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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Magyarország
különböző tájait egyre gyorsuló ütemben borítja
el az illegális hulladék, melynek túlnyomó része
az egykor jól működő, de ma már megszűnt
betétdíjrendszer
miatt
eldobott
üveg,
műanyagpalack és fém italosdoboz. Bejelentő
javasolja, hogy Németország mintájára kerüljön
bevezetésre olyan mértékű betétdíj minden üveg,műanyag-, és fém italosdobozra, amely
megszünteti az illegális hulladékelhagyás jelentős
részét.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Földművelésügyi Minisztérium az alábbiak szerint
tájékoztatott.
A bevezetésre javasolt betétdíj rendszer jelenleg nem támogatná Magyarországot a
hulladékgazdálkodási céljainak elérésében, épp ellenkezőleg akadályozná azt. A
kiépítés alatt álló, házhoz menő elkülönített gyűjtési rendszerre fordított költségek
(kiépítés, tájékoztatás és szemléletformálás), valamint több éves szakmai erőfeszítések
vesznének ennek hatására kárba, továbbá felmerülhet az EU-s támogatási összegek
visszafizetésének kockázata. A betétdíj rendszer bevezetésével megközelítőleg 21-35%
elkülönítetten gyűjtött, italcsomagolási hulladékot vennénk ki a házhoz menő
elkülönített rendszerből. E mintegy 126-210 ezer tonna értékes másodnyersanyag
eladásából teremtik meg jelenleg a közszolgáltatók a működésükhöz szükséges
finanszírozási feltételek egy részét, amely elvonása a szolgáltatásbiztonságot jelentősen
veszélyeztetné, a szolgáltatás ellátásának kényszere így az államra hárulna.
Magyarország a lakosság számára kényelmesebb és magasabb színvonalú
közszolgáltatást jelentő házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést nemcsak
jogszabályalkotással, hanem az elmúlt években és a jelenleg is folyó uniós forrásból Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) - történő
fejlesztések útján valósítja meg.
A kötelező betétdíj rendszer bevezetése súlyos következményeket vonna maga után az
uniós forrásból támogatott hazai településihulladék-gazdálkodási rendszerekre,
projektekre nézve. A KEOP projekteknél bekövetkezhetnek olyan mértékű műszakitartalmi és/vagy üzemeltethetőségi változások, amelyek jelentős támogatás
visszafizetést eredményeznek.
Az Európai Bizottság 2015. december 2-án megjelent körforgásos gazdáság
elnevezésű javaslatcsomagja konkrét előírásokat tartalmaz a kiterjesztett gyártói
felelősségi rendszer tagállami kialakítására és működtetésére vonatkozóan. Tekintettel
arra, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség elvének hazai érvényesítő eszköze a
termékdíj szabályozás, ezért a bizottsági javaslat várhatóan jelentős mértékű hatást
gyakorolhat a jelenlegi szabályozásra, beleértve ebbe a hulladékgazdálkodásra fordított
források felosztását is. A körforgásos gazdaság javaslatcsomag részeként hat
hulladékgazdálkodással összefüggő irányelv módosítása van folyamatban, amelyek
végleges elfogadása 2018 végén, vagy 2019 elején várható.
Mindezen indokok miatt a hulladékgazdálkodással összefüggő irányelv-módosítások
véglegesítéséig a hazánkban működő termék- és betétdíj rendszerre vonatkozó
konkrét koncepcionális módosítás végrehajtását a Minisztérium nem tervezi.
Tekintve ugyanakkor, hogy a bejelentő javaslata a hulladék hierarchia mentén történő

előrelépést képvisel, a Földművelésügyi Minisztérium támogatandónak tartja. A
hulladékképződés megelőzése, az újrahasználati rendszerek fejlesztése szintén kiemelt
szerepet kap a körforgásos gazdaság javaslatcsomagban, ezért e terület hazai
fejlesztésének lehetőségeit - köztük a betétdíj rendszert - az irányelv változások
elfogadását követően, a hazai jogrendbe történő átültetés során ismételten
megvizsgálja.

