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1. Az új Hulladéktörvény fıbb elemei,
hatályban 2013. január 1-tıl
■ Hulladékpiac felosztása két elhatárolt észre:
■ Lakossági és ahhoz hasonló hulladék: győjtés, szállítás,

ártalmatlanítás (minden hulladék), ide tartozik a kereskedelmi-ipari
hulladék nem szelektíven győjtött része is - közszolgáltatás
■ Ipari hulladék (csak a szelektíven győjtött hulladék) - szabad piac

■ Közszolgáltatást csak Közszolgáltatási engedéllyel és OHÜ minısítéssel
rendelkezı vállalkozás végezhet 2014. január 1-tıl, 2013. év átmeneti év
■ Közszolgáltatási engedélyt csak többségi önkormányzati vagy állami
tulajdonú vállalkozás kaphat
■ Közszolgáltatást csak non-profit vállalkozás végezhet 2014. január 1-tıl
■ A közszolgáltató nem végezhet más hulladékgazdálkodási tevékenységet
(kivéve ártalmatlanítás, energetikai hasznosítás)
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2. Az új Hulladéktörvény fıbb elemei,
hatályban 2013. január 1-tıl
■ 2015-tıl az árakat a Magyar Energetikai és Közmő-szabályozási Hivatal
fogadja el, ennek díját a közszolgáltató fizeti (100 Ft/személy/év)
■ 2013-ban 4.2% áremelést hajthat végre a közszolgáltató
■ Bevezetésre került 2013-tól a lerakási járulék, melynek mértéke 3 000 Ft/
tonna, több lépésben 2016-ig 12 000 Ft/t szintre nı
■ 2015-tıl a lakossági hulladékot kötelezı lesz szelektíven győjteni
■ A Parlament elfogadta a rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényt,
mely szerint az árak 10%-kal csökkentek 2013. július 1-tıl
■ A hulladéklerakási járulék nem áthárítható – ki fizesse?
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A Ht. hatása a hulladékgazdálkodásra
■ A magyarországi hulladékgazdálkodás teljesen átalakul,
300 közszolgáltatóból középtávon talán 40-50 marad
■ Az ISPA, KA támogatott EU projektek (150-200 milliárd Ft) nélkül a
mostani átalakítás nem lett volna lehetséges
■ A magántıke kiszorítása a hatékonyság jelentıs csökkenéséhez vezet.
Az ürítési díjak az önkormányzati cégeknél most is 30-40%-kal
magasabbak. A non-profit mőködés nem vezet költségcsökkenéshez
■ Az árak politikai alapon történı megállapítása miatt a díjak elszakadnak a
valós költségektıl. Sérül a szennyezı fizet elve
■ A lerakási járulék bevezetése pozitív, de mivel nem épülhet be az árakba,
nem éri el a környezetvédelmi célját, nem segíti a szelektív győjtést, az
alternatív hasznosítási technológiák elterjedését
■ Mivel a közszolgáltató vállalatok erısen veszteségessé válnak, ezért a
távhıszolgáltatáshoz hasonló kompenzációs rendszert kell mőködtetni,
önkormányzati vagy állami adóbevételeket kell átcsoportosítani
(távhı esetén 51 milliárd/év)
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A Ht. hatása az .A.S.A. csoportra
■ A közszolgáltatási szerzıdéseink többsége 2012. december 31-én lejárt,
a közszolgáltatást idén december végéig mindenhol befejezzük
■ Az .A.S.A. csoport elveszíti árbevétele 40%-át (45 település 300 000
lakos), 400 fıs létszámát 180 fıre csökkenti, éves milliárdos
nagyságrendő beruházásait átmenetileg felfüggeszti
■ Ahol az önkormányzati közszolgáltatók igénylik és kifizetik a valós
költségeket, ott folytatjuk a szolgáltatást, de nem közszolgáltatóként,
hanem alvállalkozóként
■ Kutatás-fejlesztési tevékenységeinket továbbra is folytatjuk
■ A jövıben a kereskedelmi és ipari hulladékok győjtésére fókuszálunk
■ Mivel Magyarország elsı RDF üzemét mi építettük 2005-ben, ezért a
hulladékok energetikai hasznosításában megszerzett tapasztalatunk
versenyelınyt jelent számunkra a jövıben is
■ Ha a mostani rendszer felülvizsgálatra kerül, ismét készen állunk, hiszen
például Spanyolországban közel 100 éve szolgáltatunk többek között
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Madridban és Barcelonában is

Köszönöm a figyelmet
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