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A tárgybeli ügyben a köztársaságielnök - az Alaptörvény 6. cikk (4) bekezdésében és 9. cikk

(3) bekezdési) pontjában biztositottjogkörénélfog\'a - az Országgyűlés2020. december 15ei ülésnapján elfogadott, egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról szóló tön'ény (T/13958. számú tön.'ényjavaslat, a továbbiakban: Törvény) "19.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht. ) módositása" cimű
fejezetének 49. § (1) bekezdése, 38. § (2) bekezdése és 62. §-a alaptön'ény-ellenességének
megállapítását kérte az Alkotmánybiróságtól.
Az inditvány által támadottjogszabályi rendelkezéssel összefüggésbenjogi véleményemröl az
az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 57. § (Ib) bekezdésére tekintettel az
alábbiak szerint tájékoztatom.

I.
A hulladékgazdálkodásújraszabályozásánakalkotmányossági és európai uniós jogi
indokai

1. Alkotmányossági bevezetö
Elöljáróban engedje meg, hogy röviden tájékoztassam a magyar hulladékgazdálkodási
rendszer jellegzetességeiről és arról, milyen determinációk vezettek oda, hogy a Kormány a
hulladékgazdálkodási rendszer átalakítását javasolta az Országgyűlésnek. Emellett
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indokoltnak tartom felvázolni a hulladékgazdálkodás alaptörvényi összefíiggéseit, amelyeket
álláspontom szerint az indítvány elbírálásánál nem lehet fígyelmen kivül hagyni. E körben
már most indokolt utalni arra, hogy az Alkotmánybiróság 10/2019. (111. 22. ) AB határozata
szerint ,,... [n]em lehet elvitatni a /ogalkolólól. hogy a: Alaptön'ény I. cikk (1) bekezdéséből
fakadó kölelezettsége alapján és különösen az Alaptön'ény XXII. cikkében foglalt
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés hiztositása érdekében olyan Jogszabályt alkosson, amely

megfelelö felhalalmazás esetén akár egy kö:s:o!gáltatásirendszer gyökeres útalakitásávalis
együftjárhat. "{Indokolás [41]}
A hulladékgazdálkodás sajátos helyet foglal el a közfeladat-ellátás rendszerében. A

szabályozása rendszerváltást követően a Magyar Köztársaságés az Európai Közösségekés
azok tagállamai között társulás létesitéséről szóló. Brüsszelben. 1991. december 16-án aláirt

Európai Megállapodástárgykörében,a Megállapodástkihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban igyekezett eleget tenni az akkor közösségi, majd az uniós hulladékgazdálkodást
érintő előirásoknak.

Az Alkotmánybiróság már a kétezres évek elején megállapitotta a 105/B/2001. AB
határozatában az akkor hatályos hulladékgazdálkodásról szóló törvény egyes
rendelkezéseinek vizsgálata során, hogy ,, ... [a] jogalkotó hatáskörébe tartozik annak

mérlegelése és meghalározása. hog)' az állami köle1e:ellségekböl - ideért\'e

egy'es

köztiszlasági és u települestisztasági feladatot is - milyen jogalkotási és környezeh'édelmi
leendök adódnak. és a feladalok elvégzéséről milyen szervek útján gondoskodik.
Tennészetesen a jogalkotó a környezet állapotának romlását nem engedheti meg, hanem
kölelessége az emberi egészség. a lermészeti és a: épílelt környezel védelme és megörzése. E
körbe tartozik a települési hulladék okozta szennyezés minimalizálása. a kelelkezö Inilladék
szervezetl elszállilúsa, környezelkimélő ártalmatlanitása. (... ) Az inlézményesilellé lell

gondciskodús az egyellen hathalós bizlosiléka a hulladéklermelők önkényélől függctlen
önkormányzati

feladatellátás

eredményes

teljesitésének,

a

súlyos

környezeti

és

kö:egés:.'iégügyi veszélyeh kiküszöbölésének. " (ABH, 2003, 1348, 1351.)

A feladat akkor teljes egészében önkormányzati feladatként jelentkezett, azonban már az
akkor hatályos közösségi, majd a hazai szabályozók is a lelepüléselcen keletkező hulladék
megfelelő kezelésére írtak elö rendelkezéseket.
2012-ben új törvény került elfogadásra, amely alapján 2013. január 1-jétől a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztositása állami szervezésbe került. Mindeközben új
uniós szabályozók léptek hatályba és bár az elmúlt idöszakban a közszolgáltatás
infrastrukturális háttere sokat fejlődött, azonban a közfeladat megszervezésének hatékonysága

tekintetében nem érzékelhetöjelentösebb elmozdulás az eredeti önkormányzati modellhez
képest, a késöbb kifejtettek alapján megállapitható, hogy még mindig nagyon jelentös az
illegális hulladéklerakás. A kömyezet védelmének és a fenntarthatóság szabályozásában
számos újdonságot eredményezö Alaptörvényben megfogalmazottak magasabb szintű
megvalósulása arra sarkallta a jogalkotót, hogy egy teljesen új modell felé induljon el. A

hulladékgazdálkodási szakpolitika elsödleges célja a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás
emberi egészségre és kömyezetre gyakorolt negativ hatásainak minimalizálása az eröforrások
felhasználásának csökkentése mellett.

A késöbbiekben kifejtettek szerint ez egy olyan modellben valósitható meg, ahol az
Alaptörvényben nevesitett, a késöbbiekben bemutatott rendelkezések védelmének fokozott
érvényre juttatása mellett Magyarország teljesen át tud állni a körforgásos gazdaság
modelljére. Egy olyan modellre, ahol fokozatosan csökken a hulladék, ami pedig mégis
hulladékként aposztrofálódik, az a hulladékhierarchiának megfelelöen visszavezetésre kerül
az újrafelhasználásés az újrahasznositás révén a gazdaságunkba.

Elöljáróban azt is érdemes kiemelnünk, hogy az emlitett önkormányzati feladatmegoldást
intézményesitő, majd az állami és önkormányzati feladatellátás dichotómiájára épülő 2012-es

új törvényeinkelfogadásaóta lényegesen szigorodtak az uniós elöirásokezen a területen: ez
azt jelenti, hogy az irányadó uniós irányelvek által a tagállamok számára kitűzött mutatók
(célszámok) az újrahasznositás. a szdektiv gyűjtés vagy éppen a lerakás tekintetében a
legutóbbi módosítások eredményeként jelentősen szigorodtak.

A magyar hulladékgazdálkodás egyik alapvetö problémája, hogy az, aki a hulladékot gyűjti,
majd válogatja és előkezeli nem azonos azzal, aki a hulladékot azután értékesíti a piacon.
Ebböl következöen a hulladék termékláneban már akkor egy komoly gazdasági
értékcsökkenés elszenvedöi vasyunk. amikor a hulladékot nem kellően szelektáljuk vagy nem

kellöképpen válogatjuk. Lényegében ez azt jelenti, hogy egy olyan rendszert működtetünk
most. ahol a hulladékot ugyan összegyűjtik. válogatják is, azonban az említett hiátusok miatt

csak nagyon kis szegmense működtethető nyereségesen. .lellemzöen azokon a területeken.
amelyeken már kialakult felvevőpiac jött létre, azaz az ilyen hulladék most is .. értékes .

Tipikusan ilyen a fém. a műanyag vagy a papir. Az államnak azonban mindegyik
hulladékáramra kiterjedö hulladékgazdálkodási rendszert kell működtetnie. A később

kifejtettek szerint ez csak egységes rendszerben tud megvalósulni.jelentős befektetések árán:
ahhoz ugyanis. hogy az uniós előírások szerinti célokat teljesitsük a mostani - a körforgásos
gazdaságra tönénö átállást csak minimálisan támogató - infrastruktúráról és technológiáról át

kell állni egy sokkal fejlettebb. egyúttal jelentös költségvetési ráfordításokat igénylőre. A

Konnány - mérlegelve ennek idöbeliségét, a szükséges költségvetési ráfordításokat és nem
utolsó sorban azt, hogy a lakosság számára ugyanazon az áron (rezsidíj) magasabb szintű

szolgáltatást szeretne nyújtani - szeretné elémi, hogy megtisztuljon az ország az illegális
hulladéktól és a hazai innovációk és fejlesztések eredményeként egy nagyon hatékony - a
régióban is egyedülálló - újrahasznosítási (infra)struktúra kerüljön kialakitásra, ezért úgy
döntött, hogy azokat a legfontosabb hulladékgazdálkodási résztevékenységeket, amelyek
ehhez szükségesek,állami feladatellátásikörberendeli és a feladatok ellátásábamagánfeleket
von be egy sajátos koncessziós modellben.

A közszol.gáltatások vonatkozásában az Alaptön'ény XXII. cikk (1) bekezdésének második
mondatát nem lehet figyelmen kivül hagyni, miszerint "Magyarország torekszik arra, hogy ö;
(... ) a közszolgálíatásokhoz való hozzaférést mindenki számáru biztosítsa. . Az

Alaptörvényhezfűzött indokolás szerint az Alaptörvény e cikke " [d]eklarálju az állam uzon
töreh'ését, hog)' u létfenntartásho: és a társadalmi eg)'ülléléshe:nélkülözhelellen erőforrások
a lechnikai lehelőségek á!la! meghalározoll mérlékben. a szolgállalások megfelelő ellenérléke
fejében bárki számára elérhelőek legy'enek.

Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdéséből - mint államcélból - egyebek között az
következik, hogy az államnak törekednie kell arra, hogy a hulladékgazdálkodás mint a

közszolgáltatások egyik alapvetö fontosságú elemét Magyarország egész területén lehetövé
tegye. Az Alaptörvény XXII. cikk (1) bekezdésével összefüggésben az Alkotmánybiróság
mármegállapitotta, hogy az ajogalkotót annyibankötelezi, amennyiben nem alkothat a XXII.
cikk (1) bekezdése szerinti szociális jellegű államcél megvalósulását kifejezetten
ellehetetlenitő vagy azt akadályozó szabályozást, a már megalkotott szabályozás visszavonása

esetén pedig az Alkotmánybíróságnak esetröl esetre kell vizsgálnia az intézkedés
visszavonásának indokoltságát. illetöleg azt, hogy az intézkedés visszavonása az államcél

megvalósulását mennyiben lehetetleniti vagy neheziti el {lásd: 24/2019. (VII. 23. ) AB
határozat, Indokolás [65]}.

' A már többször hivatkozott uniós irányelvek döntö löbbsége 2035-ig fokozalosan teljesítendö célértékeket

határoz meg a különbözöhulladékáramokban. Az ehhez szukséges infrastrukturális beruházásokat éppen ezért
folyamatosan biztositanL fejleszteni kell.

Kiemelendő ugyanakkor. hogy a hulladékgazdálkodás szabályozásával összefüggésben
nemcsak a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó alaptörvényi rendelkezés
veendö fígyelembe, hanem az Alaptörvény alábbi cikkei is:
az Alaptön'ény XX. cikke, amely szerint ., (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki
egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog én'ényesülését Mag}'arors:ág
genelikaiiag módosilotl élőlényeklöl menles mezőgazdaságga!, a: egészséges
élelmiszerekhez és az ivóvizhez való hozzáférés biztositásával, a munkavédelem és a:

egészségügyi ellálás megszen'ezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés
lámogalásával. valamin/ a környezel védelmének bizlosilásáral segiti elő. ":
az Alaptörvény XXI. cikke, amely szerint "(l) Mag)'arors:ág elismeri és én'ényesiti
mindenki jogát a: egészséges környezethez. (2) Aki a környezethen kárt okoz, kfiteles
azf - törvényhen meghatározottak szerint - helyreállítani vagy a he!yreá!!itás
köitségét viselni. (3) Elhelyezés cé!jábó! lilos Aíag)'arország terü!elére szeimyezö
hulladékot behozni. ": továbbá

az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése is. amely szerint "(l) A természeli erdforrások.
különösen a termöftild. a: erdök és a vizkészlel. a bioiógiai sokféleség. különösen a
honos növény- és állatfajok, valammt a kulturális értékek a nemzel közös örökségét
képezik. amelynek védelme. fenntartása és a /'övőnemzedékek számára va!ó megörzése
az állam és mindenki kötelessése.

A hulladékgazdálkodás a XXII. cikk (1) bekezdésén túlmenöen az Alaptörvény XXI. cikkével
- az egészséges kömyezethez való joggal - is közvetlenül összefügg, hiszen a XXI. cikk (3)
bekezdése rögzíti, hogy elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező
hulladékot behozni. Közismert tény, hogy a hulladék megfelelő kezelésének hiányajelentös,
az emberi egészséget és a szélesebben vett élö környezetet közvetlenül veszélyeztető
kockázatokkal jár. Az egészséges kömyezethez való jogra és az alkotmányozó által (e jogra
figyelemmel) külön megjelenitett tilalomra is tekintettel az állam kötelezettségei a
hulladékgazdálkodás vonatkozásában meghaladják a XXII. cikk (I) bekezdése szerinti
államcélokkal szemben támasztott követelményeket.
Ezt támasztja alá az is, hogy a hulladékgazdálkodás biztositása a XXI. cikk mellett
kapcsolódik az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdéséhez is, amely a testi és lelki egészséghez
való jogról rendelkezik, míg a (2) bekezdés értelmében - a testi és lelki egészséghez való jog
egyik AIaptörvényben is nevesitett részjogosítványaként - a kömyezet védelmének biztosítása
az állam Alaptörvényben is nevesített intézményvédelmi kötelezettségei közé tartozik, amely
álláspontom szerint a hulladékgazdálkodás megfelelö ellátottsága nélkül nem szavatolhaló.
Mindez közvetetten igaz a XX. cikk (2) bekezdésében megjelenő további részjogosítvány
vonatkozásában, hiszen a hulladékgazdálkodás mint közszolgáltatás elmaradása esetén az
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosítása sem megvalósitható. E
körben érdemes arra is utalni, hogy a Nemzeti Hitvallásban rögzitésre került, hogy., Vállaljuk,
hog)? Örökségünkeí (... ) a Kárpát-medence természet adta és emher alkotta értékeit ápoljuk és
megóvjuk. Feielősségel viselünk ulódainkért. ezérl anyagi, szeUemi és természeti
eröforrásaink gondos használatával védelmezzük az ulánunk jövö nemzedékek életfeltéleleil. "
Az állaiii említett kötelezettsége szorosan összefíigg az Alaptön'ény P) cikk (1) bekezdésével

is, mely szerint a természeti eröforrásoka nemzet közösörökségénekrészétképezik, melynek
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megörzése az állam és mindenki
kötelessége. Mindez a hulladékgazdálkodás megfelelő szabályozásanélkül nem garantálható.
A P) cikk vonatkozásában elengedhetetlen utalni a mikromüanyagok környezetben, valamint
az élő szervezetekben való növekvö világméretűjelenlétére. Továbbá a hulladékok megfelelö
gyűjtése és kezelése kapcsán ki kell térni a müanyagok mellett más - különösen a veszélyes hulladékok kömyezeti hatásaira, egészségkárositó jellegére is, továbbá arra, hogy a

hulladékok újrahasználata vagy újrahasznosítása révén jelentös kömyezetkárositás előzhetö

meg akár az új termékek elöállítása energia- és alapanyagigényénekcsökkenése révén (pl.
üveghulladék használatával az üveg elöállítás energiaigénye kimutathatóan csökken, a papír
elöállitásáhozkevesebb fát kell kivágni).

Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy az Alaptörvény nem
értéksemleges, hiszen a korábbi Alkotmányhoz képest bövebb rendelkezéseket tartalmazva,
elköteleződött a jövő nemzedékek érdekeinek védelme mellett. Az Alkotmánybíróság
16/2015. (VI. 5. ) AB határozata alapján ueyanis az Alaptörvény nem csupán megörizte az

egészséges kömyezethez való alkotmányos alapjog védettségi szintjét, hanem az
Alkotmányhoz képest e tárgykörben lényegesen bővebb rendelkezéseket is tartalmaz. Az
AIaptörvény ezáltal az Alkotmány és az Alkotmánybiróság kömyezetvédelmi értékrendjét és
szemléletét tovább is fejlesztette. Ezek az alaptörvényi rendelkezések - amelyek között a P)

cikk nem az egyedüli - által az alkotmányozó fontosnak tartotta, hogy a jövö nemzedékek
érdekképviseletét megteremtse.

Ehelyütt megjegyzendö. hogy ajövö nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes
elvi állásfoglalásában kiemelte, hogy ,, A hulladékgazdálkodási közszolgállatás
közszolgáltatói

fórráshiánnyal

küzdenek,

ami

iinmár

az ellátás

biztonságosságát,

folyamalosságál és a körforgásosgazdaságravaló álállásfejleszlési lehetőségeit közvellenül
veszélyezteti. Mindezen hatásokfelvetik a jövő nemzedékekAlaptörvény P) cikke által védett
érdekemek, a XX. cikkébenfoglalt lesli és lelki egészséghezfiiződőjognak, valamint a XXI.
cikkében foglalt egészséges környezethe: valójognak sérelmét.
Alláspontom szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer a tágabb értelemben
vett környezetvédelmi intézményrendszer részeként értelmezhető. amely egyben jelenlős
mértékben közegészségügyicélokat is szolgál.
Az Alkotmánybiróság 28/2017. (X. 25. ) határozatában ismételten kifejtette, hogy a nemzet
közös örökségének védelme. fenntartása és a jövö nemzedékek számára való megörzése az
állam és mindenki kölelezettsége. A védelmet olyan módon kell biztosítani. hogy az a jövö
nemzedékek életesélyeit biztosítsa. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmében a jelen
generációt "három fő kölelezellség lerheli: a válaszlás lehelőségének megőrzése. a minőség

megőr:ése és a

hozzáférés lehelöségenek bi:losilása. '

Az Alkotmánybiróság

13/2018. (IX. 4. ) határozatában is hangsúlyozta, hogy az Alaptön'ényben foglalt, az

állampolgárokatterhelö. a természeti erőforrásokmegőrzésérevonatkozó kötelezettségbőlaz
a tényleges elvárás származik, hogy a fogyasztók a véges természeti eröforrásokattakarékos
módon, azt nem pazarolva használják.

A jövö nemzedékek szószólója véleménye szerint ,, [c]sak egy olyan fenntartható
hulladékga:dálkodási rendszer felelhet meg ezen elvárásoknak, amely a: ellátásbiztonság
meilell öszlönözi a megelőzést, az újrahasználalol és a hasznositást, az elkülönítetl
hulladékgy'űjlést. alkalmas az illegális hulladéklerakás viss:aszoritására, és amelyben a
díjképzés révén a szennyező átlálhaló és kövelhelő módon megfizeli szemiyezésének
költségeit.'
Fentiek alapján látszik, hogy a hulladékgazdálkodásvonatkozásábanaz állam kötelezettségei
a hulladékgazdálkodás vonatkozásában meghaladják az Alaptörvény XXII. cikk (1)
- AJB-4685-1/2018.

3 28/2017. (X. 25. ) AB határozat 33. bek,
4 13/2018 (IX. 4. ) AB határozat 71. bek.

Ttps://^'wA''. ajbh.hu/documents/10180/289696l/ahulladekeazdalkodasi_kozszolgaltatas_mukodesi_problemair
ol. pdf (2020. 09. 19. ).

bekezdése szerinti államcélokkal szemben támasztott követelményeket, ugyanakkor az is,
hogy ajogalkotó felelössége, hogy a közszolgáltatáshoz való hozzáférést megfelelően alakítsa
ki, amely az Alkotmánybiróság gyakorlatára figyelemmel akár a közszolgáltatás rendszerének
átalakításával is együttjárhatjelen esetben az Alaptörvény XX-XXII. cikkeire, valamint a P)
cikk (1) bekezdésére fígyelemmel.
2. Az Európai Unió hulladékgazdálkodási szabályozásra vonatkozó követelményei
Magyarország nem tartozik a jelentős hulladéktermelő tagállamok közé. Ugyanakkor az

ágazat működtetése és feiintartása jelenleg rendkivül költséges, költségvetési szempontból
nem hatékony. Igen jelentős az illegális hulladék mennyisége és a hulladékgazdálkodási
piacon meglehetősen korlátozott verseny érvényesül. 2018-ban 18, 2 millió toima, 2019-ben

pedig 19,05 millió tonna hulladék keletkezett., így hazánk a 2018-as 1. 099 kg/fő
hulladéktermelési értékével az EU-27 (1. 818 kg/fö) értéke alatt van. A magyar értéket
mindhárom másik V4 országjelentősen meghaladta.
Az Európai Unió a hulladékgazdálkodási szakterület átfogó szabályozását a hulladékokról és
egyes irányelvek hatályon kivül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv (a továbbiakban: Keretirányelv vagy HKI) hatályba léptetésével biztositja. Az itt
meghatározott fö célok a hulladékképzödés csökkentése, a hasznositási arányok növelése, az
elkülönített gyűjtés kialakitása és fejlesztése. valamint a hulladékká vált termékek
újrahasználatra elökészítése, újrafeldolgozása. Ezt a Keretirányelvet számos egyéb jogforrás
egésziti ki, ahogyan emlitettük, főként az egyes hulladékáramokra vonatkozó részletszabályok
meghatározása céljából.
Az uniós szabályozás alapján a tagállamoknak elkülönitett hulladékgyujtési rendszereket,
egyes hulladékok esetében az újrahasználat, újrafeldolgozás mértékének fokozatos növelését
célzó intézkedéseket kell elfogadniuk.
Az uniós jogszabályok alapelve az, hogy lehetöség szerint ne keletkezzen hulladék.
amennyiben arra mégis sor kerül, az nyersanyagként visszakerüljön a gazdaságba. A
hulladékgazdálkodás javitása az erőforrások jobb kihasználását eredményezi. új piacokat és
munkahelyeket teremt, és ösztönzi a nyersanyag-behozataltól való íiiggés mérséklését és a
kömyezeti hatások csökkentését.

Az Európai Unió Bizottsága 2018 őszén egy jelentésben foglalta össze a tagállamok uniós

joganyag végrehajtására vonatkozó intézkedéseinek tapasztalatait.
A feladatra való felkészülés jegyében, valamint a 2020-as célérték elérését megkönnyítendő a
tagállamok részére, a Bizottság elkészitette az első korai előrejelző tanulmányát. A
tagállamok újrafeldolgozási teljesítményének és hulladékgazdálkodási politikájának részletes
vizsgálata alapján a Bizottság megállapitotta, hogy 14 tagállam esetében fennáll a veszély,

hogy nem fogják teljesiteni a 2020-ra elérendö 50 %-os célértéket. Ezek a tagállamok a
következök: Bulgária. Horvátország, Ciprus, Esztország. Finnország, Görögország,
Magyarország, Lettország, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia és
Spanyolország.
Report From the Commission tho the European Parliament, The Councíl, The European EconomÍc and Social

Committee and the Committee of the Regions on the implementation of EU waste legislation, including the
early waming report for Member States at risk of missing the 2020 preparation for re-use/recycling target on
municipal waste. COM(2018) 656 fínal In. : hítp^^eyr:lex_euj_o[')a_ey (Az utolsó letöltés dátuma: 2020.
december 30..)

A tagállamok által választott számítási módszer alapján, A HICI 11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott célok teljesítésének igazolására a 2011/753/EU határozat négy altematív számítási módszert
rögzít a háztartási hulladék "újrahasznosításra elökészítési és újrafeldolgozási" arányainakjelentéséhez.

A Bizottság hazánk vonatkozásában azt a következtetést vonta le, hogy a háztartások nem
kapnak ösztönzést az elkülönített gyűjtésben való részvételre. és elégtelen gazdasági eszközök
állnak rendelkezésre az ágazatjelentös fejlesztésének előmozdításához.
A Bizottság a hiányosságok áthidalásához országspecifíkus intézkedéseket vázolt fel, amelyek
figyelembe vételre kerültek a hulladékgazdálkodási ágazat racionalizálási pontjainak az

azonositása során (így például a nemzeti újrafeldolgozási céloknak a hulladékgyűjtési
rendszerek működtetéséért felelős települések szintjére vetítése, a hulladéklerakás és más
maradványhulladék-kezelési formák kiiktatására osztönzö gazdasági intézkedések bevezetése
a hulladékhierarchia

én'ényesitésének alátámasztására).

Azt is érdemes kiemelni, hogy az uniós szabályozók az elmúlt években még fokozottabb
teljesítményt ímak elő a tagállamok számára. Az Európai Parlament és a Tanács 2018

tavaszán fogadta el a Körforgásos Gazdaság irányelv csomagot (a továbbiakban: irányelv
csomag), amelyet a tagállamoknak 2020. július 5. napjáig kellett átültetniük nemzeti
jogrendjükbe.
Az irányelv csomag az alábbi négy irányelvet foglalja magában, amelyek további, már
meglévö irányelveket módosítanak:

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/849 irányelve az elhasználódott
járművekröl szóló 2000/53/EK irányelv. az elemekről és akkumulátorokról, valamint a
hulladékelemekröl és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az
elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv
módositásáról;

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/850 irányelve a hulladéklerakókról szóló
1999/31/EK irányelv módositásáról;

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve a hulladékokról szóló
2008/98/EK irányelv módositásáról;
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/852 irányelve a csomagolásról és a
csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK. irányelv módositásáról.
Az Európai L'nió álláspontja szerint az Unió gazdasága jelentös mennyiségü potenciális
másodnyersanyagtól esik el. amelyek a különböző hulladékáramokban találhatók.
Minderre figyelemmel az Európai Unió úgy itélte meg, hogy szükség van a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós jogszabályok módositására, és egy olyan uniós
szinten egységes rendszer kialakitására. amely biztositja a hulladékban rejlö
másodnyersanyagok kiaknázását és felhasználását. A tervek szerint a módosítással
csökkennek majd az adminisztrativ terhek. egyszerűbbé válik a végrehajtás, nő a
munkahelyek száma. csökken az üvegházhatású gázok kibocsátása. kedvezően befolyásolja az
Európai Unió hulladékgazdálkodási és újrafeldolgozási ágazatának versenyképességét,
valamint nagyobb mennyiséeű másodnyersanyag kerülhet vissza az Európai Unió

gazdaságába,amely csökkentia függöségünketa nyersanyagimporttól.
Az uniós elöirások arra sarkallják a tagállamokat. hogy a következö években átálljanak a
lerakás metodikájáról a körforgásos gazdaság egyik alapkérdést képezö ujrahasznositásra,
újrafelhasználásra.
A fenti jogalapok mentén tehát kiemelt szakigazgatási feladatként és gazdaságpolitikai
célként jelentkezik a hulladékgazdálkodási ágazat körforgásos gazdasági modellre áttérő
rendszerének kialakitása. Ehhez a Kormány megvizsgálta az európai államok
hulladékgazdálkodási és egyéb közszolgáltatások területén érvényesülö megoldásait, illetve a
hazai hulladékgazdálkodásiágazat hatékony működtetéséneklehetöségeit.
A Magyarországra vonatkozó korai elörejelzöjelentés. SWD(201S) 419 fínal. In. : https://eur-lex. europa. eu (Az
utolsó letöltés dátuma: 2020. december 30.)

Az újrahasznositás, újrafelhasználás technológiai megoldásai egyúttal azt is jelentik, hogy a
hulladék minősége javulni, a mennyisége a következő tiz-tizenöt évben várhatóan
drasztikusan csökkenni fog. Ahhoz viszont, hogy ezt elérjük, az uniós tagállamoknak, így
hazánknak is. jelentős infrastrukturális beruházásokat kell eszközölnie. az újrahasznositása
fókuszáló iparfejlesztési intézkedéseket kell meghoznia. Mindezt úgy, hogy az ágazat
közszolgáltatási ága most is rendkivüli terhet ró a központi költségvetésre, miközben
szignifikáns javulást az illegális hulladék lerakásban, az újrahasznosítási arányokban nem
tudunk elémi.

3. Hazai szabályozás átalakitásának szükségessége - szakpolitikai indokok
A Konnány által kimunkált új szabályozás a hulladékgazdálkodás rendszerében - a Bizottság
fentiekben hivatkozott iránymutatásával összhangban - paradiginaváltást kiván elémi annak
egyértelművé tételével. hogy a már korábbiakban létrehozott hulladékliierarchia elvét
következetesen be kell tartani a teljes hulladékgazdálkodási rendszerben, vagyis egv-egy
felepiilésen keletkező minden hiiliadékvonatkozásáhan.
Az ágazat vezér-jogforrásának jelenleg a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tön'ény (a
továbbiakban: Ht. ) és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minösítéséről
szóló 2013. évi CXXV. törvény tekintendö, amelyet az uniós jogforrások csoportositásához
hasonló hazai jogforrás csoportok egészitenek ki a hazai specifikus szabályokra fígyelemmel.
A közfeladat-ellátási rendszer jelenlegi sajátossága, hogy az állam és az önkományzatok
közötti megosztott feladat- és felelösségi rendszerre figyelemmel a szabályozásban is
kettösség mutatkozik: a központi szintűjogszabályok mellett usyanis a helyi önkormányzatok
további rendeletalkotási

hatáskörökkel rendelkeznek,

amely számos, egymástól

lényegi

kérdésekben is eltérö helyi szintűjogszabályi környezetet eredményez.
A jogforrások körét tovább bonyolitja a hulladékgazdálkodás területén jellemzö ten'ek
kiemelt jelentősége. illetve a közszolgáltatási feladatellátást ténylegesen. részleteiben
meghatározó szerzödésekköre.
Ajelenlegi hulladékgazdálkodásirendszer alapvető jellemzoje. hogy
a (jog)történeti hagyományokra fígyelemmel elkülönült szabályozás vonatkozik a
települési hulladékra és az azon kívül - noha a településen keletkezö -, de nem a
közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékra. Számos közszolgáltatáshoz hasonlóan az
elmúlt néhány évtizedben a közfeladat-ellátás rendszerének kialakitása a feladatot
ellátó állam vagy önkormányzat oldaláról, mint közfeladat-ellátási kötelezettség került

szabályozásra. A legtöbb közszolgáltatás esetében ennek okán csak marginálisan
kerültek vizsgálatra azok az üzleti modellek, amelyek a költségvetési hiátusokat is
ellentételezni tudnák;

az elöbbi pontban foglaltaknak az lett az eredménye. hogy a vizi-, közlekedési-, vagy
éppen a hulladékgazdálkodás területén is az államra vagy az öiikormányzatokra hárul
egy-egy ágazat kötelezöen ellátandó olyan feladatainak a megoldása, ahol jellemzöen
a szolgáltatásokat igénybe vevök nagy számúak, és az eltérő területi (földrajzi) és
eazdasági jellemzők alapján nehézkes általános közszolgáltatás-nyújtási gazdasági
mechanizmusok kimunkálása. Emellett a közszféra szereplők (az állam vagy az
önkormányzatok) az egyes a jövedelemtermelő ágazati kérdésekre, piaci
mechanizmusokra - költségvetési vagy éppen a szervezeti mgalmatlanságokra
figyelmemmel - kevésbé tudnak hatékonyan reagálni. Ez egyúttal azt is eredményezi,
hogy a közszolgáltatások egy jelentös részénél a gazdasági szempontból is
értelmezhetö szegmensek többnyire nem a közszféra szervezetek feladatkörébe
tartoznak, hanem itt különbözö mértékben ugyan, de piaci működési modellek
alakulnak ki.

A

hulladékgazdálkodás

területén

a

jogalkotó feladata,

hogy olyan

egyiseges

rendszert

alakítson ki, amely megszünteti ezt a megosztottságot az alapjogvédelem, a szolgáltatás
egységes biztosítása illetve a magyarországi hulladék tekintetében a tagállami
újrahasznositási/lerakási célszámok érdekében.

Ebből következően a javaslatcsomagban kidolgozott modell alapja a lelepülésen kelelkező
összes hulladék - bizonyos kivételek mentén.

Az AIaptörvény idézett rendelkezéseinek megfelelö érvényesülése és a már említett ágazati
problémák feloldása érdekében a Konnány megkezdte a hazai hulladékgazdálkodásiágazat
átalakítását, amely számoskormányzati intézkedésegymásraépülöfolyamatátjelenti.
Ennek a folyamatnak a fö célja

-

a hulladékgazdálkodási ágazat körforgásos gazdasági modellre áttérö piacgazdasági
rendszerének kialakítása és piacfelügyeleti. minöségbiztosítási eszközökkel történö
felügyelete:
a hazai hulladék normatív szabályoknak megfelelö kezelési rendszerbe integrálása és

-

annak szigorú.egymásraépülőellenörzésimechanizmusokkaltörténökikényszeritése,
közpolitikai szempontból pedig az ország megtisztítása az illegális hulladéktól, mind
az itthon keletkezett, mind pedig a behozott külfoldi illegális hulladék
felszámolásával, a hulladékelhagyók szigorú szankcionálásával, az ország látványos
megtisztításával.

A Konnány álláspontja szerint a hulladékgazdálkodási célrendszer mind teljesebb
me.gvalósulása érdekében biztosítani kell az ágazat minőségbiztosítását és ehhez megfelelö
szervezeti fórumrendszert kell rendelni.

A hulladékeazdálkodási rendszerünk refonnjának determináló tényezöje a körforgásos
gazdaságratörténöátállás. Ehhez pedig az is szükséges, hogy a teljes hulladékgazdálkodási
folyamaton túl a körforgásos gazdaságra történö áttérés valamennyi etapját is mesfelelöképp
figyelemmel kisérje. ellenőrizze. minőségbiztositsaés szüksésesetén szankcionálja egy arra
feljogositott, erősjogositványokkal felruházott közigazgatási szerv.
Ez a szerv a mostani, különbözö szervekhez telepitett hatósági és nem hatósági

hulladékgazdálkodási hatáskörök allokálása a kormányhivatali szervezetrendszerbe, amelyen
belül elkülönült szen'ezeti egység foglalkozik a továbbiakban a szóban forgó feladatok
végrehajtásával.

A közigazgatási szerv hatáskörének ki kell terjednie az alábbiakra is más, korábbi hatósági
jellegű hatáskörök mellett:

a tennék értéklánc ellenörzése a körforgásos gazdálkodásravaló áttérés érdekében:
ennek az a jelentősége. hogy a lineáris gazdálkodásról át kell témünk a körforgásos
gazdaságra. A következő néhány évben át kell témi az újrafeldolgozás, hasznosítás
gazdaságpolitikájára. Ezt fogjuk támogatni mind a gyártási mechanizmusok
(technológiaváltás), mind pedig a piacrakerülötermékekvonatkozásában;
fígyelemmel arra, hogy az előző pontban foglaltak időigényesek, az első lépés, hogy a
hulladékgazdálkodás valamennyi etapjának megfelelősége ellenörzésre és
minöségbiztositásra kerüljön: a célunk a hulladék minöségének a drasztikus javitása.
Ennek eléréséhez számos eszköz szükséges (szemléletformálás, eszköz és technológiai

támogatások), azonban a hulladékgazdálkodásiipar jelentős javulását eredményezi,
amennyiben a hulladék megfelelöképpen kerül összegyűjtésre. szétválogatásra,
értékesítésre (a továbbiakban az elsö és a második pont együtt: hulladékgazdálkodási
megfelelöségi ellenörzés);

ehhez elengedhetetlen, hogy a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó engedélyezési,
felügyeleti és egyéb ellenórzési funkciók is a hulladékgazdálkodási hatóság
hatáskörébe tartozzanak;

az új szervezet feladatát kell képeznie az illegális, vagyis az elhagyott hulladék
emlitettek szerinti felszámolása felügyeletének, koordinálásának és a Ht. új szakaszai
szerinti eljárások lefolytatásának és intézkedések meghozatalának. Ezt azért fontos
hangsúlyozni, mert az egységes modellben a számos hulladékgazdálkodási garancia igy különösen az uj szankciórendszer, a hulladék egységes metodika szerinti gyujtése.
előkezelése. a gyűjtőpontok rendszere - egyúttal az Alaptörvényben megfogalmazott,
már hivatkozott rendelkezések fokozottabb érvényesülését is elő fogják segiteni.
A jelenlegi szabályozási kömyezetben a hulladékgazdálkodási feladatok megoszlanak az
állam és az önkormányzatok között. A jelenlegi modellben az önkormányzati
hulladékgazdálkodási közfeladat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) szerinti közfeladat, vagyis az önkormányzat
feladata a közigazgatási teriiletén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű
részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztása, a közszolgáltatási szerzödés megkötése.
Az állam feladata ezzel szemben a Ht. szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
orszagos szintü megszervezese.

Ahogyan arra már utaltunk, a Kormány 2019 decemberében akként döntött, hogy a
hulladékgazdálkodás refonnja szükséges, az illegális hulladéklerakás felszámolása érdekében
aktivabb állami szerepvállalásra, valamint összességében az ágazat hatékonyabb állami
ellenőrzésére van szükség. Az igy kidolgozott új koncessziós modell azonban csak a
hulladékgazdálkodás rendszerszintű átalakítását érintő valamennyi szegmens ismeretében
értelmezhetö: a hulladékgazdálkodási értéklánc megfelelösségének fokozott állami
felügyelete, a hulladék gyüjtésének, előkezelésének racionalizálása. az illegális
hulladéklerakás szankcionálása, a szelektiv hulladékgyűjtéshez szükséses intézkedések
bevezetése szorosan összefíigg azzal, hogy az állam a teljes ágazathoz kapcsolódó feladatait
hogyan tudja és kivánja megvalósítani.
AHt. 2. § (1) bekezdésének 27a. pontja szerint az önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat a Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkonnáiiyzat
közigazgatási
területén
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
helyi
szintű
részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató
kiválasztása. a közszolgáltatási szerződés megkötése. A Ht. a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás országos szintű megszervezését határozza meg az állam feladataként.
Valójában tehát a magyar modell igazodik az európaihoz, hiszen az állam és az
önkormányzatok között oszlik meg a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásának
kötelezettsége.
Ugyanakkor számos hiátusra fény derült az új rendszer bevezetése óta: az egyik legfontosabb
a jogszabályi környezet és a kapcsolódó szerződésesviszonyok átláthatatlansága.
Az állami és az önkormányzati feladatellátási dichotómia okán az elmúlt idöszakban az
tapasztalható, hogy a közszolgáltatás ellátásához minősítési engedéllyel és megfelelöségi
véleménnyel rendelkezö, de a tényleges közszolgáltatási feladatokat vagy azok egy részét(pl.
ártalmatlanitás) saját munkavállalók, eszközök, létesitmények és anyagi eszközök nélkül
ellátni képtelen közszolgáltatókjöttek létre.
Közszolgáltaló az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minösítéséröl szóló
törvény szerint minösitett nonprofít gazdasági társaság lehet. amely a települési
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szerzödés alapján
közszolgáltatási
önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási
hulladékgazdálkodásiközszolgáltatást lát el.
Az integráció során a 100 feletti közszolgáltató helyett 2019. október 1-jén már csak 26

közszolgáltató működött, valamint a szükségellátással érintett

.

területén kellett megoldani a közszolgáltatókérdését.

A Magyar Energetikai és Közmü-szabályozásiHivatal által összeállitott legfrissebb ágazati
elemzésben foglaltak szerint a 2018. évben - amennyiben a teljes naptári évet vizsgáljuk összesen 43 db hulladékgazdálkodási közszolgáltató látott el közszolgáltatási tevékenységet,

számukazonbana tárgyévvégére31 db-ra csökkent. A 2019. augusztus 31. napjánérvényben
lévö adatok alapjána közszolgáltatókszámábannem történtváltozása 2018. évhezképest.
A hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásitevékenység minösitésérölszóló 2013. évi CXXV.
törvény

szerint

fiiggetlenül

annak

megjelenési

formájától

az

ti

g
valójában a megfelelőségi véleményen keresztül az ügyben érdemi döntést hoz. eey töle
független jogalany (a közszolgáltató) jogát és kötelezettségét állapitja meg. ellenörzi.
valamint adatot igazol, márpedie mindez hatósági jellegü tevékenység.
Emellett az is látható, hogy ilyen költségvetési terhelés mellett a közszolgáltatási ágazat
infrastrukturális fejlesztése, a modem technológiai megoldásokra való áttérés nem
biztositható.

A közszolgáltatási oldal költségvetésijellemzői az alábbiak:
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer költsége évente - szolgáltatási

költségek, jelentkező amortizáció, fenntartási kötelezettségek (föként a KEHOP
projektekhez kapcsolódóan), céltartalék - nettó 140 Mrd Ft-ra tehető. A pénzügyi

fenntarthatóság szempontjából alapvetö problémaként jelentkezik, hogy a
közszolgáltatási rendszer elsödleges bevételi forrását az ingatlanhasználóktól
beszedhető közszolgáltatási dij jelenti. amely 2019-ben mindössze nettó 74, 7 Mrd Ft-

ban került meghatározásra,nagyságaa rezsicsökkentésreés a változatlan szabályokra
tekintettel állandónak tekinthető. Az egyenleget jelenleg rendkivül kis mértékben
javítja csak a hulladékból nyert haszonanyag értékesitéséböl származó évi 3-4 Mrd Ft,
amely a keletkező haszonanyag folyamatosan csökkenő mermyiségével, a regionális
összehasonlitásban is rendkivül gyenge minöségével, indokolható. Emellett a
haszonanyag értékesités árazásával együtt jelenleg a világpiaci árak alakulása is egy
lényeges determinációs tényezö.
Ebből jól lálhaló, hogyi a kö:s:o!gáltalási rendszer költség\'etési

támogalás nélkül nem
lud működni: jelenleg évi minlegy 54 Mrd Ft löhbletforrás szükséges a
hullaciékgazdálkodási közszolgállalási rendszer mííködleféséhez.
Emellett 2016 óta 126 Mrd Ft-ot kellett összesen a közszolgáltatási rendszerre
forditani, azaz átlagosan évente 3 1. 5 Mrd Ft-ot, melyhez további 6, 4 Mrd Ft adódik a
2018. október óta szükségellátás keretében végzett hulladékgyűjtés. szállitás és
kezelés költségei következtében.
Itt érdemes kiemelnünk azt is, hogy ajelenleg fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
rendszerben a rendelkezésre álló adatok alapján egyes nagyvárosok (különösen Budapest)

profitra tesznek szert, mig a kisebb települések esetében folyamatosak a finanszirozási
nehézségek.2018-ben ez odáigvezetett, hogy az egyik közszolgáltató
em
tudta ellátni a hulladékgazdálkodási közfeladatát, amely miatt közegészségügyi
veszélyhelyzet miatt az államnak kellett ellátni átmenetileg a hulladékszállítással kapcsolatos
feladatokat.

Erre is tekintettel szükséges egy új, egységes, a hulladékgazdálkodást, különösen a
közszolgáltatást folyamatosan és biztonságosan biztositó, a költségvetési forrásokat, a
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társadalom által előállitott közpénzt hatékonyan felhasználni képes modell felállitása,
amelyben világosaii elkülönülnek a szerepek és a felelösség.
A közszolgáltatási rendszeren kivüli - többnyire gazdasági szereplők tevékenysége során
keletkezö - hulladékjelentős állami támogatással müködtethető piaci jegyeket hordoz magán.
Ez a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer másik ágának tekinthetö: a tennékdijköteles
termékekből képzödö hulladékok gyűjtésére és kezelésére éves szinten közel 15 Mrd Ft-ot
fordit az állam. Ennek keretében közbeszerzési eljárásban hulladékgyujtési és
hulladékfeldolgozási feladatok ellátását finanszirozza az állam szolgáltatás-megrendelések
utjan.

E: a szolgáltatás a közponli kö1lség\'elésb51 biztositotl forrás lerhére keríil fedezésre évrőlévre, amelynek fedezetét a g)'ártók és jbrgalmazók állal megfizetett termékdijakhól hefolyó
bevétel hiztosítja, amely nagyságrcnclileg é\'i 80-85 MrdFt.
A közszolgáltatási rendszeren kivüli szegmens legfontosabbjellemzöi az alábbiak:
A hulladékgazdálkodásbantevékenykedő szolgáltatók és gyártók többségébenmagyar
tulajdonújellemzően kis- és középvállalkozások.
Az 500 legnagyobb árbevételű magyarországi
vállalkozás között 2-3
hulladékgazdálkodással foglalkozó gazdasági szereplö található. A kiemelt
hulladékáramok hulladékainak gyűjtésével, közvetítésével. kezelésével foglalkozó
vállalkozások száma mindössze 750-re tehető. Az iparág meghatározó vállalkozásait
tömön'tő Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége tagjainak adatai alapján a cégek
éves eredménye forgalomarányosan 4% körül alakul. Jól látható tehát, hogy míg a

közszolgáltatás veszteséges, addig az azon kivüli hulladékgazdálkodási (for profit)
tevékenység nyereséget képes termelni.
A

ma.evarorszá.ei

hulladék.gazdálkodással foglalkozó

vállalkozások

működési

környezetét a növekvö állami szerepvállalás, a folyamatosan változó jogszabályi
körm'ezet és a nehezen tervezhető állami finanszirozásjellemzi.
Jelentős korlátja az iparág bővüléséneka gyujtött. hasznosítható hulladékok hiánya, az
iparfejlesztésre hiányzó források és a munkaeröért való verseny. A kereskedök és
feldolgozók között erös verseny alakult ki a minőségi, anyagában jól hasznositható
hulladékokért.

Emellett az uniós hulladékgazdálkodási célkitűzések teljesitését szolgáló
fejlesztésének forrásszükséglete is több száz milliárd forintra tehető. A szükséges
fejlesztések megvalósitásához - a rendelkezésre álló uniós fejlesztési források
felhasználása mellett -jelentős mértékű magántőke bevonására is szükség lesz.
A koncessziós rendszer kialakitása során a Kormány fő célja volt, hogy a szolgáltatás
minőségejavuljon, egy átláthatóbb, az állam számára olcsóbb és technológiai szempontból is
megújulásra képes hulladékgazdálkodási rendszer jöjjön létre. Ezzel összefüggésben
hangsúlyozandó, hogy az Alaptörvény N) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország a
kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesiti. Az N)
cikk (2) bekezdése alapján az alkotmányozó egyértelművé tette, hogy a költségvetési
gazdálkodás elveinek érvényesitéséért elsödlegesen az Országgyűlés és a Kormány felelös,
mig a (3) bekezdés értelmében az Alkotmánybiróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és
más állami szervek feladatuk ellátása során az (1) bekezdés szerinti elvet kötelesek
tiszteletben tartani. Az Alaptörvényhez füzött indokolás szerint az N) cikk tekintetbe veszi azt
a körülményt, hoey az alapvető jogok érvényesülése, az állam demokratikus és hatékony
működése, a Magyarországon élő személyek és az itt tevékenykedö szervezetek biztonsága
megfelelöképpen csak akkor garantálható. ha az ország társadalmi és gazdasági egyensúlyát
komoly államháztartási problémák nem veszélyeztetik. Emiatt az Alaptörvény az alapvetések
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között rögzitette a költségvetési gazdálkodás legföbb elveit. Ezek közül a kiegyensúlyozottság
a kiszámitható állami működést. az átláthatóság a tájékozott és felelös polgárok részvételével
zajló demokratikus közéletet. a fenntarthatóság pedig a jövendö nemzedékek sorsáért való
felelösségvállalást is szolgálja az elsödleges pénzügyi célok mellett.
Az új modellben egy sajátos hulludékgazdálkodási koncesszió valósul meg. A koncesszor
át\'ál!alja az államtól a koncessziós tevékenységek ellátásának a kötelezettségét, a: uniós
célszúmok teljesitésél e.s' az ehhez sziikséges beruházások meg^'alósitását, ug)'anakkor
váUalnia kell annak a kockázatát, hog\' tevékenysége teljes mertékhen fi'tgg a Imlladék
mennyiségélöl és minőségélöl.
A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv. ) preambuluma
értelmében a kizárólagos állami, önkormányzati vagy önkonnányzati társulási tulajdon
hatékony müködtetésének. valamint a kizárólagosan az állam vagy az önkormányzat
hatáskörébe utalt tevékenységek gyakorlásának egyik lehetséges útja mindezek koncessziós
szerződésalapján való átengedése.
Az állam által alapítható koncessziók tekintetében a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv. ) 12. § (3) bekezdése irányadó, amely alapján az
állam és a helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának időleges

jogát, a (4)-(12) bekezdésben meghatározottak kivételével kizárólag koncesszió útján, külön
Az Nvtv. 12. í; (4)-(12) bekezdései értelmében (4) Az állam kízárólagos mlajdonában álló Szent Korona és a
hozzá tartozó jelvények használata másnak nem engedhelö át. A Szent Korona és a hozzá tartozó jelvények
örzésére. szállítására, tárolására kizárólag az állam és köhségvetési szervjogosult küiönjogszabályban rögzített
feltételek szennt.

(5) A 4. i; (1) bekezdés c) pontja szerinti dolgok birtoklása, használata, ha.sznai szedésének joga kitermelésük
néikül. természeles elöfordulási helyükön - a 6. i; (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - másnak nem
eníiedhetö át.

(6) Az országos tÖrzshálózati vasúti pályát és tartozékát magában foglaló pályahálózat vagy olyan vasúti
pályahálózat müködtetését. amelynek országos törzshálózati vasúti pálya vagy annak tartozéka a része, kizárólag
az állam vagy az a üazdasási társasás végezhetL amelynek egyedüli ta^ja vagy részvényese az állam, vagy
amely az állam közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álL
(7) A kizárólagos állami tulajdonban vagy a helyi öiikormányzat forgalomképtelen törzsvagyonában álló vizek,
csatornák, tározók tulajdonosaként az államot vagy a helyi Önkormányzatot megilletö halászati jog nem minösül
az (1) és (2) bekezdés szerinti kizárólagos tevékenységnek.
(8) Az (1) bekezdés a)-g) pontjában és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározotí tevékenységi körök mint
gyüjtöfogalmak keretein belüli azon tevékenységcsoportok, amelyek az e törvény hatálybalépésekor hatályban
lévö egyes ágazati törvénybeli rendelkezések szerint koncessziós pályázaí kiirása vagy koncessziós szerzödés
meskötése nélkül is foi\rtathatók, e törvény hatálybalépését követöen is koncessziós pályázat kiírása vagy
koncessziós szerzödés megkötése nélkül folytathatók, E törvény hatálybalépését követöen az (1) bekezdés a)-d),
f), g) pontjában, és a (2) bekezdés c), d) pontjában meghatározott tevékenységi körok mint gyüjtöfogalmak
keretein belül egyes további tevékenységtípusok folytatatását koncessziós pályázat kiírása vagy koncessziós
szerzödés nélkül kizárólag e törvény teheti lehetövé. Nem szükséges továbbá koncessziós pályázat kiírása vagy
koncessziós szerzödés kötése közvetienül alkalmazandó európai uniós jogi aktus által eltéröen szabályozott
tevékenységekkörében.
(9) Az állam a kizárólagos tulajdonában, valamint a helyi önkormányzat a törzsvagyonában lévö víziközmülétesítmények létrehozásáról és müködtetéséröl koncessziós szerzödés megkötése nélkül a következö módokon is
gondoskodhat: a) olyan gazdálkodó szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos részesedéssel rendelkezik - ide
nem értve a munkavállalói résztulajdont, b) az állam és az önkonnányzat együtte.sen olyan gazdálkodó
szervezetet hoz létre, amelyben kizárólagos közös részesedéssel rendelkezik - ide nem értve a munkavállalói
résztulaldont.
(10) Az (I) bekezdés e) pontjában meghatározott tevékenység gyakorlásának joga koncessziós szerzödés
megkötése nélkül kizárólag a (12) bekezdésben felsorolt szeméiyeknek, szen'eknek, valamint a) az állam és a
helyi önkormányzat, önkormányzatí társulás, b) az állam vagy a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
közvetlen vagy közvetetl többségi tulajdonában lévö gazdálkodó szervezet részére engedhetö át és kizárólag
általuk gyakorolható.
(11) Az (1) bekezdés k) pontjában és a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági
tevékenység gyakorlásának joga - a (4) és (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokra figyelemmel törvényben szabályozott módon másnak átengedhetö.

13

törvényben szabályozott módon engedheti át. A kizárólagos gazdasági tevékenységek közül

az (1) bekezdés d), és h)-k) pontja esetén az állam, a (2) bekezdés a^ és b), d) és e) pontja
esetén a helyi önkormányzat a nemzeti vagyon létrehozását és működtetését vagy kizárólag
annak működtetésétengedheti át e törvénv rendelkezései szerint.

A Ktv. 3/A. §-a értelmében. ha a koncessziós szerződés egyúttal a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt. ) hatálya alá is tartozik, a Ktv. -t a Kbt. -ben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Koncessziós pályázat kiirása helyett - a Kbt. -ben
meghatározottak szerint - közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást kell lefolytatni.
Ebben az esetben a koncessziós szerződés megkötésére nem alkalmazandó a 4. §, a 8. § (1)
bekezdése, és a 9. §. A koncessziós pályázatra e törvényben előírt további rendelkezések a
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban megfelelöen alkalmazandóak azzal,
hogy az 5. § (1) bekezdésében és a 6. §-ban a pályázatok elbirálása alatt az eljárás
eredményéröl szóló döntés meghozatalát kell érteni. A 9/A. §-ban foglaltakat a Kbt. szerint az
ajánlatokról készitett összegezésnek kell tartalmaznia, amelyhez az ajánlatkérö utólag csatolja

a nyertes ajánlattevörészérőla 9/A. § (1) bekezdésf) pontja szerinti nyilatkozatot.
A hulladékgazdálkodási tevékenységek koncessziós rendszere kialakitásának alapfeltétele,
hogy azok a tevékenységek, amelyeket az állam koncesszióba kiván adni, kizárólagos állami
gazdasági tevékenységnek minősüljenek. A Ktv. az Nvtv. keretei között állapitja meg az
abban meghatározott, kizárólagosan az állam vagy a helyi önkormányzat által végezhető
gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében
történö átengedésének részletes szabályait. Az egyes tevékenységek folytatásának módját,
részletes feltételeit meghatározó ágazati törvények csak az Nvtv. és a Ktv. keretei között
rendelkezhetnek.

Az Nvtv. módositásával létrejön az a kizárólagos állami tevékenység, amelynek a gyakorlása
a koncessziós eljárás során átengedhetővé válik a koncesszió jogosultjának a koncessziós
idöszakra. Ez a tevékenység a javaslat új tenninológiája alapján az állami
hulladékgazdálkodásiközfeladat.
(lla) Az (1) bekezdés I) pontjában meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásánakjoga külön
ágazati törvényben szabályozott módon másnak átengedhetö.
(12) A (4)-(6) bekezdésben foglalt korlátozások figyelembevételével, valamint a (7)-(1 1) bekezdésben
meghatározottakon kívül az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának
idölegesjoga koncessziós szerzödés megkötése nélküi kizárólag a) az állam, b) a heiyi önkormányzat vagy az
önkormányzati társulás, c) költségvetési szerv, d) önkormányzat intézmény, e) az a)-d) pont szerinti személyek
együtt vagy külön-külön 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, vagy f) az e) pontban megjelölt
gazdálkodó szervezel 100%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet részére átengedhetö és kizárólag áitaiuk
gyakorolható,

Az Nvtv. ]2. § (1) bekezdése alapján az állam kizárólagos gazdasági tevékenységei a következök: d) a
csatornák, az állami tulajdonban álló víziközmüvek, valamint a regionális közmürendszerek létrehozása és
müködtetése, h) az államÍ tuiajdonba tartozó nemzetközi kereskedelmi repülötér létrehozása és müködtetése - a
földi kiszolgálási tevékenység kivételével - a hozzá tartozó légiforgalmi távközlö, rádiónavigációs és
fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló
létesítményekkel együtt, í) az országos közutak és mütárgyaik, országos törzshálózati vasúti pálya, valamint azt
magába foglaló pályahálózat létrehozása és müködtetése, j) állami tuiajdont képezö terek, parkok felszíne alatt
építmény létrehozása és müködtetése. k) a földgáz biztonsági készletezéséról szóló 2006. évi XXVI. törvény
szerinti biztonsáai földsáztároló létrehozása és annak müködtetése.

Az Nvtv. 12. í; (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei a következök:
a) a hetyi közutak és mütárgyaik létrehozása és müködtetése. b) a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó
nemzetközi kereskedelmi repülötér létrehozása és müködtetése - a földi kiszolgálási tevékenység kivételével - a
hozzá tartozó lé.íuforsalmi távközlö. rádiónavisációs és fénvtechnikai berendezésekkel és eszközökkel. továbbá a

légíforgaimi irányító szolgálat elhelyezését szolgáió iétesítményekkel együtt, d) a törzsvagyon részét képezö
helyi közmüvek létrehozása és müködtetése, e) a törzsvagyon részét képezö terek, parkok felszíne atatt építmény
létrehozása és müködtetése,

12 Ktv. 3/A. 8
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Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat a jelen, a kormány javaslata szerint a Ht.
módositásáról szóló tön'ény alapján az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:
hulladékgazdálkodásiközszolgáltatási résztevékenység,
hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység.

A hulladékgazdálkodásitevékenységekre vonatkozó ágazati, környezetvédelmiés belső piaci
jogalapokon elfogadott európai uniós jogi szabályozás a tagállami jogalkotók számára széles
mérlegelési jogkört és mozgásteret biztosit a hulladékgazdálkodási tevékenységek

szabályozásáravonatkozóan, amelyet az Európai Unió Birósága több tekintetben, számos
jogértelmezésében megerösített. Eszerint az ágazati uniós jogi követelmények elsösorban a
kömyezetvédelmi célok megvalósítását várják el a tagállamoktól, és ennek érdekében az
egyes piaci szereplök hulladékkezelési tevékenységekkel kapcsolatos vállalkozáshoz való

jogai korlátozhatók.
A tagállamok hulladékgazdálkodás rendszerének egészére vonatkozó szervezési és
szabályozási szabadsága mellett ugyanakkor az uniós jog szerint a gazdasági
közszolgáltatásokat főszabály szerint piaci alapon kell megszervezni és nyújtani tekintettel
arra. hogy többségében gazdasági jellegű tevékenységekről beszélünk. Ezzel együtt az
Európai Unió Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 106. cikk (2)
bekezdése alapján a közszolgáltatási kötelezettségek okán felmentést kaphatnak a
közszolgáltatási feladatokat ellátó vállalatok a közfeladat ellátása érdekében szükséges és
arányos mértékben a belső piaci és versenyjogi szabályok alól, mivel e tevékenységek uniós
jog szempontjából általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak minősülnek.

II.
A köztársasági elnök által benyújtott inditványbanjelzett konkrét kifogásokkal kapcsolatban
az I. pontban foglaltak figyelembe vétele mellett - az alábbiakra szeretném felhivni a
figyelmet:
Az inditvány szerint ajogalkotási cél helyes.
,, A mag)wors:ági hulladékgazdálkodús halékonysága. működési folyamata és szen'ezcte
kélséglelenüljelefitös átalakilásra szorul.
Ug'ancsak lámogatandó az ajogalkotói cé1kilű:és. hogy a: új rendszer az ellálásbi:lonscígot,
halékonyságjavitásl célzó és a rezsicsökkenlés vivmányait megőrizni képes módon. nagy'obb
állami szerepvállalással Jo/jön létre. A tön'ény számos rendelkezése kifejezetten pozitív
változásl felent. mint például a hiilladékképződés megelözése elvének érvényre jiillatása. a
körforgásos gazdaságra lörlénő álállás. az illegális huliadékok kapcsán bevezetésre keriilő
rendelkezések.

A tön'ény megteremti a hulladékgazdálkodás meghatározó részének állami feladatkörbe
vonását. Igy, a teljes lelepülési közszolgáltatáson túl a tön'ény az intézményi résztevékenység
meghatározásával kizárólagos állami feladatkörbe vonja a közszolgáltatás körébe jelenleg
nem larlozó lelepülési hiiUadéknak. a kilerjesztetl gf'árlói felelősségi rendszer halálya atá
tartozó termékek hulladékának, a környeze^édelmi termékdijas termék hulladékának és a
visszuváltási díjas rendszer hulladékának uz átt'ételét. gy'űjlését, elszállilásál. előkezelésél.
" Ld. pl. 2014. december 18-i SETAR ftélel, C-551/13, EU:C:2014:2467, 2017. március 30-i VG isto a
ítélei, C-335/16, EU:C:2017:242, 2009. július 16-i Furura Immobiliare és társai itélet, C-254/08,
EU:C:2009:479. A Bíróság az említett jogértelmezési gyakorlatának alapjait számos kötelezettségszegési
eljárásban is meger sítette, Id. pl. a 2017. március 15-i Bizottság kontra Spanyolország ítéletet, C-563/15,
EU:C:2017:210.
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hullaciékgazdálkodási lélesilmények fennlarlásál és üzemellelésél. a gyárlói felelösségi
kötelezetlségel a g)'áríó nevében teljesilö szervezeli feladalainak ellálásál. valaminl a
helétdijas rendszert kiegés:ilo és feh'álló kötelező visszaváltási díjas rendszer működlelésél.
A szabályozási koncepció alapvelően helyes volla mellett azonban a törvénynek a Ht. -t
módositó néhány rendelkezését illetöen a köztársasági elnök alkotmányossági aggályok
felmerülését jelezte.
1.
"Az Alüptön'ény XIII. cikk (1) bekezdése szerínt minüenkmek joga vun a tulajáonhoz.
A XJII. cikk (2) bekezdése a tulajdon elvonásának feltételeil állapitja meg, miszerint arra csak
kivételeseil és közérdekböl. tön'ényben meghalározott eselekben és módon. leljes, felléllen és
azonnali kárlalanilás mellett keriilhet sor.

A halályos Hl. 2. § (1) hekezdése az érlelmezö rendelkeiések közöll - az Európai Parlament
és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK iranyelvével öss:hangban - definiálja
a hulludék, a hulladékbirtokos, a hulladékfajtu, a hulladékgazdálkodás, a kezelés,
az újrafe]do1go:ás. az újrahasználafra elökészilés fogalmát. Ezek szerint hulladck bármely
anyag vag}' lárg)', amelytöl birtokosa meg\'á1ik megi'álni szándékozik vag)' meg\'álni köteles.
A hulladék kezelést igényel, van hulladék, amely újrahasznosítható vagy újrafeldolgozható.
A hulladékiiak tulajdonosa (birtokosu) van, aki a hulladékgazdálkodás keretében
gondoskodik - löbbek közötl - az újrcihasznosilásról. A Kírvény 49. § (l) beke:déséve!
megúllüpífoít, a Ht. módosított 31. § (2) és (2a) értelmében a hulladék birtokosa hulludékáról
kizárólag az államnak, a koncesszornak vagy a koncesszori alvállalkozónak íörténő
átadással gondoskodhat, amely hulladék így az állam, a koncesszor vagy a koncesszori
alvállalkozó tulajdonába kerül. Eszenní u íermelési és iparí hulladékok tufajdonát a fön'ény
elvonja. E hulladékok értéket képviselnek, de a törvény a kapcsolódó kártalanításról
semmilyen módon nem gondoskodik. söl. kiiálásba helyezi, hog}' e hulladékok ulán az eredeti
hulladekbirlokosnak fízelési kölelezellsége kelelkezilc, amely az érlékesilhelö hulladékok
íekmtetében duplcm kárí okoz a fermelönek.
Ahogyan azt az I. részben kifejtettük, a hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakitását és
az új, koncessziós modell kialakitását az alábbi szempontok tették szükségessé. A
hulladékgazdálkodást nem lehet öiimagában, mint egy gazdasági ágazatot szemlélni, az
szorosan összefügga közegészségügyés a kömyezetvédelem kérdéseivel is.
Ebböl fakadóan a hulladéksazdálkodás

és azon belül különösen a hulladék. sazdálkodási

közszolgáltatás folyamatos és magas szinvonalú, a közegészségügy és kömyezetvédelem
szempontjait maradéktalanul érvényesítö fenntartása alapvető össztársadalmi kérdés,
közérdek. A hulladékgazdálkodás két csoportra osztható, a kötelezöen igénybe vehetö
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra (állami, önkormányzati feladatok) és az önkéntesen
végezhetö, igénybe vehetö piaci hulladékgazdálkodási szolgáltatásokra. Az utóbbi
nyereséggel, mig előbbi jellemzően ráfizetéssel müködik. Ráadásul utóbbi hatékonyságának
hiánya miatt a tagállamok kötelezettségévé tett hulladékgazdálkodási célok teljesitése is
bizonytalanná válik, amelyek nem teljesítése a tagállamok felelösségét veti fel (lásd
kötelezettségszegési eljárások).
Az új koncessziós modellben az emlitett közérdek miatt kerül sor a hulladékbirtokosok

választási lehetöségének korlátozására is. Ez a korlátozás képes garantálni, hogy a hulladék
olyan személynek kerüljön átadásra, amely nemcsak a saját profit maximalizálásban érdekelt,
de a tagállami célszámok teljesitésében is, azaz a közegészségügyi és környezetvédelmi célok
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érvényre jussanak. Ráadásul azzal, hogy korlátozásra kerül a hulladékbirtokos

választási

lehetösége segitséget. könnyítést hoz. Egyszerűbbéteszi azt a kérdést, hogy mihez kezdjen a
hulladékával a hulladékbirtokos, hiszen csak egy szereplönek lehet átadnia azt. Ezzel egyben
a hulladékgazdálkodási "szürkegazdaság"is fehéredne.
A jövő nemzedékek szószólója a közszolgáltatás fmanszirozási nehézségeire tekintettel
megállapitotta, hogy azok felvetik ,, a jövö nemzedékek Alaplörvény P) cikke állal védetl
érdekeinek, a XX. cikkéhen foglalt lesti és lelki egészséghe: fuzödö jognak, valamint a XXI.
cikkében foglalt egészséges környezethez való jognak sérelmét' . Az Alkotmánybíróság
korábban idézett gyakorlata szerint az Alaptörvény nem értéksemleges, hiszen a korábbi
Alkotmányhoz képest bővebb rendelkezéseket tartalmazva, elköteleződött a ]övo
nemzedékek érdekeinek védelme mellett.

Az új koncessziós modellben az illegális hulladéklerakás is vélhetöen csökkemie. Az illegális
hulladék felszámolása kiemelt közpolitikai cél. Az ehhez szükséges intézkedéseknek
környezetvédelmi és közegészségiigyialapjog\'édelmifunkciói is vannak.
A Keretirányelv maga is elöírja, hogy a hulladékgazdálkodási intézkedések elsödleges célja a
hulladékkeletkezés és -gazdálkodás emberi egészségre és kömyezetre gyakorolt negativ
hatásainak minimalizálása kell, hogy legyen. Ahogyan arra már utaltunk, a jelenlegi
szabályozás hiányosságait mutatja az is, hogy az illegális hulladék mértéke nem csökken. A
vizsgálataink azt mutatják. hogy ez elsödlegesen arra vezethető vissza. hogy egyfelöl a
hulladékgazdálkodási résztevékenységek, folyamatok ellenörzése nem kellöen hatékony, a
kapcsolódó hatáskörök széttöredezettek. vélelmezhető egy jelentős szürkegazdasági
szegmens és a meglévő infrastruktúra (pl. a hulladékudvarok) nem tudja kielégiteni a
hulladékot elhelyezni vágyók igényeit (drágák, egyesek beteltek, ha rendelkezésre is állnak,
korlátozottan elérhetőek).

A Kormány 2012 óta folyamatosan jelentős forrásokat áldoz az illegális hulladék
felszámolására.

Jelenleg a "Tisztitsuk meg az Országot!" projekt (a továbbiakban: TMOP vagy Projekt)
végrehajtására összesen 13 000 000 000 forint került biztositásra. A TMOP 2020-as nemrégiben 2021. április végéig meghosszabbitott - I. ütemében a leginkább szennyezett
területek megtisztitására kerül sor: a vasutak, közutak, folyópartok. erdök. turista útvonalak,
nemzeti parkok, önkormányzati közterületeket megtisztitása történik.
Osszesen eddig a prqjektben 58 ezer tonna hulladék összegyűjtésére került sor. A Projekthez
kifejlesztett applikáción (HulladékRadar) keresztül bárki bejelentheti a szaktárea felé, ha
illegális hulladéklerakást tapasztal: a 2020. december 20-i HulladékRadar bejelentési adatok
alapján az adatbejelentések száma közel 7500, és a regisztrált felhasználók száma mintegy
10500. A bejelentések közel fele 1-5 m mennyiségre, 2/3-a valamilyen önkonnányzati
tulajdonban álló közterültre vonatkozik. Közel 1200 helyen jelentettek gumiabroncsot, és
több mint ötszáz esetben roncsautót.

Emellett a közfeladatot ellátó gazdasági társaságok a közfeladataik mellett folyamatosan
gondoskodnak az illegális hulladék felszámolásáról. Sajnálatos módon az illegális hulladék
folyamatosan újratermelődik, ezért szükséges az állam aktiv beavatkozása.
A
t. esetében például az applikáción keresztül érkező
bejelentéseket is tartalmazó összes hulladék mennyisége megduplázódott, az év elsö S
hónapjában 4500 tonna. majd a következő 3 hónapban ezt is meghaladó mennyiséget, 5700
tonna illegális hulladékot kellett elszállitani.

A.IB-4685-1/2018.
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A Kormány álláspontja szerint a hulladékgazdálkodási szabályszegések megfelelö
szankciórendszerének biztositásával a teljes hulladékgazdálkodási ágazatot sokkal
eröteljesebb hatósági ellenörzés alá kell rendelni.
A TMOP és a számos egyéb kormányzati invesztició önmagában csak átmeneti megoldást
hozhat, ezért elengedhetetlen annak a biztositása, hogy a hulladékgazdálkodási
szabályszegések
szankcionálása
eröteljesebb
legyen,
mind
az
illegális
hulladékelhagyás, -lerakás, mind az egyéb jogsértő cselekmények vonatkozásában. Az
ágazati szabályozás célja, hogy felszámolásra kerüljön az illegális hulladéklerakó
cselekmények teljes vertikuma. az ilyen jellegű hulladék fokozatosan eltűnjön az ország
területéröl. A hulladékká vált termékek csak szabályozott eljárásrendben, az állam által
meghatározott módon kerüljenek összegyujtésre, szétválogatásra, majd pedig
újrahasznositásra. Az európai uniós előírásokkal összhangban ugyanis a feladatunk, hogy
mérsékeljük a hulladék mennyiségét és csak ultima ratio legyen annak a lerakása. Emellett az
is a célunk, hogy a kömyezetüiik megtisztulását egyúttal a gazdaságban meginutatkozó
minöségi megújulás is kövesse.

A Keretirányelv

értelmében a hulladék olyan anyag vagy tárgy. amelytöl birtokosa

megválik, megválni szándékozikvagy megválni köteles.
Az Alaptörvényhez fűzött indokolás szerint a tulajdonhoz valójog számos más alapvetö jogtól
eltéröen nem egy eleve adott természetes állapotot jelöl. hanem csupán meghatározott
társadalmi közegben, az állam általi jogi szabályozás keretei között, annak elöfeltételével
létezik. Az Alaptörvény elismeri mindenki tulajdonhoz való jogát, ugyanakkor kifejezi a
tulajdon társadalmi kötöttségét is. és társadalmi felelösséget társít hozzá. Az Alaptörvény
rögzíti, hogy a tulajdon kisajátitására csak kivételesen és közérdekből. törvényben
meghatározott esetben és módon, teljes. feltétlen és azonnali kártalanitás mellett kerülhet sor.
Megjegyezhetö, hogy az Alkotmánybiróság következetes gyakorlata szerint az Alaptörvény
XIII. cikk (1) bekezdése szerinti tulajdonjog korlátozásának alkotmányos mércéje - a
jogkorlátozás alapját vizsgálva - enyhébb követelményt támaszt az alapjogok Alaptörvény I.
cikk (3) bekezdésébe foglalt szükségességi mércéjénél. mivel ez esetben elegendő a közérdek
meglétét igazolni {34/2015. (XII. 9. ) AB határozat, Indokolás [46], legutóbb hasonlóan:

3180/2018. (VI. 8. ) AB határozat, Indokolás [23]. 26/2013 (X. 4. ) AB határozat, Indokolás
[135]-[146]és[162]. ).
A hulladék tulajdonjogának elvonásakor a Ht. nem einlit kisajátitást, igy erre álláspontunk
szerint nem az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdése az irányadó. A törvény szerinti tulajdoni
korlátnak (ún. .. átadás") az alapja is a közérdek. másfelöl pedig mások alapjogainak védelme.
amely egyrészröl a P) cikkben, másrészröl a XX-XXl. cikkben (egészséghez való jog,
egészségeskörnyezethez valójog) tükrözödik.
Nem vizsgálható ugyanis a korlátozás önmagában, csak úgy, hogy az egy komplex rendszer
része. A komplex rendszer végsö célja pedig az illegális hulladéklerakás megszüntetése, a P)
cikkben foglalt állami - és állampolgári - kötelezettségek érvényre juttatása, valamint a XXXXI. cikkben foglalt alapjogok védelme. Ezeknél az alapjogoknál - különös tekintettel az
egészséges kömyezethez való jogra - az állam objektív intézményvédelmi kötelezettsége
egyébként is kiemelt, sőt szinte kizárólagosjellegű.
Kiemelendő, hogy az Alkotmánybiróság 3071/2019. (IV. 10. ) AB határozatában rögzitette.
hogy ,, [a]z Alaptön'ény XIII. cikk (l) bekezdése ugyanis a tulajdonhoz való joggal
összefiiggésben azt is kifejezetlen rögzili. hog)' a lulajdon lársadalmi felelősséggel jár. Az
Alaplön'ény P) cikk (1) bekezdése szerinti értékek megóvásának az államot és mindenkit
15

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kivül helyezéséröl szóló 2008/98/EK irányelv 3. cikk 1. pont.
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terhelö kölelezell.'iége pedig ezen. a XIII. cikk (1) bekeidése szerinli lársadalmi felelösség
eg}'ik konh-ét. az Aiaplörvényben kifejezetlen megeJenő eselekénl érlelmezhelö." {Indokolás

[26]}
A fentieket támasztja alá a törvény szövege is: nem a hulladék tulajdonosáról, hanem a
birtokosáról tesz emlitést. Adott esetben a hulladéktárgyátképeződolgok tulajdonosa már fel
sem lelhető (különösen pl. illegális lerakás esetén), ill. a tulajdonos már megvált a dologtól.
Különösen abban az esetben, amikor a (korábbi) tulajdonos már egyértelműen kifejezésre
juttatta azt a szándékát, hogy a dologtól meg kiván válni, nyilvánvaló, hogy a dolognak az
..egyéni cselekvési autonómia anyagi alapját képezö"jellege nem jöhet figyelembe, így a
tulajdon elvonása esetén nincs szükségolyan jellegű garanciális rendelkezéseb-e. mint amikor
a tulajdon ..eredeti" rendeltetésével összefüggődolgokról van szó.
Az indítvány szerint "Es:erint a lermelési és ipari hulladékoktiilajdonát a tön'ény elvonja.
Ezen hulladékok értéket képviselnek. de a lön'ény a kapcsolódó kárta!aiúlásról semmilyen
módon nem gondoskodik, sőt. kilátásba helyezi, hogy e:en hulladékok után a: eredeti
hulladékhirlokosnak fizelési köle!e:ellsége kelelkezik. amely az értékesilhelö hulladékok
tekinteteben duplán kárt oko: a lermelönek.

A fentiekkel összefuggésbenhangsúlyoznikell. hogy az új modellben - ahogyan az indítvány
is jelzi - a fókuszpont áttevödik a közfeladat ellátójáról magára a hulladékra, éppen azért.
hogy az I. pontban megjelölt alaptön'ényi rendelkezések védelme még intenzivebben
érvényre jusson. Ebben a modellben a lelepiiléseken kelelkező hulladék a kiindiilóponl. A
fogalmi kettősség mindössze azért került meghagyásra. hogy biztositható legyen a

szolgáltatásokátalakitásánaka folyamata és semmilyen jogértelmezésivagy egyéb probléma
ne akadályozhassa a lakosság és a vállalkozások megfelelöjogérvényesitését.

Eppen ezért a jelenlegi modellröl az új modellre történöátálláskivánja meg a közszolgáltatói
résztevékenység,és az azon kivüli, ún. intézményirésztevékenységekfogalmi szinten történö
szétválasztását. Ugyanakkor az uniós jogi szabályozók hulladékról vagy települési
hulladékról rendelkeznek. Ebben az új fogalomrendszerben tehát nem jelenik meg az
inditványbanjelzett "termelési vagy ipari hulladék.
Az új modellben az alábbi fogalom használható:

Ht. 2. §(l)bekezdés
26b. hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység: az a kötelezö jelleggel igénybe
veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység. amely magában foglalja az ingatlanhasználó
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó telepűlési
hulladékának, kiterjesztett gyártói felelösségi rendszer hatálya alá tartozó termékek
hulladékának, a kömyezetvédelmi temiékdijas tennék hulladékának és a visszaváltási díjas
rendszer hulladékának az átvételét, gyűjtését, elszállitását, előkezelését, kereskedelmét és
kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói

felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjeszten gyártói
felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesitő szervezeti feladatainak ellátását.
valamint a kötelező visszaváltási dijas rendszer működtetését.

A hulladékkezelésétilletöen fontos leszögezni,hogy annak kezelése a hatályos és ajövőbeli
szabályozásszerint is a birtokos - és nem a tulajdonos - kötelezettsége. Ezt a kötelezettséget
a birtokos akként teljesiti, hogy átadja valaki másnak a hulladékot. Az új szabályozástárgyi
hatálya alá tartozó hulladékok tekintetében azok (elő)kezeléséröl a jövöben a koncesszor
gondoskodik majd. Ezáltal biztositható a már emlitett egységes hulladékgazdálkodási modell
megvalósitásaés- a fentiekben kifejtett - szigorodótagállami kölelezettségekteljesitese.
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A fentiek alapján úgy véljük, hogy az uniósjogi szabályozókkal összhangban meghatározott,
a hazai jogi normák hatálya alapján defíniálható, a településeken keletkezö hulladék és annak
- a közegészségűgyi,köztisztasági, kömyezetvédelmi és fenntarthatósági alkotmányos elvek
sokkal hatékonyabb érvényre jutását biztositó - új kezelési modelljében egy paradigma váltás
történikaz egységes modell érvényrejuttatása érdekében.
Ennek a modellnek van egy olyan vetülete is, amelyben a célunk a jelenlegi tapasztalatok
alapján feltételezhetö hulladékgazdálkodási szürkegazdaság felszámolása és az átlátható
szabályozási és gazdasági fünkciók alapjainak a megteremtése.
Az új modellre való átállásnak éppen ezért vamiak "veszteséges" és "nyereséges" területei.
Jelenleg a "nyereséges" területek csak úgy tudnak "nyereségesek" lenni, hogy
kiválogat(hat)ják az "értékes" hulladékot, a kiválogatást követően a többi pedig a költséges
"közösbe" kerül, a "veszteséges" szeginenshez. Valójában azonban, ha valaki a hulladékkal
nyereséget termel, akkor is keletkezik olyan hulladéka, amely az, csak a veszteséges körbe
tartozik. Ott ugyanakkor az állam helytáll, ezért bár pro forma ki lehet mutatni nyereséget az
"értékes" hulladékból, de emellett felmerül egy kimutathatatlan, jelenleg a szolgáltatónál és
államnál generálódó "veszteség". ezért a kettö összege nem kimutatható. illetve bánnely
kimutatás kétséges.
Egyszerű példával élve: egy elektronikai hulladéknak, példáu) egy használt tévének vagy
mobiltelefonnak is vannak "értékes" és "nem értékes" részei. Onmagában viszont egy olyan

rendszer nem tartható fenn, hogy vannak, akik az "értékes" részeket kiválogatják, abból
nyereséget tennelnek, míg a "nem értékes" részeket ártalmatlanitják, vagy ami még rosszabb
lehet. a veszteséget termelö hulladékgazdálkodási rendszerbe csatornázzák át, ugyanis ezzel a
közszolgáltatási rendszer folyamatosan femitarthatatlan lenne állami támogatás nélkül. Ahogy
a fentiekben is bemutatásra keriilt, a hulladék közszolgáltatás közvetlen összefiiggésben áll az
egészséges kömyezettel, az AIaptön'ény P) cikkével, továbbá közvetett összefuggésben áll
például végsö soron az emberi élettel. Erre figyelemmel az állami kötelezettségekből és a
felelös állami gazdálkodásból következöen a Kormánynak meg kellett vizsgálnia. hogy át
lehet-e témi egy fermtarthatóbb rendszerre. Az elfoeadott törvényben megjelenö új rendszer
közfeladatellátáson alapuló új, egységes hulladékgazdálkodási rendszert hoz létre. A fentiek
alapján tehát ahhoz, hogy a rendszer jól működjön, elengedhetetlen az új, eg)'séges mocJell
felállitása. A hulladékot álláspontunk szerint ugyanis csak egységben lehet kezelni, amire az
új rendszer megoldást nyújthat. Az új rendszer egy össztársadalmi felelösséyáUaláson
alapuló, a környezeli lerhelést minimalizáló, egységes és hatékony szabályozási modellben
gondolkozik. amelyben nem lehetséges ai eg)'es jövedelmezö vag)> veszleséges
hulladékgazdálkodási területeket elkülönülten kezelni.
A koncesssziós tevékenység hatálya alá kerülő hulladékáramok kiválasztását
a hulladékgazdálkodási szakterületet érintö EU irányelvekben meghatározott, az egyes
hulladékok ujrahasználatra történő előkészitésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékek,
valamint egyéb hulladékgazdálkodási kötelezettségek (pl. az egyszer használatos műanyagok
használatánakkorlátozásáhozkapcsolódó előírások) indokolják.
Ezek a kötelezettségek érintik
a települési hulladékok körét - ennek esetében a kötelezettség a teljes települési
hulladékáramra vonatkozik, nem kerül megkülönböztetésre, hogy az a természetes
személy vagy a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználónálkeletkezik-e -,
a
kiterjesztett
gyártói
felelősségi
szabályozás
hatálya
alá
tartozó
hulladékok legjelentősebb hulladékáramait,
a kömyezetvédelmi termékdijköteles termékek legtöbb hulladékkategóriáját, valamint
a visszaváltási rendszer hatálva alá kerülö hulladékokat is.
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Az irányelvi kötelezettséaek teljesítéséért a tagállamok felelösek, mely kötelezettségek az uj
rendszerben a koncesszor tevékenységén keresztül teljesíthetöek. az ő kötelezettségévé
válnak, ennek köszönhetően javul a méretgazdaságossági arány és a hatékonyság. lehetövé
válnak az uniós előirások teljesítéséhez szükséges nagyobb volumenű fejlesztések. A
Törvény a fentiekben bemutatott egységes hulladékgazdálkodási rendszert a fenti, európai
16
uniósjogi követelmények szerint igyekszik megteremteni'
Ilyen értelemben véve álláspontunk szerint a kár nem értelmezhetö. Véleményünk szerint az
Inditványban kifejtettekkel szemben a tervezett új szabályozás rendelkezéseiben foglaltak
nem sértik az Alaptörvény XIII. cikk (2) bekezdését, mivel az alkotmányos tulajdonvédelem
köre és módja nem szükségképpen követi a polgári jogi fogalmakat, és nem azonositható az
absztrakt polgári jogi tulajdon védelmével, ahogy ezt az Alkotmánybiróság korábbi

határozatában is kimondta.

Az alapjogként védett tulajdonhoz való jog tartalmát a

mindenkori közjogi és (alkotmányos) magánjogi korlátokkal együtt kell érteni. Az
alkotmányos tulajdonvédelem terjedelme mindig konkrét; fiigg a tulajdon alanyától, tárgyától
és fünkciójától, illetve a koriátozás módjától is. A másik oldalról nézve: ugyanezen
szempontoktól fügsően az adott fajta közhatalmi beavatkozás alkotmányos lehetösége a
tulajdonjogba más és más.
Az alkotmányos tulajdonvédelem körében az állami beavatkozás jogszerűségét alapvetöen
annak a követett cél és az alkalmazott eszköz - az érvényesített közérdek és a megvalósított

tulajdonkorlátozás - viszonyában megvizsgált arányossága határozza meg. A korlátozásról
általános standardok alapján nem lehetséges dönteni, illetve a korlátozás szükségességevagy

elkerülhetetler. sége sem része az alkotmányossági vizsgálatnak. Ennek oka, hogy a tulajdon
szerepe mindig az adott társadalmi és gazdasági viszonyoktól fiigg, az állam szabályozói

beavatkozásai pedig ki vannak téve az éppen aktuális gazdaságpolitika prioritásainak. A
3115/2013 (IV. 4. ) AB határozat megismételte a korábbi gyakorlat által lefektetett alaptételt,
miszerint a tulajdonvédelem alapvetöen a megszerzett tulajdont illeti meg, a tulajdoni
^

várományokat csak kivételesen.

A 3194/2014 (VII. 15. ) AB határozatban az AIkotmánybiróságnem tartotta az alkotmányosan
védett tulajdon körébe tartozónak a gazdasági tevékenység hatósági engedély alapján

6 A Törvénnyel bevezetend új rendszerben megítélésünk szerint az is biztosílharó, hogy ha az Unió
kÖliségveTési eszközök alkalmazásával kívánja a célértékek teljesítését ösztönözni, akkor a koncesszor úlján az
államot terhel költségveiési leher hatékonyabban csökkenthet , arra - ellentéiben a jelenlegi rendszerrel közvetlen ráhatással bír. Ezzel összefüggésben jelent s például az Európai Bizottság 2018. májusi pénzügyi
csomaiyábanjavasolt, a 2021-2027. közöiii uniós pénzügyi ciklusban bevezetésre kerül új tagállami befizetés,
amellyel- többek között - a Brexit míatti költségvetési kiesés pótlásához kell hozzájárulniuk a lagállamoknak.
Ennek okán új "sajál forrás" befizetési körelezenség kerül bevezetésre, amely alapján a tagállamoknak 0,8
EUR/kg fizetési kötelezensége keletkezik a tagállamban nem hasznosíton m anyag csomagolási hulladék
mennyisége után. Erre az új fizetési kötelezettségre figyelemmel - m anyag csomagolási hulladékok nagyobb
arányú feldolgozására irányuló iniézkedések elmaradásával - el zetes számÍTásaink szerint 2021-ben várharóan
mintegy 59 Mrd Ft-ot, 2022-ben mintegy 61 Mrd Fl-or szükséges "saját forrás"-ként Magyarországnak
megfizetnie az Európai Unió felé. A TÖrvényben javasolt íntézkedések végrehajtásával ugyanakkor e
kölTsésvetésileher mérsékelher .

17 Lásd: 64/1993. (XI1. 22. ) AB határozat. 10/2001. (IV. 12. ) AB határozat, 819/B/2006. AB határozat,
3115/2013. (VI. 4. ) AB határozat.

ls 64/1993.
" 64/1993.
20 64/1993.
21 64/1993.

(XII. 22. ) AB határozat,
(XII. 22. ) AB határozat,
(XII. 22. ) AB határozat,
(X1I. 22. ) AB határozat.

Indokolás
Indokolás
Indokolás
Indokolás

161.
161.
161.
34.
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rendszeres jövedelemszerzési célból történö végzését, illetve magát a gazdasági tevékenység
végzésére feljogosító hatósági engedélyt és az engedély által lefedett tevékenységi kört sem.
Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti hivatkozott határozat indokolása szerint nem lehet a
tulajdonelvonást megállapitani, ha az új szabályozás elvben nem zárja ki, hogy a jogosult

valamilyen módon továbbgyakorolhassa jogosultságait. Az Alkotmánybiróság tehát nem
követeli meg, hogy az érintettnek konkrét lehetősége legyen a jogosultságok (az érintett
gazdasági tevékenység) további gyakorlására. A Ht. módosítása megteremti annak
lehetöségét, hogy a hulladékbirtokosok koncesszori alvállalkozóként tovább gyakorolják
jogszabály által garantált rendelkezési szabadságukat a hulladék felett

A 26/2013. (X.4. ) AB határozat értelmében az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése - az
Alkotmánybiróság korábbi gyakorlatát alaptörvényi szintre emelve - tartalmazza, hogy
alapvető jog más alapvetö jog érvényesülése, vagy valamely alkotmányos érték védelme
érdekében, a feltétlenűl szükséges mértékben, az elérni kivánt céllal arányosan, az alapvető
jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Ennek tükrében az
Alkotmánybiróságiiak egy ilyen esetben azt kell vizsgálnia, hogy az állami beavatkozás az
adott cél érdekébenszükséges és arányos volt-e, és azt igazolta-e közérdek.

A 26/2013. (X. 4. ) AB határozatban az Alkotmánybíróság az Emberi jogok és az alapvető
szabadságjogok védelméról szóló Európai Egyezmény EIsö Kiegészitő Jegyzőkönyvének
(kihirdette az 1993. évi XXXI. tön'ény) a tulajdon védelméröl szóló 1. cikkének második

bekezdését tartotta irányadónak: "Minden lermészetes ragv /'og'; személynek joga van javai
tisztelc'then tartúsához. Senkit sem lehet hilajclonálól megfos:fani. kivéve. ha e: közérdekböl
és a törvényhen meghatározotí feltételek, valamint a nemzetkÖzijog általános elvei szerínt
lörténik".

Az

Alkotmánybiróság

értelmezése

szerint

azonban

e

rendelkezések

nem

korlátozzák az államok jogát olyan törvények alkotásában, amelyeket szükségesnek ítélnek
ahhoz, hogy ajavaknak a köz érdekében történö használatát szabályozhassák {control ofuse).
A Törvény szükséses a köz érdekében történő szabályozáshoz. A "control ofuse" önmagában
véve nem keletkezteti a kártérítéshez való jogot.'
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A fentiek alapjáii álláspontunk szerint alkotmányossági szempontból a kár fogalma nem
értelmezhető, mert az új szabályozás egy össztársadalmi felelösségvállaláson alapuló. a
kömyezeti terhelést minimalizáló, egységes és hatékony szabályozási modellen alapulna, a
jelenlegi rendszer veszleség és nyereség fosalmai pedig önmagukban nem értelmezhetőek.
mert a jelenleg nyereséges vállalatok is generálnak veszteséget a rendszerben, ami
számszerűleg nem kimutatható. E körben érdemes utalni arra is, hogy ha egy cégnél tiszta
papir vagy aluminium keletkezik a gyártás melléktemiékeként, jogosult an'a, hogy ezt
mellékterméknek minösitteti és így értékesiti. Amennyiben értékesitéssel nem foglalkozik és

" Indokolás 20. Annak ellenére, hogy azt a panaszos "hosszabb idön át határozattan idötartamra szóló müködési
engedély alapján - az abban mesjelölt üzlethelyiségben és üzletkörben" folytatta.
Indokolás 22. Annak ellenére, hogy az engedély névre szóló volt, és nem volt átruházható. Viszont
meghatározotijoí;szabályi feltételek mellett a kiállító hatósáí; visszavonhatta.

3194/2014 (VII.15. ) AB határozat, Indokolás [24] ("cx ?ege" nem kizárt az adott tevékenység további
folytatásának lehetösége).

" Lásd26/2013. (X. 4. ) AB határozat [162].
2°Lásd[169-172]szakaszok.
Ebben a körben mesjegyezie az Alkotmánybíróság, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága a J. A. Pye
(Oxford) Ltd. és J. A. Pye (Oxford) Land Ltd. kontra Egyesült Királyság [GC] (44302/02, 2007. augusztus
30. ) ügyben kimondta, hogy a "control ofuse" önmagábanvéve nem keletkezteti a kártérítéshez valójogot.
Minderre tekinTette] az Alkotmánybíróság elutasította a törvénynek a Tulajdonhoz valójog sérelmére alapított
alaptörvény-ellenességétállító indírványokat.

7. 9.

hulladékként akar megválni az anyagól, akkor nem lehet a tulajdonhoz való jog indokolatlan
korlátozásának tekinteni, ha a hulladékszállitást az ország megszervezi a fentebb ismertetett
közérdek biztositása érdekében.

2.

"A tön'ény 49. § (1) bekezdésével kiegészilett, a Ht. új 31. f (2b) pontja szerint amennyiben a
hiilladéklermelő

évi

ölvenezer

tonnánú!

löbh

hulladckol

lermel.

és

ezen

lúl a

vállalatirám'itási rendszerében önallo elvárásokal fogulmazott meg a hulladékok eg}'edi
kezelésere - amely minden környezeli vag}' integráll i'állalatirányitási rendszer sajáto.'isága akkor ezek a cégek a hivatkozoll eh'árások leljesilése erdekében külön s:er:ődésl kel!
kösseneka koncesszorral, és a töbhletleijesilésekértszintén fizemiiikkell. Jelenleg ezen cégek
u szóba jöhetö hulladékaikal jellemzően érlékesilik. igy a fentiekben leirlakon túlmenöen öket

még a korábbi bevélelekel lermelő. de a környe:et\'édelem s:empont/ából előnyösebb célok
elérésének költsége is lerhelnifogja, hololt ezen anyagoh'a is a tulajdonelvonás kártalanífási
szahályai kell, hogy vonatkoz:anak az Alaptörvénynek a tulajdon elvonására vonutkozó
elöirása szerml.
A vitatott rendelkezés az alábbi:

(2b) Az az eredeti hulladéktermelö. akinek a tevékenységeiböl képzödö elsődleges
hulladékánakmennyisége a hulladékgazdálkodásihatóságáltal elfogadott, a tárgyévet
megelözö évre vonatkozó adatszolgáltatása alapján összességében meghaladja az
ötvenezer tonnát és a vállalatirányitási rendszerének részeként hulladékgazdálkodási
célokat tartalmazó hulladékgazdálkodási tervvel rendelkezik, a koncessziós társasággal
külön megállapodásban rögziti azokat az elvárásokat, amelyeket teljesíteni szükséges a
(2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék tekintetében. Az egyedi elvárások
teljesitéséhez kapcsolódó költségeket a hulladékbirtokos a koncessziós társaságnak
megtériti."

A szakmai álláspontunk szerint a; idézett szakasz kizárólag a termékdijas körbe larlo:ó
hulladékokra és a telepiilési hulladékokra vonatkozik, melyek esetébenjelenleg is megfizetik
a hulladékkezelés költségeit. Nem tartoznak ide az ipari hulladékok. melyekből a gazdálkodó
szervezeteknek

akár bevétele is származhat,

azok esetében továbbra is saját maguk

választhatják ki a hulladékkezelö személyét.

A kivételt a törvény éppen azért biztositaná, hogy az új modellünk alapját képezö hulladékot
a hazai újrafeldolgozási rendszerben tudjuk tartani. A nagy hulladéktermelők ugyanis
megállapodhatnak a késöbbi koncesszorral a hulladékuk magyarországi kezelésének
feltételeiröl.

3.

"A lön'ény szerinti tulajdonjogi korlátozás érinti minci ai önkormányzatokat, mind az
inlézményi résztevékenység körébe larlozó hiilladékol előállilíí gyárlól. hiilladeklermelöl. a
hulladékga:dá!kodásban közreműködö gy'űjlöl. kereskedől, elökezelőt. száliilót. valaminl a
hulladékbirlokost. Ulóbbi. ma Magyarországon jelenlös magánlidajdonosi kör eselében a
lörvény szerinti korlálozás azl jelenlené. hog\' a levékenysége során képzödött hiilladékkal.
amely egy'ben terméknek is minősül. nem rendeikezhetne szabadon annak ellenére. hogy az
intézményi résztevékenységhe tartozó hulladékkör jelenleg összhangban a vonatkozó
közösségijogi szabályokkal - a közszolgállalás rendszerélől függellen módon, halékonyan.
piaci alapon kerül áh'ételre. beg)'i!jlésre és hasznosilásra.
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Meg kell jeg\'ezni. hog)' a közösségi jog értelmében a hulladék terméknek minösvl. ig)' a
lőrvény lulajdon/ogi korlálozásai az Ein'ópai Umó Működéséről szóló Szerzödésnek az áruk
szabad áramlásáról szóló 28. cikke sérelmél is felveli.

Allásponlom szerint a tön'ény 49. § (I) bekezdésébe foglalt módosítás azzal, hogy a termelési
és iparí hulladékok tulajdonát leljes, feltétlen és azonnali kártalanitás nélkül eh'onni rendeli,
még a hulladékgazciálkodáshoz fíizödö közérdekre lekinlettel is a: Alaptön'ény XIII. cikk (2)
bekezdésébe ütközik.

A közszolgáltatás kialakitására, a magáii vagy közszolgáltatás között bármilyen jellegű
megkülönböztetésre vagy előtérbe helyezésre a HKI elóírást. utalást nem tartalmaz.
A már emlitettek szerint a Törvény a hulladékgazdálkodás új, koncessziós modelljének
tárgyává a települési hulladékot, valamint a kiterjesztett gyártói felelösséggel. a termékdíjjal
és a visszaváltási dijjal érintett temiékek hulladékát tette. A koncesszió tárgyának
meghatározásakor a jogalkotó nem önkényes döntést hozott, hanem figyelemmel volt az
európai uniós hulladékgazdálkodási célszámokkal kapcsolatos előirásokra és az azokból
fakadó tagállami kötelezettségekre, valamint a kömyezetvédelmi és közegészségügyi
szempontokra.

E szempontok alapján a koncesszió körébe vont hulladékáramok mindegyike esetében
európai uniós kötelezettség áll fenn; valamint a telepűlési hulladék - különösen a vegyes esetében további közegészségügyi;mig a kiterjesztett gyártói felelősséggel, a termékdíjjal és
a visszaváltási dijjal érintett tennékek hulladéka vonatkozásában - az illegális hulladék
gyakori összetételére tekintettel - további kömyezetvédelmi kockázatok állnak fenn, amelyek

kezelése kiemelt össztársadalmi érdek, közügy.
A kiterjesztett gyárlói felelösségi rendszer szakáramok szerinti irányelvi szabályait
a K. eretirányelv,
a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv,

az elhasználódottjárművekröl szóló 2000/53/EK irányelv,
az

elemekről

és

akkumulátorokról.

valamint

a

hulladékelemekröl

és -

akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv és

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv
tartalmazza.

Magyarországon a kiterjesztett gyártói felelösségi rendszer összetett, de lényegi eleme a
kömyezetvédelmi termékdij szabályozás, ezért hazai szinten az irányelvek átültetése a
termékdijas szabályozás keretein belül történt meg, amely azok felülvizsgálatát, átalakitását
igényli.
Az átültetés előtt álló, a hulladékokról szóló 2008/98/EK. irányelv módositásáról szóló, 2018.
május 30-i (EU) 2018/851 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: HK.I Mód.
irányelv) 1. cikk 9. pont (7) bekezdése szerint a 2018. július 4. elött létrehozott kiterjesztett
gyártói felelősségi rendszereknek 2023. január 5-ig kell megfelelni a módosult keretirányelvi
követelményeknek.
Emlitést
egyrészt
hulladék
folytatott

érdemel még a HK.I Mód. irányelv (23) és (24) preambulumbekezdése, mely
kiemeli. hogy a közigazgatási szervek jelentös szerepet játszanak a települési
összegyüjtésében és kezelésében, valamint a lakossággal ezzel kapcsolatban
kommunikációban. majd hangsúlyozza. hogy a kiterjesztett gyártói felelösségi

rendszerek általános minimumkövetelményeinek

részeként bevezetett, a termékek gyártóinak

pénzügyi felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási szervek települési
hulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül kell alkalmazni. A
köz szerepvállalása szempontjából leszögezi, hogy abban az esetben, ha a közigazgatási
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szervek felelnek a kiterjesztett gyártói felelösségi rendszerek hatálya alá tartozó termékekböl
származó hulladék kezelése operativ szempontjainak szervezéséért, e szolgáltatásokat
költséghatékony módon kell nyújtani, és a termékek gyártóinak a pénzügyi felelössége nem
haladhatja meg az e szolgáltatások nyújtásához szükséges költségeket; e költségeket az
érintett szereplök - ideértve a termékek gyártóit, szen'ezeteiket és a közigazgatási szerveket átláthatómódon állapitják meg.
4.

.. Alaptörvény-ellenes szabályozásnaktartom a tön'ény 38. § (2) hekezdésébefoglalt, a Ht. új
18/D. § (1) bekezdését is. Bár a hulladék hasznositása a tön'ény szerint nem kerül
koncesszióba.

a

módosilás

érlelmében

mind

eg)'es

égelőmiivek.

mind

eg)'es

huliadékhasznosilási tevékenységet ellátók korlátozva lesznek azzul, hogy mint a: úllami
hulladekgazdálkodási közfeladat ellátásához szükséges luilladékgazdálkodúsi eszkö:
iizemeltetői. a s:ahad kapacilúsaik erejéig nem lagadhalják meg a koncesszor. a konce.'isziós
társaságvagy a koncesszori alvállalkozó által u: eszközeikhasználatál.
Eszerint tehát a koncesszor, a koncesszios lársaság vag\' a koncesszori alvállalkozó suját
belátása és szabad döntése szerint vehel igénybe és használhat magán- vagy köztulajdonban
lévő es:kö:ökel.

Az Alaptön'ény M) cikk (2) bekezdése kimondja. hogy Mag\'arország hiztositja a tiszle.'iséges

gazdasági verseny felléleleit. Az Alaptön'ény szerint az állam kölelessége a szabad
versenyhez szükséges jogi környezet megleremlése. A versenyl sérlő magalarlások. illetve
cselekmények kapcsán eg}'el!en lényezöt külön is megemlil a: Alaptörvény. nevezetesen az
erőfölénnyel való \'iss:aé1ésl, amellyel szemben fellép Magyarország. Allásponlom szerinl
éppen eg}'oldcilú erofölényl hoz lélre a lörvény ezen rendelkezése a koncess:or. a koncessziós
társaság vagy a koncesszori alvállalkozó számára. A: Alaptön'ény M) cikk (2) bekezdésének
sérelme szempontjából _ véleményein szerint - irreleváns, hog\' mindezért hatósági díjal kap
a kényszerhasználaf elszem'edője.

A: Alaptön'ény XXI. cikk (1) hekezdése értetmében Mag\'arország elismeri és érvényesiti
mindcnki jogát a: egészséges környe:ethez. Ai egészséges környezethez való alapjog az
állam inlézményvédelmi kötelezeltségén, a visszulépés tilalmún túl a:l is megköveteli, hogy
ha egy szabályozás vagy intézkedés érintheti a környezet állapotát, a jogalkotónuk kell

igazolnia, hogy a szabályozús nem jelent visszalépést és ezáltal nem okoz akár
visszafordíthatatlan

károkozást.

A hiilladékgazdálkodás működlelése a: egészséges környezelhe: való alkolmányos alapjog
érvényesíilésénekeg)'ik bizlosíléka, alapvetö lcö:egés:ségüg)'ikérdés.
A vitatott rendelkezés az alábbi:

"18/A. §
(1) A B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetöje a szabad kapacitásai erejéig nem
tagadhatja meg a koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó
által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben keletkezett
- és a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban lerakható - hulladék átvételét a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnökének e
törvényvégrehajtására kiadott rendeletében meghatározott hulladéklerakási díjért.
(2) A koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérésére a
hulladékgazdálkodási hatóság az érintett B3 alkategóriájú hulladéklerakó szabad
kapacitásáról tájékoztatást ad.

(3) Ha a B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetöje a szabad kapacitás ellenére a
lerakóban ártalmatlanitható hulladék átvételét legkésőbb az 53/H. § (1) bekezdésében
meghatározott idöpontot megelőzö egy hónappal szerzödés megkötésével nem teszi
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lehetövé. a koncesszor. a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó
kérelmére a hulladékgazdálkodási hatóság kötelezi arra az üzemeltetöt.
(4) E § alkalmazásában 2023. július 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását 2023. június 30. napjáig szolgáló lerakó kapacitás szabad kapacitásnak
minösül.

18/B. §
(1) A B3 alkategóriajú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási dij fedezetet
kell, hogy nyújtson a hulladéklerakó működtetésével kapcsolatos indokolt költségekre.
a 70. §-ban meghatározott céltartalék képzésére és a hulladéklerakási járulék
megfizetésére.
(2) A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási dijat egyéves
dijfizetési idöszakra. általános forgalmi adó nélkül számilott egységnyi dijtételek
szerint kell meghatározni.
(3) A B3 alkategóriájúhulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási díjat a Hivatal
elnöke e törvény végrehajtásárakiadott rendeletében állapitja meg.

18/C. §
(1) A B3 alkategóriájú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási dijra
vonatkozó rendelkezések betartását a Hivatal ellenőrzi. E rendelkezések me.ssértése
esetében a Hivatal határozattal

a) megtiltja a jogszabálysértö díj további alkalmazását, és kötelezi a B3 alkategóriájú
hulladéklerakó üzemeltetöjét. vagy a tulajdonosát a jogszerű ellenérték alkalmazására,
es

b) kötelezi a B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetőjét. vagy a tulajdonosát a
rendelkezések megsértésével elért többletbevételnek a jegybanki alapkamat tárgyévi
éves

átlagával

növelt

összegének

a

sérelmet

szenvedett

fél

részére történö

visszatéritésére.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben alkalmazottjogkövetkezmény mellett birságot szab ki
a B3 alkategóriájú hulladéklerakó üzemeltetőjével vasy a tulajdonosával szemben. A
bírság mértékére az 51. § (3) bekezdése alkalmazandó.

(3) A hulladéklerakási díj alkalmazásával kapcsolatos dijfelügyeleti eljárásban az
ügyintézésihatáridő huszonöt nap.
(4) A Hivatal a hulladéklerakási díj alkalmazásával kapcsolatos díjfelügyeleti eljárás
keretében hozott, véglegessé vált határozatait közhírré teszi.
(5) A hulladéklerakási dij alkalmazásával kapcsolatos dijfelügyeleti eljárásban e
tön.'ény erejénél fogva ügyfélnek minösül a B3 alkategóriájú hulladéklerakó
üzemeltetöje, vagy a tulajdonosa.
(6) A biróság a Hivatal hulladéklerakási dij alkalmazásával kapcsolatos dijfelügyeleti
eljárásban hozott határozatát nem változtathatja meg.
18/D.
(1) A hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultság átengedésével kapcsolatos
nyilvános pályázat kiirásának idöpontját megelőzően üzembe helyezett nem veszélyes
vegyes települési hulladékot égetö hulladékégetö mü, amelynek hulladékgazdálkodási
engedélye a koncessziós területen a legnagyobb éves befogadható égethetö
hulladékmennyiséget tartalmazza, valamint az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
ellátásához szükséges hulladékgazdálkodási eszköz (e § alkalmazásában a
továbbiakban: eszköz) üzemeltetöje a szabad kapacitásai erejéig nem tagadhatja meg a
koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó által az eszköz
használatát az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával összefüggésben, a
Hivatal elnökének e törvény végrehajtására kiadott rendeletében meghatározott dij
ellenében.
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(2) A koncesszor, a koncessziós társaság vagy a koncesszori alvállalkozó kérésére a
hulladékgazdálkodási hatóság az érintett eszközök tekintetében a szabad kapacitásokról
tájékoztatást ad.
(3) Ha az érintett eszköz üzemeltetője a szabad kapacitás ellenére az eszköz használatát
legkésőbb az 53/H. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző egy
hónappal, vagy új eszköz létesitése esetén a vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély
véglegessé válását követö egy hónapon belül. szerzödés meskötésével nem teszi
lehetővé. a koncesszor, a koncessziós társaság va&y a koncesszori alvállalkozó
kérelmére a hulladékgazdálkodásihatóságkötelezi arra az üzemeltetőt.
(4) Az e §-ban alkalmazandó dij, a dijra vonatkozó rendelkezések megsértésének
jogkövetkezményei, a birság és a dijfelügyeleti eljárás tekintetében a 18/B-18/C. §
rendelkezései irányadók.

(5) Az e § alkalmazásában 2023. július 1. napjától a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásához 2023. június 30. napjáig igénybe vett eszköz szabad
kapacitásnak minösül.'
AIláspontunk szerint az Alaptörvény XXI. cikk (1) bekezdése értelmében Magyarország
elismeri és érvényesiti mindenki jogát az egészségeskömyezethez.
A hulladékgazdálkodás működtetése az egészséges környezethez való alkotmányos alapjog
érvényesülésének egyik biztositéka. alapvetö közegészségügyi kérdés.
Az uj modell a modem hulladékgazdálkodás útjára történö áttérés alapja.
A mindenkori szabad kapacitások rendelkezésre bocsátása szükséges a tagállami
kötelezettségek teljesitéséhez, ezért közérdek. Az igénybe vett kapacitásért a létesítmény
tulajdonosa szigorú hatósági felügyelet mellett az indokolt költségeket fedező
ellenszolgáltatásban részesül. A kapacitás hatékony kihasználása a hulladékkezelő
létesítmények tulajdonosának is érdeke. Mindezeken túl, a hatékonyan nem üzemeltethető
létesitmények további üzemeltetését pedig el kell kerülni, annak érdekében, hogy a rendszert
a továbbiakban már ne terhelje azok költsége.

Megjegyezni kivánjuk ugyanakkor, hogy álláspontunk szerint az Alaptörvény M) cikk (2)
bekezdésében foglalt erőfölénnyel való visszaélés elleni fellépés mint államcél, valamint az
inditványban e vonatkozásban sérelmesnek tartott szabályozás között - figyelemmel az
Alkotmánybiróság által a 8/2014. (III. 20. ) AB határozatban az Alaptörvény e bekezdését
illetően megfogalmazott megállapitásokra is - alkotmányjogi szempontból értékelhetö
összefüggésnincs, erre vonatkozó részletes indokolást az inditvány sem tartalmaz.
A hivatkozott határozatban az AIkotmánybiróság az Alaptörvény M) cikk (2) bekezdését

értelmezte, miszerint ,, Az Alaptön'ény M) cikk (2) bekezdése második mondatából az
államnak az a kötelezettsége következik, amely - a: Alaplörvényben szereplö alkotmányos
értékek jig}'elembevételével - a fog)'aszlók érdekeil védő. a: erőfölénnyel való viss:aé!éssel
szemben fellepö inlezményrendszer létrehozására és fenntartására, továbbá a fogy'asztók

jogait biztositójogszabályokmegalkotásáravonatkozik.
Az Alkotmánybíróság a 16/2020. (VII. 8.) AB határozatában kitért arra, hogy ,,...a
versenyszabadság azonban nem önálló alkotmányos jog: a 8/2014. (III. 20. ) AB határozat
megerősiletle a:l a korábbi gyakorlalot. amely szerinl a gazdasági versenyt korlálozó
jogszabálynak nem kell megfelelnie az alapjog korlátozására általában irányadó [jelenleg uz
Alapton'ény I. cíkk (3) hekez-désében rögzített] szempontoh^ak. Nincs tehát akadálya unnak,
hogy a tön'ényhozó a gazdasági versenyt a közérdekre íekiníetíe! korlátozza. Osszegezve,
az inditvány III. pontjában sérelmesnek tartott szabályozás olyan gyakorlat megvalósitását
célozza, amelynek a fentiekben megjelölt közérdekre tekintettel megfelelö alkotmányos
indoka van.

27

A jogalkotó a kifogásolt tön'ény 38. §-ával megállapitott Ht. új 18/D. § (1) bekezdésében
egyrészt kikötötte, hogy csak a szabad kapacitások mértékéig kell a hulladékgazdálkodási
eszközöket a koncesszor rendelkezésére bocsátani, másrészt a Konnánytól közjogilag
független önálló szabályozó szervre. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra
ruházta a szolgáltatás és ellenszolsáltatás egyenértékűségének biztositását azáltal, hogy ez
utóbbi szerv fogja a hulladékgazdálkodási eszközök igénybevételének dijat mint hatósági árat
meghatározni.
Egyoldalú erőfölény fennállta álláspontom szerint fogalmilag nem valósulhat meg, mivel az
Alaptön'ény XXII. cikke alapján az állam feladata a közszolgáltatásoklioz való hozzáférés
biztositása (az egészséges kömyezethez való jog érvényesülésekéntis), ezért az az államnak
Alaptörvényből fakadó kötelezettsége a közszolgáltatással kapcsolatos költségek
alakulásának nyomon követése. a hiányzó bevételek fon'ásának és a működési feltételek
biztositásának szükségképpenimegteremtése.
Az inditvány III. pontjában sérelmesnek tartott szabályozás olyan gyakorlat megvalósitását
célozza. amelynek a fentiekben megjelölt közérdekre tekintettel megfelelő alkotmányos
indoka van.

5.
., A tön'ény 62. §-ával megállapilotl, a Ht. új 53/C. §-a szabályozza a koncessziós s:er:ődés
lcirlalmál, a szerződésmegszűnésénekeseteil. Ezen rendelkezések közöll azonban nem állapíl
meg gurunciákal arra a; esetre, ha a koncesszor felhug}' a tevékenységével, vagy valamilyen
okból (alvállalkozók hianya, kezelesi kapacitások hiánya stb. ) nem képes ellátni, vag\> nem
megfelelö szinlen látja el a feladalail. Mindez a hulladékgazdálkodási állcimi feladalok
ellátatlanságát eredményezheti, ami veszelyezteti uz egészséges kÖmyezethez vaíó
ulkotmányos alapjog érvényesülését. Ez a szabályozúsi híány nem tesz eleget az állam
iníézményvédelmi kötelezettségének, ekként alüptön'ény-ellenes.
A törvény az inditványban kifogásolt kérdések tekintetében számos garanciális szabályt
tartalmaz. A 62. § teljeskörűen tartalmazza azokat a rendelkezéseket. amelyek biztositják
(garantálják), hogy amennyiben a koncesszor felhagy a tevékenységével, vagy valamilyen
okból (alvállalkozók hiánya, kezelési kapacitások hiánya stb. ) nem képes ellátni, vagy nem
megfelelö szinten látja el a feladatait. akkor ez ne eredményezhesse a hulladékgazdálkodási
állami feladatok ellátatlanságát és ne veszélyeztethesse az egészséges kömyezethez való
alkotmányos alapjog érvényesülését. A rendelkezések garantálják, hogy (i) eleve kizárólag
olyan koncesszor nyerhesse el a koncessziót a pályázaton, amely megfelel a szigorú
minőségbiztositási feltételeknek, továbbá (ii) abban a valószinütlen esetben, amennyiben a
koncesszor ennek ellenére késöbb mégis bármilyen okból felhagy a tevékenységével, vagy
valamilyen okból azt nem képes ellátni, vagy nem megfelelő szinten látja el a feladatait.
akkor ez ne eredményezhesse a hulladékgazdálkodási állami feladatok ellátatlanságát és ne
veszélyeztethesse az egészségeskömyezethez való alkotmányos alapjog érvényesülését.
Ugyanezt biztositja a Törvénnyel módosításra kerülő, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. tön'ény módositása (a
továbbiakban: "Minösitési tv. "). A Minősítési tv. a korábbi szabályozás rendelkezéseit
adaptálja az új, koncessziós rendszerre, garantálva ezzel minimum a korábbi rendszer
megmaradását. A koncessziós tevékenység folyamatos ellenörzését egyrészt a Törvény által

előírt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek,

másrészt a hulladékgazdálkodási

Lásdpéldául a Törvény 62. §-ával bevezetett Ht. 53/J. § C2)-(3) bekezdéseket és a Törvény 57. §-ával
bevezetett Hl. 47/A. § (4a) bekezdést.
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hatóság és a MEK.H ellenörzési hatáskörei,

haniiadrészt pedig a rendszeresen megújitandó

megfelelőségi vélemény is biztosítja.
A Minősítési tv. ugyanis kifejezetten rendelkezik arról az esetről. hogy ha a koncesszor az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a Ht. rendelkezései szerint nem biztositja
vagy az bármely okból nem biztosítható, akkor a Ht. szabályait az ezen speciális tön'ényben
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni:
., Ha az állami hu!ladckga:dálkodási közfeladat hármelyik rés:levékenységénekellátására a:
e lörvényben vag}' a koncesszjós szerzödésben fiiglaltak szerint nem kerül sor vcigy az
bármely okbó! nem biztositható, e tön'ény szabályait a: eg\'es közszolgáltalások ellátásáról
és az ezzei összí'ftiggő lörvénymóciosilásoh'ó! szóló lörvényben meghalározott ellérésekkel
kell alkulmazni.

Emellett a törvény alábbi alcime önálló eljárásrendet tartalmaz a kérdést illetöen:
"22. A: eg)'es közs:f)!gállatások ellátásáról és az ezzel összefíiggő lörvénymódosilásokról
szóló 2013. évi CXXXIV. lön'énv módositása

95. f
(1) A: eg\'es kö:s:olgállatúsok ellátásáról és az ezzel összefüggő lörvényinódositásoki'ól szóló
2013. évi CXXXIV. törvény (u továbbiakbun: Ekt. ) I. § (1)-(7) hekezdése heiyébe a kövefkező
rendelkezések lépnek:
"(l) Ha a koncesszor az állami hiilladékgazdálkodásiközfeladal ellálásál a hulladékról szóló
20/2. évi CLXXX\'. tön'ényben (a továbbiakban: Hl. ) foglallak szerint nem bizlosilja vagy a:
bármely okból nem hiztositható, a Hl. s:ubályuit az e tön'ényhen meghutározott eltérésekkel
/ce// alkalmazni.

(2) A koncesszor, illetve az e törvény végrehajtásárü kiadott kormányrendelethcn kijelÖIt
központi kormányzuti igüzgatási szcrv vagy^ minisztcr az. (1) bekezdésben meghatározott

körüJmény beköveíkezésér(f)Í haladékíaíanul. de lcgfeljebb 3 napon belüí íújékozíatja az e
tön'ény végrehajlására kiadott kormányrendeJethen kijelölt állami szervet (a továhbiakban;
álíami szerv).

(3) A: ullami szen' ar állami hu/ladékgazdálkodási közfeladat ideiglenes ellátására (a
továbhiakban: ideiglenes ellátás) a (2) bekezdésben meghatáro:ott tájekoztatás kézhezvélelél
kövelő 15 napon belíil hatósági eljárás kerelében hulladékgazclálkodási engedéllyel
rendelkezd közérdekű szolgáltalót vag)' szolgállalókal f'elöl ki. A kö:érdekű szolgállató a:
ideiglenes ellátást a hulladékgazdálkodási hatóság áltci! kiszúmitott szolgáltatási díj fejében
kÖteles e/végezní. A szolgáhafásí díj megállapításának rendjét az e tön'éfiy végrehajtásara
kiadott miniszteri rendeler halározza meg.
(4) Az állami szen' kijelölésre irányulo eljárásban hozott döntésével szemben fellebbe:ésnek
nincs helye.
(5) A kijeÍÖléss'e irányuló eljárásban hozotf döntés a vógrehajtus felfüggesztése iránfi
kérelemre tekintet nélkiil végrehcy'thalóványilvánithaló.
(6) A: államí szen' a: ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás
halékonyságához. gywrsaságához. gazdaságosságához fűzödő közérdeket, lováhbá a lakosság
méltányos érdekeitveszi figyclembe.
(7) Az ideiglenes ellálásra iranyuió kif'elölés az új koncessziós szerzödés megköléséig
hatálvos.

Alláspontunk szerint a Ht. új 53/D. § (4) bekezdése, valamint a 2013. évi CXXXIV. tön'ény
új 1. § (3) bekezdése kellö garanciát biztosit kömyezetvédelem védettségi szintjének
Lásd például a Törvény 78. §-ával bevezeieti 78/B. § (2) bekezdés 17. pomját és a Ht. 82. § (2) bekezdéséi.
Lásd a Tövény 49. $ (2) bekezdésévelmódosított 32/A. § (2)-(4) bekezdéseit.
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fenntartására abban az esetben. ha a koncesszor a szerzödés megszűnése esetén - vagy
bármely más okból - nem látja el a hulladékgazdálkodásbanbetöltött szerepét. Azaz az állam
kezében - törvény által biztosítva - van más alternatív lehetőség. hogy a
hulladékgazdálkodási rendszer működtetését megfelelő eszközökkel fenntartsa.

III.
A fentiekben bemutatott indokok alapján az inditvány által támadott Törvény hivatkozott
rendelkezése álláspontom szerint nem ütközik az Alaptörvény rendelkezéseibe.
Kérem tájékoztatásom szives elfogadását.

Budapest, 2020. december "<?'<"
Tisztelettel:
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