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DR. NAGY ISTVÁN
miniszter

Ügyiratszám: PTKF/731/2/2021.

Címzett: Kövér László, az Országgyíílés elnöke 

Tárgy: válasz a K/16760. számú írásbeli kérdésre.
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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2.
melléklet 45. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr.
Vadai Ágnes országgyűlési képviselő (DK) ,,Hogyan akadályozható meg, hogy
Romániából a szemét Magyarországra jusson?" című. K/16 760. számú írásbeli választ
igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Udviizlettel: 

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. Telefon: (06 1) 795 3721
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DR. NAGY lSTVÁN
miniszter

Ügyiratszám: PTKF/73 1/2/2021.

Dr. Vadai Ágnes asszony
országgyűlési képviselőrészére

DK Országgyűlési Képviselőcsoportja

Budapest

Tárgy: válasz a K/16760. számú írásbeli kérdésre.

Tisztelt KépviselőAsszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján K/16760.
számon hozzám benyújtott, ,,Hogyan akadályozható meg, hogy Romániából a szemét 
Magyarországra jusson?" című írásbeli kérdésére a következő választ adom.

A Tisza, különösen a Felső-Tisza, Szamos, Kraszna, Bodrog PET palack szennyezésének
gyökere alapvetően a hulladékgazdálkodás hiánya, vagy nem megfelelő mértéke. A probléma
egyedüli megoldása a megelőzés, a megfelelő hulladékgazdálkodás kialakítása.

Az együttműködés a két ország közös érdeke, amelyet a kérdésben illetékes tárcákkal közösen
minden létező fórumon szorgalmazunk. Így a PET palackok kérdése a Belügyminisztérium által
felügyelt magyar-román határvízi egyezmény keretében megvalósult kormánybiztosi találkozókon
is szerepel. Az információáramlás az érintett minisztériumok között rendszeres. Kiemelten
fontosnak tartom, hogy a probléma megoldási lehetőségeit rendszeresen egyeztessük szakértői,
illetve szükség esetén magasabb szinten is Romániával.

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képviselő Asszony részéről felmerült kérdésekre.
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