Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye és javaslata az
energetikai hasznosításra előkezelt hulladék kezeléseinek feltételeiről szóló
VM rendelet tervezetéről
Az Országos Környezetvédelmi Tanács a tárgyban megjelölt rendelet tervezetét, a Tanács
Hulladékpolitikai Bizottsága előterjesztése alapján, a 2014. március 14.-i plenáris ülésén
vitatta meg. Az OKT észrevételei és javaslata az alábbiakban összegezhető(ek).
A rendelet tervezet (Rt) célját és megalkotásának okait az indoklás fogalmazza meg: az
anyagában hasznosítható (AH) hulladék-frakció arányának – a hulladékhierarchiának
megfelelő – növelését és csupán az anyagában nem hasznosítható (AnH), ugyanakkor
megfelelő fűtőértékű hulladékoknak, a környezet terhelését is csökkentő(?) energetikai célú
hasznosítását, 2015. január 1.-től. Egyszersmind ezen anyagok növekvő mértékű távoltartását
a hulladéklerakóktól, a bevezetésre került hulladéklerakási járulékok, 2016. évig történő
fokozatos,- lépcsőzetes növelése eszközével.
Ezekkel a célokkal az OKT egyetért.

A Tanács a Rt elemzése alapján azonban arra a következtetésre jutott, hogy a Rt ezen célok
elérését a következő feltételek teljesülése esetén segítené elő.
Szükség van az Rt újragondolására amennyiben a bemeneti értékek meghatározása csak
akkor biztosítja az AnH anyagok lerakóktól való eltérítését, ha az Rt egyrészt megteremti a
feltételeit annak, hogy a bemeneti korlátok miatt visszamaradó hulladék ténylegesen
anyagában történő hasznosításra kerüljön, másrészt nem támaszt az AnH anyagok energetikai
hasznosítása elé indokolatlan akadályokat. Az Rt-ben rögzített bemeneti paraméterek
lényegesen eltérnek az érvényben levő belföldi és nemzetközi szabványoktól és az ésszerűen
alkalmazható hulladékkezelési technológiákkal elérhető határértékektől ezért a maradék
hulladék-anyag energetikai hasznosítását a technikai,- gyakorlati megvalósíthatóság
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megakadályozásának mértékéig megnehezítik. Emiatt létfontosságú az egyes hulladékkezelési
technológiákra készített alapos hatásvizsgálat elkészítése
Megjegyezzük, hogy a szabályozás megalkotását a Rt-ben hivatkozott törvényhely, a 2012.
évi CLXXXV (Hgt) törvény 88§ (2) bekezdés 4) pontja nem tartalmazza.
A Rt –ben leírt szabályok tehát az indoklás – támogatandó – céljait jelenlegi formájukban
nem szolgálják, hanem akadályozzák.
Mindezek alapján a Rt célszerűségének újra megfontolását, továbbá – indokolt szükségesség
esetén – a cél(ok) elérése tekintetében megfelelő tartalmú szabályozás megfogalmazását
javasolja az OKT.
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