Megelőző Program keretében pedig vállalták a csomagolásmentes 
üzletek támogatásának módszertanának kidolgozását. Mindezek mellett pedig Szlovákia Közép-
Európában elsőként hamarosan bevezeti a PET-palackok visszaváltási rendszerét.

Eközben Magyarország 2017-ben már neki akart futni a termékdíj-emelésnek, majd visszakozott. 
2018-ban az ITM végül bejelentette, hogy 2019-ben már mindenképp növelik a díjat, valamint 
szigorítják és végül teljesen betiltják az egyszer használatos műanyagok használatát. Ezután néhány
héttel később 2018 végén a Fidesz európai parlamenti képviselői tartózkodtak az 
egyszerhasználatos műanyagok betiltásáról szóló javaslat végszavazásán az EP-ben, a hazai 
tiltásnak pedig azóta sincs semmilyen nyoma.

Kérem Miniszter Urat, hogy szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:



1.A magyar kormány mikor fogja végre betiltani az egyszer használatos műanyagokat?

2.Miért tartózkodtak tavaly az Európai Parlamentben elsöprő többséggel megszavazott javaslat 
szavazásakor?

3.Miért nem valósult meg 2018 végén a már előkészített termékdíj törvény módosítása? 

Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel:

Ungár Péter (LMP)

Budapest, 2019. augusztus 26.
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