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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: "Milyen előrehaladást ért el a Kormány a Klíma- és 
Természetvédelmi Akcióterv egyik kiemelt feladata, az illegális hulladéklerakók felszámolása 
teljesítésében?" 

Tisztelt Miniszter Úr! 

Az Orbán Viktor  miniszterelnök úr által  2020. elején meghirdetett  Klíma- és Természetvédelmi
Akcióterv alapján kiemelt célkitűzésként már múlt év július 1-jével országszerte megkezdték az
illegális hulladéklerakók felszámolását.

Az  ITM  ezzel  kapcsolatos  tájékoztatása  szerint  „Határozott  lépéseket  teszünk  az  illegális
hulladéklerakók felszámolása és az elkövetők megbüntetése érdekében. Július 1-től létrehozzuk a
Hulladékgazdálkodási  Hatóságot,  amelynek  feladata  lesz  a  hulladékgazdálkodási  ágazat
ellenőrzése,  az  illegális  hulladéklerakók  felkutatása,  tettenérése,  büntetése,  illetve  az  ingatlan
tulajdonosok kényszerítése - együttműködésben az önkormányzatokkal - a hulladék eltávolítására.
Ösztönözzük  az  újrahasználható  termékek  elterjedését  és  hasznosítjuk  az  újrafeldolgozható
hulladékot,  a  településeket  és  az  embereket  megóvjuk  a  szennyezés  káros  hatásaitól.  Az  ezzel
kapcsolatos részletes intézkedéseket a kormány tavasszal fogadja el.”

Még azt a látványos hasonlatot is közreadták, hogy ha a Kormány nem lép fel, „Az évi 328.000 m3
illegális hulladék 6 méter magasan borítaná be a Kossuth teret.”

Tisztelt Miniszter úr!

Sajnos  bármerre  megyek  az  országban,  rengeteg  illegális  hulladéklerakóhely  található.  Ezek  a
hulladéklerakók,  amelyekben a  kommunális  hulladéktól  kezdve  építési  törmeléken át  veszélyes
hulladékok is megtalálhatók, leggyakrabban a települések közelében találhatók. Sokszor kiviszik a



természetbe, erdőbe, de még belterületeken is lerakják. 

A fentiek alapján a kérdéseim:

- Csaknem egy év távlatából, milyen konkrét, tételesen átlátható és ellenőrizhető intézkedések
történtek az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében?

- Hol tart az illegális hulladéklerakók felszámolása (térképen bemutatva, a hozzá kapcsolódó
tényszámokkal:  hol,  mikor,  mennyi,  milyen  hulladékot  számoltak  fel,  hová  kerültek
újrahasznosításra, ártalmatlanításra)?

-  Milyen  együttműködés  alakult  ki  az  önkormányzatokkal  az  illegális  hulladéklerakók
felszámolása érdekében, milyen módon és forrással támogatja a kormány az önkormányzatokat,
hogy azok aktívan segíthessék a  Klíma és  Természetvédelmi Akcióterv ezen célkitűzésének
megvalósítását?

-  Milyen  együttműködést  alakítottak  ki  az  ezen  ügyért  dolgozó  civil  szervezetekkel  (pl.
Hulladékvadászok)?

Várom érdemi válaszát.
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