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2020. évi tevékenységről szóló beszámoló
A civiltörvény előírásainak megfelelően a szervezet 2020-ban Hulladékgazdálkodók Országos
Szövetségeként folytatta tevékenységét.
(A Beszámolóban használt rövidítések magyarázata a dokumentum végén olvasható.)
I.

A SZÖVETSÉG 2020-ban végzett tevékenysége
1. Nemzeti érdekképviselet:


Partnerség keretében termékdíjas tanácsadótól kértünk állásfoglalást egyik tagvállalatunktól
érkezett kérdésfelvetésre, arra vonatkozóan, hogy csomagolási hulladékként nyilvántartott,
majd „end of waste-el” ismét termékké minősített termékre vonatkozóan termékdíjat kell-e
megfizetni az ily módon keletkezett termék után.



A papírgyűjtés kritikus helyzetével összefüggésben még 2019. decemberében hosszasan
egyeztettünk a G7 hírportál egyik újságírójával, amelynek (részbeni) eredményeképpen
2020. februárjában cikkek jelentek meg a tárgyi témában, a kérdéses híradást több más
sajtóorgánum is átvette. A témával részletesen foglalkozott a Szövetségünk kiadásában
megjelenő Zöld Ipar Magazin februári száma.



Szövetségünket ügyvezető igazgatónk képviselte a 2020. február 5-i a Körforgásos Gazdaság
Platform évindító szakmai egyeztetésén. Az egyeztetés során a HOSZ kapcsolódó szakmai
tervei is bemutatásra kerültek.

 Dr. Borosnyay Zoltán 2020. február 6-án részt vett az MGYOSZ Elnökségi ülésén, továbbá az
MGYOSZ-ban a Környezetvédelmi Bizottság Hulladékgazdálkodási Albizottsága soron
következő ülésén is képviselte Szövetségünket, ahol a másodlagos nyersanyagárak európai
áresése miatt kialakult helyzet kezelése, és a csomagolási hulladékok gyűjtési, hasznosítási
támogatási rendszerére vonatkozó javaslatok is megvitatásra kerültek. A Hulladék Albizottság
ülését megelőzően az MGYOSZ véleményezésre megküldött Szövetségünknek
egy
anyagot, melyben a körforgásos gazdasággal összefüggésben elfogadott európai uniós EPR
szabályoknak megfelelő, korábban már képviselt kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel
kapcsolatos elképzeléseik mellett (ismételten) indikatív EPR díjjavaslatokat is előterjesztettek
volna a jelenlegi termékdíjas rendszerrel leginkább érintett anyagáramok tekintetében. A
tárgyi anyagot Szövetségünk szakosztályvezetői, illetve az Erőforrás-gazdálkodási
Szakosztályunk vezetősége is véleményezte. A beérkezett észrevételeket figyelembe
véve ügyvezetőnk az ülésen általában kiállt a környezetvédelmi termékdíjas rendszer
átalakítása tekintetében a HOSZ korábban kialakított álláspontja mellett, továbbá az indikatív
díjjavaslatok tekintetében csupán a papír anyagáram kapcsán előterjesztett javaslatot
támogatta. Az egyeztetés eredményeképpen az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottság
Hulladék Albizottsága egy új, kimondottan csak a papír anyagáramra vonatkozó, az ITM
részére megküldendő anyagot készített elő, melyet 2020. február 17-én nap közbeni
véleményezésre kaptunk meg az MGYOSZ-tól. Ezen utóbbi anyagot érdemben a
Papírhulladék Szakosztályunk mindhárom
vezetője,
az
Erőforrás-gazdálkodási
Szakosztályunk vezetője, továbbá még a szövetségünk Elnöke is támogatta. A véleményezést
3

követően az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottság
Hulladék Albizottsága által az ITM-nek
megküldött levelet továbbítottuk tagvállalatainknak. Az ITM válasza az említett levélre 2020.
május első hetében érkezett meg.


A Körforgásos Gazdaság Platform szakmai munkáját támogató, 2020. február 13-i
munkacsoport ülésén Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser képviselte Szövetségünket.
Az eseményen előadás hangzott el a Graphisoft Park fenntartható építészeti megoldásairól és
tagvállalatunk, a FALCO Rec Kft. faipari körforgásos tevékenységéről, valamint a résztvevők
megvitatták a Platform 2020-ra tervezett szakmai programját.



Partnerség keretében termékdíjas tanácsadótól kértünk állásfoglalást tagvállalatainktól
érkezett kérdésfelvetések kapcsán, arra vonatkozóan, hogy a bevallott műanyag csomagoló
anyagokkal kapcsolatban a bevallásban szereplő összesített érték mitől lehet negatív. Egy
másik tagvállalatunk azzal kapcsolatban kérte a véleményünket, hogy a csomagolási irányelv
(94/62/EK) újrafeldolgozási célértékeinek a teljesítésébe csak a lakossági eredetű
csomagolási hulladékok számítanak bele, vagy a termelésből származó csomagolási
hulladékok és esetleg a csomagolóanyag-gyártás során keletkező hulladékok is. Tagunk
kérdését megválaszoltuk.



Ügyvezető igazgatónk az NHKV Zrt. szolgáltatási és műszaki igazgatóságán tárgyalt az
igazgatóság vezetőivel 2020. február 19-én. Az egyeztetésen több más mellett szóba került,
hogy az NHKV Zrt. új haszonanyag stratégiát készít, illetve átdolgozza az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet.



Szövetségünket az Orbán Viktor miniszterelnök úr által bejelentett klímavédelmi akcióterv
kapcsán több sajtóorgánum kereste meg. A kormányzati tervek részleteinek ismerete nélkül,
s így egységesen kialakított szövetségi álláspont hiányában ügyvezető igazgatónk a
kérdéskörben a következő nyilatkozatot adta:
"A hulladékok visszagyűjtési arányának növelése céljából jó megoldásnak tartjuk a betétdíjas
rendszereket. Nagyon fontosak azonban a részletkérdések, így például nagyon nem mindegy,
hogy pontosan mire vezetnek majd be betétdíjat, illetve hogyan építik fel magát a rendszert.
Fontos hangsúlyozni, hogy önmagában a betétdíjas visszagyűjtés nem elégséges, vegyes
gyűjtési megoldásokra van szükség, azaz az érintett anyagáramokra a betétdíj bevezetése
mellett továbbra is fent kell tartani a meglévő (be)gyűjtési metódusokat; illetve fontos
hangsúlyozni, hogy a rendszer hatékonyságának biztosítása céljából annak kialakításába, s
működtetésébe mindenképpen szükséges bevonni a hulladékgazdálkodási piaci szereplőket."



Együttműködés keretében megkaptuk a Nemzeti Adó és Vámhivataltól a környezetvédelmi
termékdíj bevallásban feltüntetett, a termékdíj kötelezettséggel 2019.I-IV negyedévre
vonatkozó bevallásadatokat.



A HOSZ-t együttműködés céljából megkereste Takács Dénes kutató és fejlesztőmérnök, az
allegroterv.hu szakmai projektmenedzsere.
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A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület szintén megkereste Szövetségünket, hogy
kiállítóként meghívjanak a 2020. április 24.-én megrendezésre kerülő „Tisza Nemzetközi
Ifjúsági Innovációs Napot a Fenntartható Fejlődésért”című rendezvényükre, melynek kiemelt
témája a helyes hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékújrahasznosítás. A COVID-19 okozta vírushelyzet miatt végül a rendezvény nem került
megrendezésre.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért
és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkársága szervezésében megkezdte munkáját egy
szűkített körű, kizárólag dr. Boros Anita államtitkár és Hizó Ferenc helyettes államtitkár,
valamint az ITM által meghívott ipari képviselőkből álló munkacsoport, amelynek alakuló
ülését követő első érdemi megbeszélésére 2020. március 4-én került sor.
Az egyeztetésen (is) kiderült, hogy az ITM illetékes államtitkársága dolgozik egy
hulladékgazdálkodási stratégián, amelyet várhatóan 2020. júliusban terjesztenek a Kormány
elé, a cél a 2021. január 1-ei hatálybaléptetés. Általános cél a körforgásos gazdaságra való
áttérés, ezért a stratégiaalkotással párhuzamosan folyik majd az uniós körforgásos
gazdaságra vonatkozó jogszabálycsomag átültetéséhez szükséges jogalkotási és ahhoz
kapcsolódó egyéb feladatok végrehajtása, azzal a kiemelt céllal, hogy Magyarország az
implementációs kötelezettségét az uniós előírások előtt teljesítse, s ezáltal versenyelőnyt
szerezzen a magyar gazdaság és ipar - a miniszterelnöki évértékelőben és azt követő
sajtótájékoztatóban elhangzottakkal összhangban.
A szabályozási feladatok első lépései:
1.
illegális hulladéklerakás rendezése,
2.
egyszer használatos műanyagok kérdésének szabályozása, a SUP irányelv hazai
átültetése,
3.
visszaváltási rendszer bevezetése - ez tulajdonképpen a betétdíjas rendszer
újragondolását jelenti.
A cél a hazai versenyképesség növelése érdekében az uniós irányelvben előírt határidők előtti
bevezetés, erre vonatkozóan legkésőbb áprilisig kész tervezetnek kell lennie, annak
érdekében, hogy a költségvetésben a szükséges forrásokat biztosítani tudják. A hivatkozottak
alapján az ITM az ipari képviselőktől abban kért segítséget, hogy térképezzük fel (hazai és
nemzetközi példák alapján, illetve azok újragondolásával) a SUP irányelvben foglaltak
átültetéséhez:
1.
a többször használatos megoldásokat,
2.
helyettesítő megoldásokat,
3.
újrahasznosítási megoldásokat.
Dr. Boros Anita hangsúlyozta, hogy a létező legjobb megoldások feltérképezése a cél, és
amennyiben azok hazai bevezetéséhez technológiaváltásból adódó többletköltségek
jelentkeznek, azok költségigényét is kérik felvázolni, annak érdekében, hogy a Kormány egy
támogatási rendszert kapcsoljon a fenti feladatok teljesítéséhez. Tagvállalatainkat kértük,
hogy javaslataikat és észrevételeiket küldjék meg dr. Borosnyay Zoltán részére. Kimondottan
a tervezett visszagyűjtési (betétdíjas) rendszerre vonatkozó észrevételeinket megküldtük az
5

ITM-nek és az MGYOSZ-nak. Az MGYOSZ-től értesítést kaptunk, hogy javaslataikat a SUP és
kapcsolódó Irányelvek átültetésével összefüggésben elküldték az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért Felelős
Államtitkári Kabinet Főnökasszonyának. Az MGYOSZ a határidőn túl tagszövetségétől, a
Magyar Víziközmű Szövetségtől kapott javaslatokat.


Az Agrárminisztériumban a mezőgazdasági műanyaghulladékok gyűjtésének és
hasznosításának kérdései kapcsán tartott 2020. február 21-i egyeztetésen részt vett
ügyvezető igazgatónk és Sinka Zsófia, Szövetségünk Műanyag Hulladék Szakosztályának
vezetője. A megbeszélés emlékeztetőjét megküldtük tagjainknak.



A 2020. február 25. napján az Elnökség, illetve a Nagykereskedelmi Klubunk keretében
zajlott egyeztetések, majd a Papírhulladék Szakosztály észrevételezését követően
2020.03.02. napján Szövetségünk ismét az ITM felelős szakmai vezetőihez fordult a
papírhulladék gyűjtésének és árazásának kritikus helyzete kapcsán.



Tájékoztatást kértünk az ITM-től a kidolgozás alatt álló új hulladékgazdálkodási stratégiáról,
illetve az Orbán Viktor miniszterelnök úr a klímavédelmi akcióterv részeként bejelentett
visszagyűjtési rendszerekről. Emellett - egyebek mellett - ismételten meghívtuk az ITM
felelős szakmai vezetőit a Nagykereskedelmi Klubunk ülésére. Megkeresésünkre az ITM
válaszát továbbítottunk tagságunknak.



Dr. Borosnyay Zoltán megjelent a XIV. kerület által megvalósított Tropa Verde program ULG
megbeszélésén 2020. március 5-én.



Szövetségünk az Üveghulladék Szakosztály kérésére az ITM-nél kezdeményezte az
OGYHT’20-ban az üveg anyagáramot érintően a mennyiségi és finanszírozási tervezet
változtatását a tagjainktól beérkezett észrevételek, javaslatok alapján.



Egyeztetések eredményeként az MGYOSZ-tól megkaptuk a Bankszövetség koronavírussal
kapcsolatban kiadott anyagát, amelynek a kidolgozásában az MGYOSZ megfigyelőként
közreműködött. Tagvállalati kezdeményezésre, a vírus okozta krízishelyzet alatt a
hulladékgazdálkodási magánszektorban (is) a munkahelyek megőrzése érdekében ajánlást
fogalmaztunk meg az MGYOSZ részére, s kértük javaslatunk megfontolását, s a Kormány
irányába történő képviseletét. Az MGYOSZ összesítette az egyes ágazatokból érkező
segélykéréseket. Visszajelzésük alapján a javaslatunkat is beépítették az összesített anyagba.



Levélben fordultunk az ITM-hez 1106/2020. (III.14.) Korm. határozattal összefüggésben
tájékoztatás kérés céljából. Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr válaszolt megkeresésünkre.



A hazai KINSTELLAR Ügyvédi Iroda összefoglalóját a koronavírus okozta helyzet egyes jogi
vonatkozásaival kapcsolatban megküldtük Tagjainknak.
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A Brit Nagykövetség nemzetközi kereskedelemért felelős tanácsadóival 2020.03.10-én
egyeztetést folytattunk a hazai hulladékgazdálkodás helyzetéről, továbbá nemzetközi
konferenciákon történő esetleges megjelenésekről.



Ügyvezető igazgatónk a japán kereskedelmi ügynökség főigazgatójával találkozott
2020.03.12-én. A találkozó során a hazai hulladékgazdálkodás helyzetéről, a körforgásos
gazdaságra történő felkészülésről, s esetleges hazai és japán kapcsolódó üzleti
lehetőségekről folyt egyeztetés.



A hulladékgazdálkodási szektor támogatása, segítségkérés, s kapcsolódó javaslatok
megtétele céljából szóban és írásban is egyeztettünk az MGYOSZ-al, s javaslatokat
fogalmaztunk meg az ITM Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárságának, továbbá európai
szinten az EuRIC-nál is kezdeményeztük a bérfizetések utáni munkáltatói közterhek európai
szinten történő elengedésének az előterjesztését a hulladékgazdálkodási szektor
tekintetében. A hivatkozottakon túl, a CSAOSZ-nak is jeleztük a szektor problémáit, tekintve,
hogy a CSAOSZ tagja az Agrárminisztérium koordinálásában létrejött azon operatív
csoportnak, amelyet a rendkívüli helyzetben az élelmiszerellátás zavartalanságának
biztosításra hoztak létre.
Segítségkérés céljából levélben fordultunk az ITM Fenntarthatóságért Felelős
Államtitkárságához a COVID-19-es vírus okozta krízishelyzettel összefüggésben. Hizó Ferenc
helyettes államtitkár úrtól érkezett válaszlevelet továbbítottuk tagjainknak.



A járványügyi veszélyhelyzet okozta problémákkal összefüggésben levélben fordultunk
Varga Mihály pénzügyminiszter úrhoz, valamint azonos tartalommal dr. Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter úrhoz, továbbá a Gazdaság Újraindításáért Felelős
Akciócsoporthoz (GÚFA) is. A GÚFA-tól Inámi-Bolgár Rita Kabinetfőnök asszony válaszáról, az
ITM-től hivatalosan Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr fentebb említett válaszáról, a
Pénzügyminisztériumtól érkezett tájékoztatásról értesítettük tagvállalatainkat.



Tájékoztatást kértünk az NHKV Zrt.-től a közszolgáltatás helyzete, országos működése
kapcsán, valamint olyan kérdésben, amely a hatáskörükbe tartozik, s érintheti a hazai
hulladékgazdálkodás működését a jelen krízishelyzetben, mivel több tagvállalatunk jelezte,
hogy a hulladékudvarok bezárását tapasztalták, s egyes régiókból olyan hírek láttak
napvilágot, hogy a szelektív gyűjtés is várhatóan ritkulni fog, valahol akár havi egyszeri
gyűjtésre.



Többszöri egyeztetés eredményeképpen egyik tagvállalatunk az ITM-hez fordult a
csomagolási hulladékokra vonatkozó termékdíjas szerződések ellenőrzése, valamint a 2018.
évi Iparfejlesztésekhez kötődő helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatban, abból a célból, hogy
az ellenőrzéseket elektronikusan folytassák le, valamint a teljesített részeknél, ahol már
minden helyszíni ellenőrzés megtörtént, ott a teljesítési igazolások kiadásának
meggyorsítását kérték. Az ITM Hulladékhasznosítás Elszámolási Főosztálya válaszolt, azzal,
hogy a kérdéskört Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr fentebb hivatkozott levele is
érintette, tekintettel arra (is), hogy a hulladékgazdálkodást érintő mindennemű papír alapú
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ügyintézés elhagyását, s minden területen elektronikus ügyintézés bevezetését, továbbá a
tavalyi teljesítések azonnali kifizetését Szövetségünk is kérte az ITM-től.


Értesítettük Tagjainkat, hogy egy NNK rendelettel kapcsolatban egy levelet az AM a
CSAOSZ-nak küldött meg, mely szerint a Dr. Balogh János r. altábornagy úr által 2020.
március 16-án kiadott árufuvarozók „felmentés alkalmazása házi karantén esetén” rendelete
továbbra is érvényben van.



Tagjainknak megküldtük a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges
egyes törvények módosításáról szóló törvény tervezetét, melyet egyelőre hivatalosan csak
az Országos Környezetvédelmi Tanács részére küldtek meg véleményezésre.
A tárgyi anyaggal összefüggésben indokolt észrevételeket, javaslatokat kértünk tagjainktól.



Megküldtük az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak a BIR és az EuRIC ajánlásait a
koronavírus-járványhelyzettel összefüggésben, s kértük azok hazai megvalósítását.



Felhívtuk Tagjaink figyelmét a NAV Központi Irányítása Rendészeti Főosztályának a VJASZSZ
részére kiadott állásfoglalására, melyben többkörös egyeztetést követően végül
megerősítették Szövetségünk álláspontját a fémkereskedők telephelyeinek a nyitvatartását,
illetve - implicit módon - általában a kijárási korlátozásra vonatkozó rendelkezések tükrében
a piaci hulladékgazdálkodási szektor telephelyeinek a nyitvatartási lehetőségét illetően.



Értesítettük Tagjainkat, hogy megjelentek a 2020. évi LIFE pályázati felhívások.



Tagvállalataink figyelmébe ajánlottuk az Európai Bizottság sajtóközleményét, amely szerint a
Bizottság és az Európai Beruházási Alap 8 milliárd euró összegű finanszírozást szabadít fel
100 000 kis- és középvállalkozás számára.



Az MGYOSZ egy kérdőív kitöltésében kérte a támogatásunkat a COVID-19-es vírus okozta
veszélyhelyzettel összefüggésben a gyorsan változó körülmények között a vállalkozásoknál
tapasztalható gondok, nehézségek és ezen belül is főként a foglalkoztatással kapcsolatos
kérdések tisztázása kapcsán. A kérdőív kitöltésében Tagjaink segítségét kértük.



A COVID-19 -es vírus okozta krízishelyzettel összefüggésben megküldtük az MGYOSZ-nak a
korábban az ITM, a GFA és Pénzügyminisztérium részére a járványügyi veszélyhelyzet okozta
problémákkal kapcsolatos leveleinket, valamint az azokra érkezett válaszokat. Emellett
szóbeli egyeztetések eredményeképpen írásban is tájékoztattuk az MGYOSZ-t a
tagvállalatainkat leginkább érintő problémákról.



A Műanyag Hulladék Szakosztályunknak megküldtük „Az egyes műanyagtermékek
forgalomba hozatalának korlátozásához és a gyártók innovatív technológiaváltásának
támogatásához kapcsolódó intézkedésekről” szóló előterjesztés tervezetét. A tervezet
alapján az ITM benyújtotta módosítási javaslatait az Országgyűlésnek. Az MTI kapcsolódó
híradásáról is beszámoltunk Szakmai Értesítőnkben.
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Továbbítottuk Tagjainknak a KPMG nemzetközi tanulmányát a COVID-19-es vírus okozta
krízishelyzettel kapcsolatos állami intézkedésekről, és a gazdasági társaságok támogatásáról
és az EU nem kötelező útmutatásait a járvány alatt a munkavégzéssel, a munkahelyek, s
munkabiztonság védelmével összefüggésben, valamint az EuRIC összefoglalóját a tagsága
által lefedett országok tekintetében, az egyes országokban a hulladékhasznosítási szektorra
vonatkozó rendelkezésekről.



A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak
mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti
beszámolókra vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és
közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők 2020. szeptember 30-ig
meghosszabbodtak. Ezzel összefüggésben tájékoztattuk tagságunkat, hogy Horváth Ferenc
elnök úrral, valamint a Szövetségünk könyvelését ellátó gazdasági társaság ügyvezetőjével
egyeztetve a 2019. évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadásával összefüggő évi
rendes Küldöttgyűlés összehívására sor kerül, amint a COVID-19-es járványhelyzettel
kapcsolatos állami, s önkormányzati rendelkezések a rendes Küldöttgyűlés összehívását és
lebonyolítását megengedik, illetve a Küldöttgyűlés lebonyolításának nem állnak már majd
fent plusz egészségügyi kockázatai.



Beszámoltunk az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási ágazat
racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról, továbbá
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztés tervezetéről,
amelyet bizalmasan és informálisan kaptuk meg. Az előterjesztés tervezetét az eddigiekben
csupán az OKT kapta meg hivatalosan. Tagjainktól a tervezettel összefüggésben indokolt
észrevételeket kértünk, a beérkezett írásbeli észrevételeket továbbítottuk az MGYOSZ
számára, ezen túlmenően, részben a tagjainktól kapott szóbeli észrevételek alapján
ügyvezetőnk véleményezte is az anyagot az MGYOSZ-nak - amely szervezet visszaigazolta,
hogy az észrevételeinket beépítik a saját véleményezésükbe. Az MGYOSZ az OKT tagja.



Tárgyalások eredményeképpen megküldtük az MGYOSZ-nak a veszélyhelyzettel
összefüggésben tagvállalataink legégetőbb problémáit, s kapcsolódó javaslatainkat. Az
MGYOSZ kérésére a röviden 5 pontba foglalt összefoglaló kapcsán ígéretet kaptunk arra,
hogy az MGYOSZ képviselni fogja felvetéseinket a Palkovics miniszter úrral folytatott
tárgyalásaik során.



Közvetlenül az ITM-hez fordultunk a munkahelyek megtartása érdekében igénybe vehető
támogatásoknak kimondottan az ágazat igényeinek megfelelő kibővítése, illetve a
hulladékgazdálkodási ágazat részére elérhető uniós fejlesztési forrásokkal kapcsolatban.
Tárgyalások eredményeképpen az ITM-től Perényi Zsigmond államtitkár úrtól érkezett
válasz.



Tájékoztatásul és véleményezés céljából megküldtük Tagjainknak több ITM előterjesztés
tervezetét a hazai hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakításával kapcsolatban államosítás, betétdíjas rendszer kialakítása, koncesszió keretében történő feladatellátás, új
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hulladékgazdálkodási hatóság. Mivel a tervezett koncesszió igen komolyan érinti a gyártókat,
ipari vállaltokat is, legfőképpen mert a jövőben az összes ipari, kereskedelmi hulladékukat
(is) ténylegesen a monopóliummal rendelkező koncesszor társaságoknak kellene átadniuk, a
tervezeteket megküldtük az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága Vezetőségének is, illetve
egyeztettünk a Bizottság társelnökével és az MGYOSZ környezetvédelmi igazgatójával. A
tervezetekkel összefüggő indokolt észrevételek megküldését kértük Tagjainktól ügyvezető
igazgatónk részére. A kérdéses tervezetek informálisan, mint a 2020. május 20-ai
Kormányülés napirendi pontjaihoz tartozó mellékletek kerültek Szövetségünkhöz. A
tervezeteket az előttünk ismert formában a Kormány 2020. május 20. napján nem tárgyalta,
azokat értesüléseink szerint 2020. május 24-én átdolgozták, majd a május 27-ei kormányülés
keretében vitatták meg; mindazonáltal a Kormány, illetve az egyes tárcák álláspontjáról
nem először nem rendelkeztünk információkkal.
A tervezetek, illetve Szövetségünk kapcsolódó lépései kapcsán 2020.05.26. napján a
Nagykereskedelmi Klubunk ülésezett, illetve 2020.06.02-án az Elnökségünk is összeült,
melynek eredményeként Horváth Ferenc elnök úr, és ügyvezető igazgatónk, dr. Borosnyay
Zoltán közös levélben fordult Palkovics miniszter úrhoz a hulladékgazdálkodási
tevékenységek - kivétel hasznosítás - állami kizárólagos gazdasági tevékenységként történő
tervezett szabályozása, majd az érintett tevékenységek koncesszió keretében történő
ellátásával összefüggésben.
Levelünkre a június 22-én délután kaptunk választ. Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr az
ITM válaszában egyebek mellett elismerte, hogy az általunk megismert előterjesztés
tervezetét már módosították, viszont még nem véglegesítették, emellett Szövetségünk,
valamint az ágazati szereplők részletes álláspontját kérte a tervezettel
összefüggésben. A
részletes észrevételezés céljából időközben ügyvezetőnk hivatalosan
is megkísérelte megszerezni az „államosításra”, valamint a „koncesszió keretében történő”
feladatellátásra
vonatkozó módosított tervezetet. Az ITM érintett ügyintézőjétől
kapott tájékoztatás szerint
nincs mód arra, hogy a tervezet aktuális verzióját
megismerjük, mindazonáltal Szövetségünk részletes észrevételeit, valamint kapcsolódó
javaslatait a megelőzően már a sajtóban is megjelent tervezet kapcsán várták. Tagjainktól a
tervezettel kapcsolatos részletes, s indokolt észrevételeiket, valamint esetleges javaslataikat
kértük ügyvezető igazgatónk részére megküldeni. Az ITM előterjesztés tervezeteiről az EuRICot is tájékoztattuk röviden,
illetve a gyártói érdekképviseleti szervek mellett - többek
között - felvettük a kapcsolatot több hazai környezetvédelmi civilszervezettel is. Emellett a
háttérben folyamatosak és több
szinten folytak az egyeztetések.


Az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságától elektronikus levelet kaptuk a SUP európai uniós
irányelv hazai átültetése kapcsán folyó jogalkotási munkával összefüggésben. Az MGYOSZ
levelében foglalt tervezettel, illetve esetlegesen a jogalkotási folyamattal összefüggésben
tagságunktól az indokolt észrevételeiket kértük ügyvezető igazgatónknak megküldeni. A
tagjainktól beérkezett észrevételeket továbbítottuk az MGYOSZ számára.



A HOSZ Ellenőrző Bizottságának mandátuma 2020. május 31. napján lejárt. Az Ellenőrző
Bizottságba a Szövetség minden tagvállalata számára nyitva állt egy gazdasági szakember
jelölésének a lehetősége, azzal, hogy a jelöltet a jelölésének elfogadását követően a
Küldöttgyűlésnek kell megválasztania. A jelöltállításra május 5. napjától május 11. napjáig
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volt lehetőség. A jelöltállítási időszakban az Ellenőrző Bizottság jelenlegi tagjai, Kocsánné
Olasz Andrea, a ReMat Hulladékhasznosító Zrt. általános igazgatója, illetve Vitányi Márton,
az Inter-Metal Recycling Kft. cégvezetője, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnöke, Horváth
István, a Holofon Zrt. IT elnöke is jelezte, hogy a megválasztásuk esetén a jövőben is vállalják
a bizottsági tagságot, s a kapcsolódó feladatok ellátását. A jelölést követően az Elnökség az
EB (illetve elnökének) megválasztására a vírushelyzetre tekintettel ülés tartása nélküli
küldöttgyűlési szavazásról rendelkezett. A lezajlott érvényes szavazás keretében a küldöttek
ismét megválasztották az Ellenőrző Bizottság két tagját és az Ellenőrző Bizottság elnökét,
mandátumuk 2025. május 31-ig szól.


A hulladékgazdálkodást érintő előterjesztésekről informálisan, hivatalosan meg nem
erősítetten úgy tudtuk, hogy azokat komoly vitát követően a Kormány részben elfogadta. A
megosztottság miatt azonban elképzelhető (TÖBB TÁRCA NEM TÁMOGATTA AZOK
ELFOGADÁSÁT), hogy a későbbiekben az elfogadott előterjesztések is átdolgozásra kerülnek,
viszont jelen állás szerint még nem tudjuk, hogy mely előterjesztések mennyiben kerültek
elfogadásra. Egy forrásból azonban úgy értesültünk, hogy a „hulladékgazdálkodási
tevékenységek” általános államosítására, majd koncesszióba adására vonatkozó
elképzelések nem kerültek elfogadásra, más hírek szerint a „koncessziót” visszadobták
átdolgozásra. Emellett más forrásból úgy tudtuk, hogy a 2022-re tervezett
hatálybaléptetések 2023-ra lettek módosítva, azzal, hogy az előterjesztésekkel kapcsolatos
egyeztetések idén őszig is elhúzódhatnak. Ugyancsak informálisan tudomásunk lett arról,
hogy állami oldalon a hulladékgazdálkodást érintően egy, az ITM előterjesztésekhez képest
eltérő, attól teljesen független előterjesztés csomagon is dolgoznak, amely az új
visszagyűjtési (betétdíjas) rendszer tekintetében, illetve a termékdíjas rendszer átalakítása
kapcsán az ITM javaslataitól eltérő elképzeléseket tartalmazott, továbbá nem terjedt ki a
hulladékgazdálkodás ITM által tervezett, előttünk a 2020. május 11-ei előterjesztés tervezet
alapján ismert államosítására. Időközben először az Átlátszó, s az Index, majd őket követve
több más sajtóorgánum beszámolt az ITM elképzeléseiről - a kapcsolódó sajtóhíreket a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos hírek rovatunkban szedtük össze. Kormányzati oldalról,
ideértve az ITM-et az hivatalosan nem kommentálták a híreket, kivéve az új
hulladékgazdálkodási hatóság tervezett felállítását, melyet Prof. Dr. Palkovics László már a
sajtónak is megerősített. Az ITM előterjesztés tervezeteit azonban más érdekképviseleti
szervezethez hasonlóan hivatalosan nem kaptuk meg, azokat még az OKT-nak sem küldték
meg véleményezésre, illetve kapcsolódó törvénymódosítást, vagy egyéb javaslatot az
Országgyűlésnek nem nyújtottak be. 2020. június 2. napján szövetségünk Elnöksége is
tárgyalta az ITM elképzeléseit, melynek eredményeként Horváth Ferenc elnök úr, és
ügyvezető igazgatónk, dr. Borosnyay Zoltán közös levélben fordult Palkovics miniszter úrhoz.
Az ITM előterjesztés tervezeteiről az EuRIC-ot is tájékoztattuk röviden, illetve a gyártói
érdekképviseleti szervek mellett - többek között - felvettük a kapcsolatot több hazai
környezetvédelmi civilszervezettel is. A kapcsolódó egyeztetések folyamatosak.



Tagjaink figyelmébe ajánlottuk az "Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba
hozatalának betiltásáról" szóló T/10862 számú törvényjavaslatot, melyet 2020. június 2-án
este a Kormány nyújtott be, a korábban visszavont azonos tárgyú javaslat helyett.
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Értesítettük Tagjainkat, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 120. számában megjelent a
227/2020. (V. 25.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása
érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez
szükséges intézkedésekről. A Korm. rendelet alapján többek között a
hulladékgazdálkodással, és külön nevesítve az egyéb hulladékkezeléssel foglalkozó gazdasági
társaságok stratégiai társaságokká lettek minősítve, melyek az Unióba irányuló közvetlen
külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló 2019. március 19-i (EU)
2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a)-e) pontja szerinti
stratégiai jelentőségű ágazatba tartoznak.



Jeleztük Tagjainknak, hogy megjelent a GINOP-1.2.11-20 Zöld Nemzeti Bajnokok - A kiemelt
növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó
feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása című
pályázat.



Felhívtuk Tagjaink figyelmét a 2020. évi LIFE pályázati kiírásra vonatkozóan
a környezetvédelmi témájú LIFE pályázatokkal kapcsolatosan érkezett tájékoztatásra.



A Piac és Profit Kft. szervezésében 2020.06.02-án megrendezésre került „Újrakezdés Üzleti
Modellje” című webkonferencián elhangzott prezentációkat továbbítottuk tagságunknak.



Levélben fordultunk észrevételeinkkel
„A környezetvédelmi termékdíjas rendszer
működése, működtetése kapcsán” dr. habil. Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális
környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár asszonyhoz és Hizó Ferenc helyettes
államtitkár úrhoz 2020.06.12-én. Az ITM Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztályától
2020.06.12-én megkaptuk a csomagolási hulladékok hasznosításáról szóló európai uniós
jelentés tervezetét a 2018. évre vonatkozóan, a 94/62/EK irányelv és a 2005/270/EK
bizottsági határozat alapján. Az ITM által előzetesen összeállított adatsort tájékoztatásul és
véleményezés céljából megküldtük tagjainknak és indokolt észrevételeiket, illetve esetleges
módosítási javaslataikat kértük. Ezt követően további kiegészítő tájékoztatást kaptunk az
ITM-től, illetve egyeztetést folytattunk az ITM érintett ügyintézőjével, melynek
eredményeként tájékoztatást kaptuk. Szövetségünk kapcsolódó észrevételeit megküldtük az
ITM Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztályának.



Ügyvezető igazgatónkat dr. habil. Boros Anita államtitkár asszony az ITM részéről felkérte,
hogy vegyen részt a körforgásos gazdasági stratégia kidolgozásáról szóló strukturálisreformtámogató projektben. A felkérést ügyvezetőnk természetesen elfogadta.



Korábbi tárgyalások eredményeképpen, s az AM felkérésére a Műanyag Hulladék
Szakosztályunk tagjainak az állásfoglalását kértük az éves mennyiségekben megjelölt, a
mezőgazdaságban használatos műanyag hulladékok hasznosítása tekintetében, azzal
összefüggésben, hogy üzletileg érdeklődnek-e a kérdéses anyagok hasznosítása iránt, s ha
igen, akkor milyen, s mekkora termékdíjas (későbbiekben EPR) „támogatás”, szolgáltatásvásárlás mellett vállalnák az egyes anyagok hasznosítását. Indokolt észrevételeiket kértük
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Sinka Zsófia szakosztályvezető és ügyvezetőnk részére is megküldeni. A beérkezett
javaslatokat továbbítottuk Pálvölgyi László növényi termék referensnek.


Ismételten tájékoztattuk Tagjainkat, hogy a Magyar Közlöny 2020. évi 130. számában
megjelent a Kormány 1272/2020. (VI. 2.) határozata „a 2014–2020 közötti időszakra szóló
Országos Hulladékgazdálkodási Terv hulladék behozatallal kapcsolatos felülvizsgálatáról és
kiegészítéséről”. Ezzel összefüggésben ismertettük a Kormány határozatát, valamint a 2014 2020 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv hulladék behozatallal
kapcsolatos felülvizsgálatáról és kiegészítéséről szóló 1272/2020. (VI. 2.) Korm. határozatban
foglaltak szerint közzétételre került Országos Hulladékgazdálkodási Terv módosítását
egységes szerkezetben.



Elektronikus úton 2020.06.22-én megkaptuk Kiss András főosztályvezető úr megbízásából
Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr 2020.06.19-én kelt levelét, melyben tájékoztatást adott a
hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakítása tárgyában Prof. Dr. Palkovics László
miniszter úrnak 2020.06.05-én elektronikus és postai úton megküldött megkeresésünkre. A
részünkről informálisan megismert jogszabálytervezet kapcsán Hizó Ferenc helyettes
államtitkár úr levelében megemlítette, hogy az korábbi változatú, valamint nem
véglegesített, emellett azért az előterjesztés aktuális, időközben már módosított
tervezetének a megküldése nélkül kérte a kifogásolt intézkedésekkel kapcsolatos részletes
álláspontunkat. A hivatkozottakra tekintettel Kiss András Főosztályvezető úrtól szóban
tájékoztatást kértünk, hogy ténylegesen milyen jogszabályszöveget véleményezzünk
részletesen, illetve az észrevételezésnek mi a határideje. Főosztályvezető úr tájékoztatását
figyelembe véve ügyvezetőnk készítette el részletes észrevételezésünket a sajtóban
megjelent, JEF/42590/2020-ITM, illetve MKI/1557/2020. számú, 2020. május 11-én a
Kormány részére az egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről szóló
előterjesztésben foglaltakkal összefüggésben, a tagvállalatainktól beérkezett állásfoglalások,
valamint az Elnökségünk, továbbá a Nagykereskedelmi Klubunk kapcsolódó véleménye,
útmutatásai alapján. A hulladékgazdálkodási tevékenységek tervezett államosításával, majd
koncesszióba történő kiszervezésével kapcsolatos részletes észrevételezésünket 2020.07.14én küldtük meg az ITM-nek, akik már aznap írásban válaszoltak a levelünkre, egyben
tájékoztatást adtak arról, hogy a hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakításával
kapcsolatos előterjesztéseikről szakmai ágazati érdekképviseleti egyeztetéseket fognak
tartani. Szövetségünk részletes észrevételeit a Nagykereskedelmi Klubunk 2020.07.21-ei
ülésén mutattuk be, ahol még beszámoltunk az egyeztetések állásáról, továbbá vitára
bocsátottunk egyes tárgyalási irányokat, esetleges plusz tárgyalási lehetőségeket a szakmai
ágazati érdekképviseleti egyeztetésekkel összefüggésben.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Termékdíj és Hulladékhasznosítási Főosztályával
folytatott egyeztetést követően az ITM munkatársai tájékoztatásul megosztható
tanulmányokat küldték meg Szövetségünk részére. Az anyagokat korábban már kiküldtük a
szakmai hírlevelünkkel.



A Nestlé Hungária Kft. megkereste Szövetségünket, s arról érdeklődött, hogy van-e olyan
tagvállalatunk, aki foglalkozik flexibilis csomagolások újrahasznosításával is, és ha igen,
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tudnának esetleg segíteni néhány ezzel kapcsolatos kérdés megválaszolásában. A vállalat
2020-ban is kiadta Újrahasznosítási kisokos információs kiadványát, melyben a fogyasztóknak
szolgáltak gyakorlati tanácsokkal a hatékony szelektív hulladékgyűjtéshez és bemutatták a
hazai újrahasznosítási folyamatokat. A Nestlé szeretett volna egy olyan projektet létrehozni,
aminek köszönhetően nagyobb mennyiségben képesek lennének a saját (vagy akár
partnerekkel közösen) flexibilis csomagolóanyagainkat újrahasznosítani Magyarországon.
Műanyag hulladék szakosztályunk tagjait kértük, hogy a tárgyaltakkal összefüggésben dr.
Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató részére, s egyúttal Sinka Zsófia szakosztályvezető
kisasszony részére legyenek szívesek visszajelezni.


A hulladékgazdálkodási tevékenységek tervezett államosításával, majd koncesszióba adásával
kapcsolatban, a sajtóban megjelent, JEF/42590/2020-ITM, illetve MKI/1557/2020. számú,
2020. május 11-én a Kormány részére az egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedésekről
szóló előterjesztésben foglaltak véleményezését tájékoztatásul megküldtük Tagjainknak.
2020.07.14-én Szövetségünk részletes észrevételezését a hulladékgazdálkodási ágazat ITM
által tervezett átalakításáról megküldtük Prof. Dr. Palkovics László miniszter úrnak, Dr. Boros
Anita, Phd., LL.M. államtitkár asszonynak és Hizó Ferenc helyettes államtitkárnak. A
véleményezést az ITM-en túl egy kísérőlevéllel ugyancsak megküldtük a
Belügyminisztériumnak,
az
Igazságügyi
Minisztériumnak,
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztériumnak, a Köztársasági Elnöknek, a Miniszterelnökségnek és a
Pénzügyminisztériumnak is. Megelőzően a Belügyminisztériumtól, Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter úrtól 2020. 08. 19-én, Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrtól pedig
2020.09.03-án érkezett válasz levelünkre.



A hulladékgazdálkodási tevékenységek tervezett államosításával, majd koncesszióba adásával
összefüggésben Horváth Ferenc elnök úr és dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató úr a
Fémszövetség képviselőivel 2020.07.23. napján egyeztetést folytattak Kőrösi Csabával, a
Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának igazgatójával.



Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. egy táblázat kitöltésére kérte Szövetségünket a
hulladékgazdálkodási szektor államosítására vonatkozó tervek kapcsán. Az ÖKO-Pannon az
államosítani tervezett hasznosítható hulladékok piaci értékét szerette volna bemutatni az
ITM-nek, hulladékfajtánként a keletkező mennyiségből és a hasznosításra történő átadáskor
képviselt átlagos piaci értékből kiszámítva. Szakosztályvezetőkhöz fordultunk, hogy a
szakosztályukhoz tartozó hulladékfajták tekintetében tegyenek javaslatot arra, hogy milyen
adatokat adjunk meg az ÖKO-Pannonnak. Anyagfajtánként különböző problémákkal
szembesültünk, majd a 2020. 07.21-i Nagykereskedelmi Klubülésen is vita tárgya volt az
adatszolgáltatás. Ennek eredményeképpen dr. Borosnyay Zoltán az ÖKO-Pannon ügyvezető
igazgatójának, Gönci Beátának küldött válaszában kifejtette, hogy a Nagykereskedelmi
Klubtagok döntését figyelembe véve általában (és egyes anyagáramonként is) számos
szempontot mérlegelve a kért adatokat nem tudjuk megadni.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért
és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkári Titkárságától 2020.07.23-án meghívás, és
prezentáció tartására felkérés érkezett ügyvezető igazgatónknak a 2020.08.05-én megtartott
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„Hulladékgazdálkodási rendszer működésének modelljei” (online) workshopra. Ügyvezető
igazgatónktól kérték, hogy reflektáljon az állami oldalról elhangzó javaslatokra, illetve tegyen
javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan lehetne a hazai hulladékgazdálkodási rendszert jól és
hatékonyan működtetni. Az ITM által javasolt modellel összefüggő előterjesztés módosított
verzióját az ITM kérés ellenére sem küldte meg részünkre, illetve írásban olyan tájékoztatás
érkezett, hogy a nyilvánosan elérhető anyagokból tud ügyvezető igazgatónk kiindulni. A
08.05.-ei konferencia programját 2020.07.31. (péntek) 16:12 perckor küldték meg
ügyvezetőnknek, mely alapján arra lehetett számolni, hogy a workshop keretében több
modell is prezentálásra kerül. Többkörös egyeztetést követően ügyvezetőnk előkészítette
előadását, mellyel összefüggésben az ITM-től 2020.08.04. napján késő délután azt a
tájékoztatást kapta, hogy az ITM „nem erre gondolt”, így nem áll majd módjában azt előadni,
mindemellett megbeszélést követően az előzetesen felajánlott 15 perces hozzászólási
lehetőséget az ITM biztosította. A minisztériummal zajlott levelezés és ügyvezető igazgatónk
prezentációját - amit nem állt módjában bemutatni – továbbítottuk tagjainknak. A
webkonferencián a hozzászóló ügyvezető igazgatónk mellett vendégként Horváth Ferenc
elnök úr is részt vett. Az online konferencia alkalmával végül az ITM semmilyen konkrét
elképzelése nem került bemutatásra. Az állami oldalról elhangzott előadások után ügyvezető
igazgatónknak volt lehetősége először hozzászólásra, melyben reflektált a megelőzően
elhangzott előadásokra, majd külön kezelve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a for
profit magánszektor problémáit fogalmazott meg javaslatokat, egyebek mellett a
rezsicsökkentés részbeni feloldása - „aki szelektál, az megőrzi a rezsicsökkentés eredményeit”
-, illetve a hazai termékdíjas rendszer működése, és átalakítása, illetve a körfogásos gazdaság
megvalósításával összefüggő stratégiaalkotás tekintetében.
Külön kiemelendő, hogy az ITM oldaláról a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás problémái
közül csupán a meglehetősen nagy közszolgáltatási díjhátralékok, kintlévőségi állomány volt
nevesítve. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyéb problémáiról, vagy más egyéb
problémákról az ITM nem emlékezett meg, mindazonáltal továbbra is a teljes hazai ágazat
átalakítását tervezték. Ügyvezetőnk hangsúlyozta, hogy a közszolgáltatás meglévő
problémáinak megoldása mellett Szövetségünk bízik abban, hogy a hazai
hulladékgazdálkodás jól működő elemei a jövőben is tovább működhetnek, emellett a
2020.07.14. napján kelt részletes észrevételezésünkben foglalt valamennyi észrevételünket, s
javaslatunkat fenntartotta. 2020.08.06-án Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrtól
köszönőlevél érkezett „A hulladékgazdálkodási rendszer működésének modelljei” címmel
megrendezett online konferencián való közreműködéséért.


A Greenpeace megkeresésére, Siófokon, majd a Deák téren a műanyagevő fémhaluk, ”A
Nagy Hal” elnevezésű projektjük kapcsán 2020.07.20. napján több körös egyeztetést
folytattunk a Greenpeace Magyarországgal általában a hazai újrahasznosítás, illetve
speciálisan a műanyag hulladékok gyűjtése, s hasznosítása tárgyában.



Ügyvezető igazgatónk 2020.07.29-én részt vett az MGYOSZ XXII. Közgyűlésén.



Dr. Borosnyay Zoltán 2020. 07.29-én ugyancsak részt vett a Körforgásos Gazdaság Platform
online munkacsoport ülésén. Az ülés alkalmával röviden bemutatta a hulladékgazdálkodási
ágazat - informálisan tudomásunkra jutott - tervezett átalakítását, illetve felhívta a figyelmet
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a „hulladék” esetleges államosításának gyártókat, termelő vállalatokat érintő hatásaira. A
munkacsoport összefoglalóját és a prezentációkat továbbítottuk Tagjainknak.


Levélben fordultunk az ITM-hez 2020. 08.04-én a környezetvédelmi termékdíjas rendszer
működtetésével összefüggésben. A levelünkkel kapcsolatos egyeztetések július utolsó
hetében kezdődtek, miután az Erőforrás-gazdálkodási Szakosztályunk vezetősége számos
megkeresést kapott tagvállalatainktól, illetve miután informálisan a tudomásunkra jutott az
ITM több kapcsolódó elképzelése. Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrtól 2020.09.15-én
érkezett „Tájékoztatás a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok kezelését végző
gazdasági társaságok tevékenységének támogatásáról” tárgyú válaszlevél. Ezt követően több
tagvállalatunk is az ITM-hez fordult a „2020. évi termékdíjköteles termékekből keletkező
hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi
támogatások”című kiírásra vonatkozóan.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért
és Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság 2020. augusztus 7-i „A hazai visszaváltási
rendszer megvalósítása az érdekképviseleti szervek szemszögéből” című online
konferenciához - melyet az érdekképviseleti szervek online követhettek - Horváth Ferenc
elnök úr, s dr. Borosnyay Zoltán ügyvezetőnk csupán hozzászólási jog nélkül vendégként
csatlakozhatott. Az online workshop alkalmával az ITM ténylegesen prezentálta a konkrét
elképzeléseit, melyek megegyeznek a korábban informálisan tudomásunkra jutott
előterjesztésben foglaltakkal. A kérdéskörben természetesen felvettük a kapcsolatot az ITMel, illetve ebben a körben (is) megkértük az előterjesztés tervezetének részünkre történő
hivatalos megküldését. A konferenciát követően levélben fordultunk az ITM-hez összefüggő
előzetes észrevételeinkkel. Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrtól 2020.09.15-én érkezett
válasz levelünkre.



A HOSZ Elektronikai Hulladék Szakosztálya 2020.08.06-án ülést tartott, melynek keretében a
környezetvédelmi termékdíjas rendszer működése kapcsán az elektronikai hulladék ágazat
helyzete került megtárgyalásra. Ugyanaznap az Üveg Hulladék Szakosztály szintén ülést
tartott a 2020. évet érintő termékdíjas rendszer működtetésével kapcsolatos esetleges
változások kapcsán az üveghulladék ágazatot érintő várható hatásokról.



Ügyvezető igazgatónk 2020.08.12-én részt vett az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága
Hulladékgazdálkodási Albizottságának ülésén. Az Albizottság a hulladékgazdálkodási
tevékenységek ITM által tervezett államosításával, majd koncesszióba adásával foglalkozott.
Az ülésre az MGYOSZ részéről előzetesen előkészített jogi állásfoglalást megküldtük
tagságunknak. Az Albizottság tagjai egy-két módosítással támogatták az állásfoglalást.
Ügyvezetőnk az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékok lakossági leadása tekintetében
kért kiegészítést, illetve beszámolt a Szövetségünk rendelkezésére álló kapcsolódó
információkról, valamint a tárgykörben készített véleményezésről. Az ülés emlékeztetőjét,
illetve az ülésen elfogadott jogi állásfoglalást a hulladékgazdálkodási tevékenységek ITM által
tervezett államosításáról, majd koncesszióba adásáról továbbítottuk tagságunknak.
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Horváth Ferenc elnök úr 2020.08.14.-én részt vett az ITM szervezésében „A
hulladékgazdálkodási rendszer működésének modelljei” című online konferencián.



Értesítettük Tagjainkat, hogy az MGYOSZ Környezetvédelmi és Infrastrukturális igazgatói
pozíciójában 2020. augusztus 14-vel változás következett be.



Tagvállalataink segítségét kértük a Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Fenntarthatósági
Kompetencia Központja kérdőívének kitöltésében és továbbításában a visszaváltási rendszer
hazai kérdéseivel összefüggésben, tekintettel arra, hogy a téma kapcsolódik az ITM feladatés hatásköréhez és a tárgyban előkészítés alatt álló előterjesztéshez.



Dr. Borosnyay Zoltán képviselte Szövetségünk észrevételeit, véleményét a Humusz
2020.09.02-i kerekasztal beszélgetésén a hulladékgazdálkodási ágazat tervezett
átalakításával összefüggésben.



A HOSZ ügyvezetője 2020. 09.10-én részt vett az IFKA szervezésében a Körforgásos Gazdaság
Webináriumsorozat online konferenciáján, melynek keretében többek között beszámolt a
környezetvédelmi termékdíjas rendszer idei évi működési problémáiról, továbbá
Szövetségünk észrevételeiről az ITM előttünk ismert előterjesztés tervezeteivel
összefüggésben.



A 2020.09.14-én megjelent termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal
kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok ellátására fordítható egyedi támogatás
lehetősége. A támogatási lehetőséggel összefüggésben tagságunktól több kérdésfelvetés
érkezett. A kérdésfelvetéseket és az ITM válaszait továbbítottuk tagságunknak.



Tájékoztattuk Tagjainkat, hogy az MGYOSZ Hulladékgazdálkodási Albizottságában
egyeztetetteknek megfelelően, Bencs Attila, az MGYOSZ alelnöke az Innovációs és
Technológiai Minisztérium „Egyes hulladékgazdálkodási ágazati intézkedések” című
előterjesztésére vonatkozóan levelet írt Prof. Dr. Palkovics László miniszter úrnak. Az ITM
hivatalos válaszlevelét a tárgyi kérdésben továbbítottuk Tagjainknak.



A 2020. 09.22-én megtartott Küldöttgyűlésen és Nagykereskedelmi Klubülésen egyeztetettek
szerint ügyvezető igazgatónk ismét levélben fordult Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrhoz,
az ITM által meghirdetett egyedi támogatásokkal kapcsolatban.



Ügyvezető igazgatónk előadóként vett részt 2020.09.24-én a Humusz Szövetség „Nulla
Hulladék” Konferenciáján, amelyen a hulladékgazdálkodás aktualitásairól tartott előadást. A
prezentációt továbbítottuk tagságunknak.



Tagjainknak jeleztük, hogy az NHKV Zrt. szakmai, társadalmi egyeztetés céljából a honlapján
közzétette a 2021. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, melyet
közvetlenül az NHKV irányába 2020. október 17. napjáig lehetett észrevételezni. Kértük, hogy
a tervezettel összefüggő esetleges indokolt észrevételeiket, javaslataikat legyenek szívesek
dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatónak megküldeni. Tagjaink közül azonban csak egy élt
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a véleményezés lehetőségével. Az érintett véleményt továbbítottuk az NHKV Zrt.-nek. Az
érdeklődés hiányára való tekintettel Szövetségünk egyelőre nem alakított ki egységes
álláspontot a tervezetről. Az NHKV megköszönte a segítő közreműködésünket.


Szövetségünk kérdéseket kapott a Telex egyik újságírójától a PET palackok
újrahasznosításáról készülő cikke elkészítéséhez. (A Greenpeace a tárgyi témában már
nyilatkozott.) A Műanyag Hulladék Szakosztály állásfoglalását kértük az egyes kérdésekre
adandó válaszok tekintetében. Sinka Zsófia Műanyag Hulladék szakosztályvezető
kisasszonnyal egyeztetve a szakosztály szíves állásfoglalását kértük az egyes kérdésekre
adandó válaszok tekintetében. A tagságtól érkező válaszok összesítését eljuttattuk a
megkereső újságírónak.



A BusinessEurope Trade and Climate Working Group szeptember 15-i videokonferencia
beszámolóját, amelynek témája a szén-dioxid-kibocsátás határokon történő kiigazítását célzó
mechanizmus (CBAM) volt, továbbítottuk Tagjainknak.



Jeleztük Tagjainknak, hogy 2020. szeptember 25-én rendezték meg a Greentech Zöld Energia
és Fenntarthatóság Konferenciát Zalaegerszegen, amely az Innovációs és Technológiai
Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai támogatásával
valósult meg. Az eseményen Dr. Prof. Palkovics László miniszter úr és Dr. habil. Boros Anita is
előadást tartottak, az előadásaikat megküldtük a tagságunknak.



Dr. Borosnyay Zoltán 2020. 09. 29-én ismét levélben fordult Hizó Ferenc helyettes államtitkár
úrhoz a környezetvédelmi termékdíjas rendszer működése kapcsán. Mivel 30 napon belül
nem kaptunk választ levelünkre, ügyvezetőnk 2020. 10. 29-én újra helyettes államtitkár
úrhoz fordult. Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrtól ezt követően 2020.10.30-án
elektronikus formában érkezett tájékoztatás a 2020. 09. 29-i levelünkre.



A pandémiás helyzetről, illetve a Magyarországi Német Kamara felmérésének eredményéről
október 5-én megtartott MGYOSZ Felsővezetői Értekezlet prezentációt továbbítottunk
Tagjainknak.



Ügyvezető igazgatónk is részt vett a BIR hulladékhasznosítási világkongresszusán, amely
2020. 10.12–2020. 10. 16. között online került megrendezésre. A BIR felajánlása alapján a
HOSZ BIR-tagságának köszönhetően tagvállalataink is a BIR-tagokra vonatkozó díjjal tudtak
részt venni az eseményen.



Tájékoztatásul átküldtük az MGYOSZ környezetvédelmi és infrastrukturális igazgatójának
egyik tagvállalatunktól érkezett problémafelvetést a Felnőttképzési tv. E-kréta rendszer
regisztrációval kapcsolatban, amely kérdés nem csupán a hulladékgazdálkodási cégeket
érinti.



Felhívtuk tagjaink figyelmét a 2020. november 21-29 között megrendezésre került Európai
Hulladékcsökkentési
hétre,
amelynek
célja
a
fenntartható
erőforrásés
hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló tevékenységek megvalósítása volt.
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Tájékoztattuk Tagjainkat, hogy az Európai Bizottság online felmérést indított a kritikus
fontosságú nyersanyagokról szóló cselekvési terv végrehajtásáról. A Bizottság által
összeállított kérdőív összhangban áll az ITM hivatkozott álláspontjával, ezért indokoltnak
tartották a hulladékgazdálkodási ágazatot érintő 3. és 4. fejezetek kitöltésébe az érintett
ágazati szakmai szervezetek bevonását. Ennek érdekében az említett kérdőív kitöltése
céljából kértük Tagjaink segítségét.



Ügyvezető igazgatónk Dálnoky Noémivel, az ITM Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság osztályvezetőjével többször is egyeztetett a
hulladékgazdálkodással foglalkozó KKV-ék állami támogatásának lehetőségeiről, a KKV-ék
szektoron belüli arányáról, illetve tevékenységi körükről.



Az MGYOSZ kérésére továbbítottuk Tagjainknak a hazai szabályozott szakmák
felülvizsgálatával kapcsolatos munkaanyagot, melyet az ITM állított össze versenyképességi
szempontból és európai uniós végrehajtási kötelezettségek teljesítése céljából. A vizsgálat
kiterjedt az ipari és kereskedelmi területen hatályban lévő szabályozásra. Tagjaink
közreműködésüket kértük, hogy véleményük kifejtésével segítsék a szabályozás
felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a szabályozott szakmákra vonatkozó korlátozások
feloldása, illetve azok körének szűkítése érdemi javulást tudjon hozni a versenyképesség
terén és javítani tudja a munkaerő-piaci helyzetet az érintett területeken.



Jeleztük Tagjainknak egy, az MGYOSZ-tól érkezett értesítéssel kapcsolatban, hogy a
minisztériumok, (ITM, PM, AM) a külföldi kamarák, érdekképviseletek, valamint az MNB
részvételével megtartott megbeszélésen a kormányzat képviselője tájékoztatást adott arról,
hogy több, a járvánnyal kapcsolatos, a gazdaságot is érintő intézkedés van előkészületben (pl.
HomeOffice újraszabályozása, szabályozott szakmák felülvizsgálata, adminisztratív
könnyítések). Az MGYOSZ jelezte kérését, miszerint mielőbb szeretnék megkapni a
tervezeteket véleményezésre. Elhangzott, hogy a "normál" influenzavakcina hiányával
kapcsolatban az Operatív Törzs tesz intézkedéseket. A megbeszélésen a járvánnyal
kapcsolatban közzétett prezentációkat továbbítottuk Tagjainknak.



Ugyancsak ismertettük tagjainkkal az MGYOSZ-tól érkezett tájékoztatást, miszerint az
MGYOSZ megkezdte a felkészülést a 2021-es kötelező legkisebb munkabéreket illető
tárgyalásokra. Tagjaink segítségét kértük az MGYOSZ kérdőívének kitöltésében, melyben az
MGYOSZ szerette volna felmérni a vállalatok munkaerő-gazdálkodással és bérfizetéssel
kapcsolatos 2020-as tapasztalatait, és várakozásaikat a 2021-es évre.



Ügyvezető igazgatónktól a Világgazdaság napilap több, a hazai hulladékgazdálkodással
összefüggő kérdésben nyilatkozatot kért. A tervezett visszaváltási (betétdíjas) rendszer
kapcsán október 19-én megjelent cikket továbbítottuk Tagjainknak.



Szövetségünk az MGYOSZ-tól 2020.10.30-án délután kapta meg tájékoztatásul és
véleményezés céljából az illegális hulladéklerakás felszámolásáról és a hulladékgazdálkodási
ágazat racionalizálásának első lépéseként a hulladékgazdálkodási hatóság felállításáról,
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továbbá egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló előterjesztés tervezetét,
amely az OKT részére lett megküldve. A rendelkezésünkre álló információk alapján az
előterjesztést be is terjesztették kormányülésre. A tervezettel összefüggő indokolt
észrevételeket kértünk tagvállalatainktól. Szövetségünk észrevételeit ügyvezetőnk még
2020.11.02-án megküldte az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága számára. Ezt követően
érdeklődésünkre az MGYOSZ-tól megkaptunk a hozzájuk beérkezett véleményezéseket,
illetve tájékoztatást kaptunk, hogy az OKT kapcsolódó állásfoglalásában a Szövetségünk által
megfogalmazott észrevételek miként lettek beemelve. Az OKT állásfoglalását ismertettük
Tagjainkkal.


Felhívtuk Tagjaink figyelmét az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham), a Német-Magyar
Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK), a Jointventure Szövetség (JVSZ), a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),
a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), valamint a
Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) közös javaslatára, amelyben az említett szervezetek
Dr. Palkovics László miniszter úr szíves támogatását kérik a felnőttképzési törvény hatálya
tárgyában. A felnőttképzési törvény munkavédelmi oktatással összefüggő problematikája
kapcsán megelőzően több körben levelezést folytattunk az MGYOSZ-al, s az elsők között
jeleztük a problémát. Az érdekképviseleti szervek fellépésének eredményeként a
módosították a törvénytervezetet, amit továbbítottuk tagjainknak.



Értesítettük Tagjainkat, hogy a www.szelektivinfo.hu oldalon megjelent, hogy az Innovációs
és Technológiai Minisztérium 2020. november 4-én meghozta a támogatási döntést a
termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási
feladatok ellátására fordítható egyedi támogatásokra nézve.



Ügyvezető igazgatónk is részt vett a 2020. 11. 04-11.06 között lezajlott ÖKOINDUSTRIA
ONLINE INTRO eseményen-a 2021. április 28-30. időpontra módosított budapesti
ÖKOINDUSTRIA Green Expoelőzetes programon. Az eseményt médiapartnerként a Zöld Ipar
Magazin támogatta, a KSZGYSZ levélben köszönetét fejezte ki a támogatásért.



A HOSZ ügyvezető igazgatója 2020. 11.05–én részt vett a Piac és Profit Üzleti kilátások 2020
című videokonferenciáján. A konferencián elhangzott előadásokat megküldtük Tagjainknak.



dr. Borosnyay Zoltán 2020. november 5-én szintén részt vett a zuglói Tropa Verde (ULG)
tanácsadó testületi ülésén, ahol a projekt aktualitásairól tárgyalt a testület. A szelektíven
gyűjtött hulladékokért járó pontok, voucherek elfogadóhelyeihez csatlakozott Szövetségünk
is, s immáron a HOSZ által kiadott ZIP Zöld Ipar Magazin éves előfizetéséből biztosítunk
kedvezményt, illetve a megmaradt remittendákból tettünk felajánlást.



Ügyvezető igazgatónk 2020. november 19–én részt vett a Piac és Profit által szerevezett
Magyar Fenntarthatósági Csúcs című online esemény interaktív kerekasztal-beszélgetésén
„Energia-, hulladékgazdálkodás. A megváltó technológia?” témában. A konferencián készült
képeket, az elhangzott előadásokat az eseményről szóló rövid reklámfilmet továbbítottuk
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tagjainknak. A Piac és Profit köszönetét fejezte ki ügyvezető igazgatónknak a kerekasztal
beszélgetésben való részvételért és a HOSZ partnerségéért.


2020.11.25-én reggel beszámoltunk Tagjainknak, hogy 2020. november 24-én este a
Kormány nevében dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes úr a Parlamentbe benyújtotta
az „Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról” szóló
törvényjavaslatot, amely átfogóan szabályozza a hulladékgazdálkodás területét. A
törvényjavaslat előadója dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter
úr. Tagvállalatainktól kapcsolódó észrevételeiket, javaslataikat kértük megküldeni. A
tagságtól kapott írásbeli, s szóbeli észrevételek alapján, az Elnökségünk bevonásával
kialakítottuk Szövetségünk (gyors) álláspontját. Ezt még 2020.11.30. napján (hétfőn)
megküldtük a törvényjavaslat benyújtójának és előadójának, valamint az Országgyűlés
Gazdasági Bizottságának. Ezen túlmenően az álláspontunkról tájékoztattuk az MGYOSZ
Környezetvédelmi Bizottságát is. 2020.12.02. napján (szerdán) az Elnökségünk ügyvezetőnk
által előkészített szövegszerű módosítási javaslatokról döntött. A törvényjavaslattal
összefüggésben kialakított módosítási javaslatainkat, illetve azok indoklását 2020.12.03.
napján megküldtük a törvényjavaslat benyújtójának és előadójának, továbbá az Országgyűlés
Fenntartható Fejlődés Bizottságának, valamint a Törvényalkotási és Gazdasági Bizottságának.
A módosítási javaslatainkat 2020.12.04. napján ugyancsak megküldtük a javaslat által
valamilyen formában érintett minisztériumok vezetőinek (AM, BM, IM, KK, PM) valamint a
Köztársasági Elnöknek és az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának. Az MGYOSZ
Környezetvédelmi Bizottsága 2020.11.25-én egy előzetesen már tervezett ülésen, s
2020.12.03-án kimondottan a törvényjavaslat kapcsán összehívott ülésen is tárgyalta a
Kormány államosítással, majd koncesszióba adással összefüggő elképzeléseit. Az MGYOSZ is
kialakította saját álláspontját, s egy jogi elemzést is készítetett. Ezen anyagok is megküldésre
kerültek az érintett bizottságoknak, valamint a törvényjavaslat benyújtójának, s előadójának.
Az MGYOSZ a 2020.12.03-ai ülésen felkérte dr. Borosnyay Zoltánt, hogy a környezetvédelmi
igazgatójukkal képviselje a szervezetüket az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának 2020.12.08-án megtartott ülésén. Emellett írásban előzetesen jelezték a
Bizottságnak, hogy az ülésen szót kérnek. Az általános vitát követően az Országgyűlés
Gazdasági Bizottsága és a Fenntartható Fejlődés Bizottsága 2020.12.08. napján elfogadta a
törvényjavaslatot - a Gazdasági Bizottság egy módosító indítvánnyal, emellett levélben
válaszolt Szövetségünknek. A Fenntartható Fejlődés Bizottságának titkársága 2020.12.08-án
reggel nyomatékosan kérte az MGYOSZ-t, hogy ne kérjen szót az ülésen, melyre a COVID-19es helyzetre tekintettel még a sajtót sem engedik be. Az ülést megelőzően a Bizottság Titkára
személyesen többször kérte, hogy ne legyen hozzászólás, majd a Bizottság Elnöke is
nyomatékosan megismételte a kérést, egyben azt is jelezte, hogy részt vehetünk az ülésen,
de hozzászólásra nem tud lehetőséget biztosítani. A Fenntartható Fejlődés Bizottságának
ülésén 1. napirendi pontként az ITM részéről Palkovics miniszter úr általános beszámolójára,
meghallgatására került sor. Palkovics úr általános beszámolóját követően 2. napirendi
pontként jött a törvényjavaslat részletes vitája. Ennek keretében már csupán Hizó Ferenc
helyettes államtitkár úr képviselte az ITM-et. A részletes vita során a Bizottság 3 ellenzéki
tagja egytől - egyig felszólalt a tervezettel szemben. Az egyik ellenzéki alelnök több bekezdést
is felolvasott az ülésen Szövetségünk leveléből. Erre válaszul Hizó Ferenc csak annyit
válaszolt, hogy nem példa nélküli a tervezett államosítás és koncesszióba adás az EU-ban,
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Romániában ugyanilyen koncesszió lesz. A Bizottság elnöke is a tervezett államosítás, s
koncesszió ellen érvelt, „új pénzszivattyúnak” minősítve az elképzelést. A Bizottság
kormánypárti tagjai (7 fő) nevében egy fideszes képviselő ismertette a rövid „többségi
álláspontot”, mely szerint a törvényjavaslat az alkotmányossági, jogi, törvényalkotási
jogelveknek megfelel. A klímavédelmi akcióterv, valamint a körkörös gazdaság
implementálása az alapja, s segíti az illegális hulladékok újratermelődésének a
megakadályozását. A meglehetősen rövid vitát követően a Bizottság 7 - 3 arányban elfogadta
a tervezetet. A törvényjavaslattal összefüggésben hivatalosan is értesítettük a BIR-t, továbbá
az EuRIC-ot (korábban online egyeztetéseken adtunk tájékoztatást), valamint minden
kapcsolódó anyagunkat megküldtük a KEH Kékbolygó Alapítványának. Ezen túlmenően is
folytak hazai és nemzetközi informális egyeztetések a kérdéskörben. Az Elnökségünk tagjai is
egyeztettek a törvényjavaslatról. Az Országos Környezetvédelmi Tanács 2020.12.10. napján
alakította ki az álláspontját a törvényjavaslatról. 2020. december 10-én az Agrárminisztérium
Környezetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár Titkárságától a december 4-ei
megkeresésünkkel összefüggésben megkaptuk László Tibor Zoltán helyettes államtitkár úr
Hizó Ferencnek küldött áttételes levelét. Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr
levélben kérte a Törvényalkotási Bizottság gyorsított eljárását, amit követően az
Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága már 2020.12.10. napján lefolytatta az eljárását, ami
során kormánypárti képviselők módosító javaslatokat nyújtottak be a Bizottságnak.
2020.12.10. napján Elnökségünk egyeztetett a kérdéskörben, amit követően még 2020.12.10.
napján levélben fordultunk Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, valamint Rogán Antal
miniszterelnöki kabinetfőnökhöz, továbbá Szövetségünk álláspontját, a törvényjavaslat
(gyors) véleményezését, valamint a módosítási javaslatainkat megküldtük 8 közvetlen hazai
sajtókontaktunknak. Az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról szóló T/13958-as irományszámú törvényjavaslatot az Országgyűlés 2020.
december 15. napján elfogadta, illetve az Országgyűlés weboldalán elérhető információk
alapján a javaslatot 2020. december 17-én az Országgyűlés Elnöke aláírta és megküldte a
Köztársasági Elnök Úrnak. Szövetségünk 2020.12.17-én Elnökségi ülést tartott, a megbeszélés
eredményeként levélben fordultunk dr. Áder János köztársasági elnök úrhoz, melyben
kértük, hogy a törvényt legyen szíves megfontolásra küldje vissza az Országgyűlésnek,
emellett az Alaptörvény által is védett jogok, alkotmányos elvek sérelme miatt legyen szíves
mérlegelje, hogy előzetes normakontroll keretében a törvényt megküldi az
Alkotmánybíróságnak az Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálata céljából. 2020.12.18án az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottság elnökétől, dr. Hende Csabától kaptunk levelet,
melyben válaszolt a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló, T/13669-es
irományszámú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatainkra, valamint az egyes
energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló T/13958-as
irományszámú törvényjavaslattal összefüggő megkeresésünkre. 2020.12.21-én dr. Áder János
köztársasági elnök úr az Alkotmánybírósághoz fordult az Országgyűlés által elfogadott
törvény kapcsán, s egyes szakaszai tekintetében kérte, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja
meg az Alaptörvénnyel való összhangját és állapítsa meg az alaptörvény-ellenességét.
2020.12.21-én dr. Áder János köztársasági elnök úr a törvény „19. A hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) módosítása” című fejezetének 49. § (1) bekezdése,
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38. § (2) bekezdése és 62. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását kérte az
Alkotmánybíróságtól.
Dr. Áder János beadványával szemben Palkovics miniszter úr 2020. december 31-én jogi
véleményt, „védiratot” nyújtott be az AB-nek.
Szövetségünk a hivatkozottakon felül (is) folytatott számos informális hazai és nemzetközi
egyeztetést a tervezett államosítással, majd koncesszióba adással összefüggésben. A
témában megjelent egyes sajtóhíreket megküldtük tagjainknak.


Tájékoztattuk Tagjainkat, hogy „A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról” címmel a Miniszterelnökség
egy meglehetősen komplex („saláta”) törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentnek,
melynek 142 - 148. paragrafusai a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvényt
módosítanák, kiemelten annak szankciórendszerét. A tervezettel kapcsolatban levélben
fordultunk Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes úrhoz és Dr. Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter úrhoz. A levelet továbbítottuk az Országgyűlés
Törvényalkotási Bizottság elnökének, Dr. Hende Csaba úrnak és az Országgyűlés Igazságügyi
Bizottság elnökének, Dr. Vejkey Imre úrnak, továbbá Prof. Dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter úr és Dr. Boros Anita, PH.D., LL.M. építésügyért és infrastrukturális
környezetért felelős államtitkár asszony részére is. A leveleink eredményeképpen
2020.11.26-án az ITM Kereskedelempolitikai Főosztályának szervezésében egy egyeztetésre
került sor, melyen Szövetségünket Horváth Ferenc elnök úr, valamint dr. Borosnyay Zoltán
ügyvezetőnk képviselte. A megbeszélésen Cseresnyés Péter államtitkár úr, továbbá a NAV
szakemberei is részt vettek, valamint a Fémszövetség is képviseltette magát. Az egyeztetés
keretében egytől egyig áttárgyaltuk a módosítási javaslatainkat, s igyekeztünk minden
érintett fél számára elfogadható megoldásokat találni a problémás kérdésekben. Egységes
szerkezetbe foglalt újabb módosítási tervezetet hivatalosan nem kaptunk, azonban a
megbeszélést követően is folytattuk az egyeztetéseket.



Ügyvezető igazgatónk részt vett 2020. november 25-én az MGYOSZ Környezetvédelmi
Bizottság online ülésén.



A HOSZ ügyvezető igazgatója 2020. 11. 25-én ugyancsak részt vett a BCSDH szervezésében
online megrendezésre került Circular Economy Summit-on. A szervezők megköszönték a
konferencián való részvételt.



Tagvállalataink segítségét kértük, hogy esetleges javaslataikat küldjék meg az MGYOSZ
részére „Az MGYOSZ javaslatai a járvány okozta gazdasági válság kezeléséhez” című anyag
véleményezésére.



Dr. Borosnyay Zoltán, valamint több tagvállalatunk is részt vett - a HOSZ-on keresztül történt
jelentkezéssel - az Innovációs és Technológiai Minisztérium Közszolgáltatási Fejlesztésekért
Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által szervezett, az Európai Beruházási Bank
JASPERS szakértői csoportja által készített, a csomagolási hulladékra vonatkozó hazai EPR
rendszer fejlesztési lehetőségeiről szóló 2020. december 1-én megrendezésre került
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workshopján. Ügyvezetőnk az online konferencia alkalmával chat formában jelezte a
T/13958-as törvényjavaslat államosításra, majd koncesszióba adásra vonatkozó elképzeléseit,
melyre válasz is érkezett. Az elhangzott előadások diáit és a chat ablakban feltett kérdésekre
adott írásos válaszokat az ITM-től megkaptuk és továbbítottuk Tagjainknak.


A HOSZ ügyvezető igazgatója 2020. december 1-én ugyancsak részt vett „Az Innovációé a
jövő!” ITM - EIT online fórumán.



Tagjaink együttműködését kértük az MNB rövid kérdőívének kitöltésében, amely egy
konjunktúra felmérés lebonyolítása a hazai vállalatok körében, azzal a céllal, hogy a jegybank
hiteles képet kapjon a gazdasági folyamatok aktuális és várható alakulásáról.



Levélben fordultunk 2020. december 15-én Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrhoz a
hulladékhasznosító ipar javaslatai a 1013/2006/EK hulladékszállítási rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatban. Levelünkben rámutattunk, hogy az Európai Bizottság jelenleg
készíti elő a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
felülvizsgálatát. A rendelet előírásai nagyban befolyásolják a hulladékhasznosító vállalatok
mindennapi tevékenységét, ezért a rendelet felülvizsgálata kiemelkedő jelentőséggel bír az
iparág számára. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatásul és szíves felhasználásra megküldtük az
európai hulladékhasznosító ipart tömörítő European Recycling Industries’ Confederation
(EuRIC) témában kialakított álláspontját, legfontosabb javaslatait. Az EuRIC-ben nemzeti
tagként a hazai hulladékhasznosító ipart szövetségünk képviseli, és az EuRIC javaslatait
szövetségünk is támogatja. Tisztelettel kértük helyettes államtitkár urat, hogy a javaslatokat
szíveskedjenek megfontolni, és amennyiben szakmailag egyetértenek, a rendelet
felülvizsgálatával kapcsolatos európai uniós tárgyalásokon szíveskedjenek ezeket képviselni.
Megkeresésünkre 2020. december 18-án válasz érkezett Hizó Ferenctől.



Ügyvezető igazgatónk 2020. 12. 17-én részt vett a zuglói Tropa Verde (ULG) tanácsadó
testületi ülésén, ahol a projekt aktualitásairól tárgyalt a testület. A szelektíven gyűjtött
hulladékokért járó pontok, voucherek elfogadóhelyeihez csatlakozott Szövetségünk is, s
immáron a HOSZ által kiadott ZIP Zöld Ipar Magazin éves előfizetéséből biztosítunk
kedvezményt, illetve a megmaradt remittendákból tettünk felajánlást.



Tájékoztattuk Tagjainkat, hogy az Agrárminisztérium jelzése alapján Műanyagipari Klaszter
felállítását kezdeményezte az ITM a hazai műanyagipar fejlesztése céljából. A Műanyagipari
Klaszter munkájában részt vesz az Agrárkutatási és –környezetgazdálkodási Főosztály is.
Elkészítettek egy vitaanyagot, ami a gondolkodást hivatott elindítani annak érdekében, hogy
meg lehessen határozni a legfontosabb műanyaggazdaságot érintő államigazgatási
feladatokat és hazai irányokat e célterületen. A 2017-2020 közötti időszak államigazgatási
tapasztalatiból indultak ki, és a legfontosabb kulcskérdéseket vették górcső alá. Tagságunktól
a továbbított vitaanyaggal összefüggésben indokolt észrevételeiket kértük ügyvezető
igazgatónk részére megküldeni.
 A szakképzés átalakításával összefüggésben, jogszabályi előírás szerint újjáalakult a
Környezetvédelem és Vízügy Ágazati Készségtanács (ÁKT). A HOSZ által delegált
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szakembereknek Balika István ÁKT elnökkel (Metalex 2001 Kft. elektronikai hulladék
üzletágvezető) együtt továbbra is aktív, véleményformáló szerepük van a munkaerőpiaci
igények képviseletében. Az ÁKT-ban a HOSZ tagságából jelölt szakemberek érvényesíteni
tudták ágazatunk érdekeit a jövő szakembereinek képzése terén.
Az év során új tartalommal és szerkezetben kidolgozásra került a környezetvédelmi
technikus (5 éves) és a hulladékfeldolgozó munkatárs (3 éves) iskola rendszerű képzések
„képzési kimeneti követelménye”, ami alapján az oktatás szeptembertől már az új
formában indulhatott el. E szakértői munkában – az ÁKT felkért tagjaival együtt – részt vett
Major Ágnes HOSZ képzési vezető is. Az ÁKT-nak az iskolarendszerű szakképzés átalakításán
túl kiemelt feladata a felnőttképzés engedélyhez kötött tanfolyamaira vonatkozóan a
szakmai követelmények, az ún. „programkövetelmény”-ek elfogadása, ami az Országos
Képzési Jegyzék megszűnése miatt az eddigi hulladéktelepkezelő képzésünket is érinti. A
HOSZ az új programkövetelmény előterjesztésében is kezdeményezően, jelentős
munkavégzéssel vett részt.

Események, melyeken előadást tartottunk:
-

2020. szeptember 24. Humusz ház, Budapest, „Nulla Hulladék” c. konferencia
„A hulladékgazdálkodás aktualitásai” (Dr. Borosnyay Zoltán)

Kiállítóként, egyebek mellett tudatformálási céllal, információs pulttal vettünk részt az
alábbi eseményen:
A COVID-19 veszélyhelyzet, a koronavírus járvány miatt erre nem került sor.
Szakmai rendezvényeink, melyeken szakosztályaink vezetői, illetve képviselői
előadásokat tartottak:
Saját szakmai rendezvényt a HOSZ a COVID-19 veszélyhelyzet, a koronavírus járvány
miatt 2020-ban nem tartott. Az on-line formát tagságunk nem igényelte.
Egyéb rendezvény:
A HOSZ és a szakma érdeklődése mellett már kilenc alkalommal sikeresen megtartott
Hulladékos foci vándorkupa rendezvény a koronavírus járvány miatt elmaradt.

Események, amelyeken részt vettünk:
o
o

2020. február 5., Budapest, A Körforgásos Gazdaság Platform évindító szakmai egyeztetés
(dr. Borosnyay Zoltán)
2020. február 13., Budapest, A Körforgásos Gazdaság Platform szakmai munkáját támogató
munkacsoport ülés (Héjja Eszter)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

2020. július 29., Budapest, A Körforgásos Gazdaság Platform szakmai munkáját támogató
munkacsoport ülés (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. augusztus 5., ITM online ülés, „Hulladékgazdálkodási rendszer működésének
modelljei” (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. augusztus 7., ITM online ülés, „A hazai visszaváltási rendszer megvalósítása az
érdekképviseleti szervek szemszögéből” (Horváth Ferenc, dr. Borosnyay Zoltán)
2020. augusztus 14., ITM online ülés, „A hulladékgazdálkodási rendszer működésének
modelljei” (Horváth Ferenc)
2020. szeptember 2., Budapest, HUMUSZ, Kerekasztal beszélgetés a hulladékgazdálkodási
ágazat tervezett átalakításával kapcsolatban (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. szeptember 10., IFKA online ülés, Körforgásos Gazdaság Webináriumsorozat (dr.
Borosnyay Zoltán)
2020. november 4-6, ÖKOINDUSTRIA ONLINE INTRO ÖKOINDUSTRIA Green Expoelőzetes
online program (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. november 5., Piac és Profit online webkonferencia, „Üzleti kilátások” (dr. Borosnyay
Zoltán)
2020. november 19., Piac és Profit online webkonferencia, „Magyar Fenntarthatósági Csúcs”
interaktív kerekasztal-beszélgetés „Energia-, hulladékgazdálkodás. A megváltó technológia?”
(dr. Borosnyay Zoltán)
2020. november 25., BCSDH online ülés, Circular Economy Summit (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. december 1., ITM, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős
Helyettes Államtitkársága és az Európai Beruházási Bank JASPERS szakértői csoport
webkonferenciája „A csomagolási hulladékra vonatkozó hazai EPR rendszer fejlesztési
lehetőségei” (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. december 1., ITM-EIT online ülés, „Innovációé a jövő” (dr. Borosnyay Zoltán)

2. Nemzetközi, elsősorban európai érdekképviselet:
A nemzetközi érdekképviseleti munkát az ügyvezető, illetve az ügyvezető irányításával a
környezetvédelmi menedzser látja el, továbbá Jeffrey D. Kimball, a szövetség európai
ügyekért felelős képviselője.
Kiemelt témakörök voltak 2020-ban:


Az egyik legfontosabb témát sajnos a koronavírus-világjárvány és ennek gazdasági
hatásai adták. Különösen az első félévben az Európai Bizottság az EuRIC-en keresztül
szorosan nyomon követte a járvány hulladékhasznosításra és hulladékszállításra
gyakorolt hatásait. Az EuRIC révén több alkalommal részletesen tájékoztattuk a
Bizottságot a hazai problémákról, a magyar kormány intézkedéseiről és a kormány felé
megfogalmazott javaslatainkról, továbbá uniós szintű intézkedésekre is javaslatokat
tettünk. Az írásbeli összefoglalók összeállítása mellett rendszeresen részt vettünk az
EuRIC és a BIR videókonferenciáin, amelyek során szóban is bemutattuk az előbbieket.
Mindezzel párhuzamosan folyamatosan tájékoztattuk Tagjainkat a világ többi országából
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jelentett helyzetről, a BIR és az EuRIC javaslatairól és az Európai Bizottság
intézkedéseiről – utóbbiak között például a nemzetközi hulladékszállítás és határátlépés
aktuális lehetőségeire vonatkozó információk közzétételéről, a hulladékszállításra és
hulladékgazdálkodásra vonatkozó útmutatók kiadásáról, az uniós helyreállítási alap
elfogadásáról és ennek hulladékhasznosítási vonatkozásairól. A BIR és az EuRIC ajánlásait
az ITM-hez is eljuttattuk.


Az EuRIC és a BIR fentebb említett online egyeztetései során röviden tájékoztattuk a
résztvevőket a hulladékgazdálkodási tevékenységek államosítására vonatkozó hazai
jogszabály előkészítéséről, és a T/13958-as irományszámú törvényjavaslat megjelenése
után ezt részletesen, írásban is bemutattuk a nemzetközi szervezeteknek.



2020 első felében megjelent az Európai Bizottság második körforgásos gazdaság
cselekvési terve. A terv előkészítéséről, előzetesen megismerhető, illetve végleges
tartalmáról több alkalommal tájékoztattuk Tagjainkat. Ezt követően az Európai
Parlament egy ún. saját kezdeményezésű jelentés kidolgozásába kezdett a cselekvési
tervvel kapcsolatban, amelyet az Európai Bizottság valószínűleg figyelembe fog venni a
kapcsolódó jogszabályok kidolgozása során. Az EuRIC erre vonatkozó állásfoglalásait és
módosítási javaslatait eljuttattuk az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságának
magyar tagjaihoz.



Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság napirendjén egyértelműen kiemelt helyen
szerepel a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás, az EuRIC azt kérte
tagszervezeteitől, hogy minden szervezet delegáljon tagvállalatai köréből egy olyan
cégvezetőt, aki vállalná, hogy szükség esetén az EU intézményeinek magas szintű
vezetőivel folytatott egyeztetések, illetve konferenciák során képviseli a
hulladékhasznosító ipar álláspontját. Felhívásunkra két jelentkezés érkezett. A kérdést
szavazásra bocsátottuk a HOSZ tagsága körében, és a szavazás eredménye alapján a
HOSZ képviseletében Vermes Pétert delegáltuk ebbe a csoportba. A munka
elindításaként az év végén az EuRIC online tréninget szervezett a csoport számára az EU
körforgásos szabályozásának alakulását, illetve a jogalkotókkal való kommunikációt
illetően.



A körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakmai információkat szélesebb körben is
közzétettük magyar és angol nyelven a honlapunkon, a 2018 végén – pályázati forrásból
– elindított, kifejezetten a körforgásos gazdasággal foglalkozó aloldalunkon.



Tájékoztattuk Tagjainkat annak a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó
európai bizottsági útmutatónak a kidolgozásáról, amely a hulladék-keretirányelv
kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményeinek a
tagállami végrehajtását hivatott segíteni. Az útmutató tervezetét Tagjaink visszajelzései
alapján több alkalommal véleményeztük az EuRIC felé. Ugyancsak tájékoztattuk
Tagjainkat a települési hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó útmutató előkészítéséről,
amellyel a Bizottság szintén a hulladék-keretirányelv végrehajtását támogatná.
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Az EuRIC szerint a Bizottság minden eddiginél nyitottabb arra, hogy a másodnyersanyagtartalomra vonatkozó célértékekkel és egyéb eszközökkel ösztönözze a
másodnyersanyagok felhasználását. A témában eljuttattuk tagvállalatunk felvetését az
EuRIC-hez, és Tagjaink észrevételei alapján jeleztük, hogy a papírcsomagolások esetében
is támogatnánk a másodnyersanyag-tartalomra vonatkozó célérték meghatározását.



Folyamatosan tájékoztattuk Tagjainkat a 1013/2006/EK hulladékszállítási rendelet
felülvizsgálatának előkészítéséről és az EuRIC álláspontjának alakulásáról. Tagjaink
észrevételeit több alkalommal eljuttattuk az EuRIC-hez, így az EuRIC álláspontjába
számos felvetésünk bekerült. Az EuRIC végleges álláspontját hazai szinten megküldtük az
ITM-nek. Beszámoltunk Tagjainknak az elektronikus hulladékszállítási adminisztrációs
rendszer előkészítéséről is, amely a rendelet módosítása alapján a papíralapú
adminisztrációt válthatná fel. A rendszer technikai megvalósításával – az adatok
titkosításának szintjével – kapcsolatos kérdésről eljuttattuk Tagjaink észrevételeit az
EuRIC-hez. A 1013/2006/EK rendelet felülvizsgálatával párhuzamosan az OECD-n kívüli
országokba irányuló hulladékszállítást szabályozó 1418/2007/EK rendelet felülvizsgálata
is folyamatban van, erről ugyancsak tájékoztattuk Tagjaikat. A témában több alkalommal
részt vettünk az EuRIC hulladékszállítási munkacsoportjának online egyeztetésein,
valamint az EuRIC és a rendeletek felülvizsgálatát előkészítő tanácsadó cég online
megbeszélésein.



2019-ben módosult a Bázeli Egyezmény, amely 2021. január 1-jei hatállyal új kódokat és
szabályokat vezetett be a műanyag hulladékok nemzetközi szállításában, szűkítette a
zöldlistásként szállítható műanyag hulladékok körét. 2020 folyamán rendszeresen
tájékoztattuk Tagjainkat a módosítás EU hulladékszállítási rendeletébe történő
átültetéséről, a kapcsolódó európai bizottsági útmutató előkészítéséről, az új szabályok
értelmezéséről, valamint az EuRIC témára vonatkozó álláspontjáról, javaslatairól,
amelyeket illetően Tagjaink észrevételeit is eljuttattuk az EuRIC-hez.



A tavalyi évben az elektronikai hulladékok tekintetében is felmerült a Bázeli Egyezmény
szigorításának a lehetősége: Svájc és Ghána javaslata szerint minden e-hulladék
szállítása bejelentésköteles lenne. Tagjaink visszajelzései alapján kialakított
álláspontunkat eljuttattuk az EuRIC-hez.



2020-ban is folyamatosan tájékoztattuk Tagjainkat a kínai hulladékimportkorlátozásokkal kapcsolatos fejleményekről, ezek között a 2020-ra engedélyezett
hulladékimportőrök és -mennyiségek listáiról, a 2021-től életbe lépő teljes
hulladékimport-tilalomról,
valamint
az
alumíniumés
a
rézhulladék
„hulladékstátuszának megszűnésére” vonatkozó kínai szabványok megjelenésről és
további hulladékfajták tekintetében a szabványok előkészítéséről. Az Indonézia, India,
Thaiföld és Törökország által bevezetett hulladékimport-korlátozásokkal kapcsolatos
híreket ugyancsak eljuttattuk Tagjainkhoz.



Jelenleg is zajlik a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének a felülvizsgálata, amely a
hulladékhasznosítási műveletek (R1–R13) listáját tartalmazza. Az egyeztetésekről
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tájékoztattuk Tagjainkat, és Tagjaink észrevételei alapján két alkalommal véleményeztük
az EuRIC álláspontját a témában.


Tájékoztattuk Tagjainkat az EU új vegyianyag-stratégiájának megjelenéséről, valamint a
„különös aggodalomra okot adó anyagok” adatbázisának előkészítéséről, amelyet az
Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) – a gyártók által benyújtott információk alapján –
a hulladékkezelő vállalatok számára hoz létre azokról az árucikkekben található
anyagokról, amelyek szerepelnek a REACH rendelet szerinti különös aggodalomra okot
adó anyagok jelöltlistáján.



Több alkalommal értesítettük tagvállalatainkat hulladékgazdálkodási, illetve kutatási és
innovációs témákban elérhető nemzetközi pályázatokról. Emellett felhívtuk Tagjaink
figyelmét már körvonalazódó nemzetközi pályázati projektekbe, illetve EU-s szakmai
munkába való bekapcsolódás lehetőségére a következő témákban, amelyek közül
Tagjaink több iránt jelezték érdeklődésüket:
o hulladék-összetételi adatok megosztása
o elektromos kerékpárok akkumulátorainak újrahasználata/újrafeldolgozása
o e-berendezések összetételére vonatkozó adatbázis
o hulladékolajok kezelésével foglalkozó tanulmány kidolgozása az Európai Bizottság
megbízásából
o nyersanyagokkal kapcsolatos európai innovációs partnerségi program az Európai
Bizottság irányításával



Az EuRIC több kérdéskörben végzett felmérést tagjai között az egyes EU-tagállamok jogi
szabályozásáról, illetve gyakorlatáról. Valamennyi esetben bemutattuk a hazai helyzetet,
az EURIC által összesített információkat pedig eljuttattuk Tagjainkhoz. A témák a
következők voltak:
o Veszélyes hulladéknak minősül-e a réz-, illetve alumíniumkábel-hulladék?
o gyártói felelősség a nyomdai papírok tekintetében – reklámhordozó papírok
o fémlopási esetekre vonatkozó országos értesítési rendszerek



Az EuRIC felmérést készített a tagszervezetei által képviselt vállalatok gazdasági súlyáról.
Eljuttattuk az EuRIC-hez az árbevételre és a munkahelyek számára vonatkozó adatokat –
a HOSZ tagságára összesítve –, valamint a kezelt hulladékmennyiségek tekintetében –
néhány tagvállalatunktól beérkezett – adatokat.



Tájékoztattuk Tagjainkat a politikai döntéshozók, illetve szélesebb közönség közérthető
tájékoztatására szánt EuRIC-brosúrák kidolgozásáról és megjelenéséről a következő
témákban:
o a hulladékokra és a termékekre/vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályozás
határterületein felmerülő problémák és az EuRIC által javasolt megoldások
o a műanyaghulladék-hasznosítás jelenlegi helyzete és a körforgásos gazdaság felé való
elmozduláshoz szükséges további lépések

29



Tájékoztattuk Tagjainkat a csomagolási irányelv felülvizsgálatának legelső lépéseiről,
illetve az EuRIC ezzel kapcsolatos állásfoglalásairól, és eljuttattuk Tagjaink visszajelzéseit
az EuRIC-hez.



Tájékoztattuk Tagjainkat a CLP rendelet (1272/2008/EK rendelet) módosításának
megjelenéséről, amely alapján – az EuRIC és a HOSZ minden korábbi erőfeszítése
ellenére – a kobalt fém veszélyes besorolást kap. A kobalttartalmú acélhulladék a
jelenlegi jogszabályi előírások alapján mentesül a veszélyes besorolás alól, azonban nem
kizárt, hogy ez a jövőben megváltozik.



Az Európai Bizottság azt mérlegeli, hogy az e-hulladékok kezelésére vonatkozó hivatalos
európai szabványok alapján kötelező erejű európai jogszabályban határozza meg a
kezelés minimumkövetelményeit. 2020-ban tájékoztattuk Tagjainkat a Bizottság
döntését megalapozó tanulmány előkészítéséről, és Tagjaink visszajelzései alapján
eljuttattuk a véleményünket az EuRIC-hez a felvázolt szabályozási lehetőségekről.



Az Európai Bizottság megbízásából felmérés készült a kis elektromos és elektronikai
berendezések visszagyűjtését hátráltató problémákról és a lehetséges uniós
intézkedésekről. Tagjaink ezzel kapcsolatos észrevételeit eljuttattuk az EuRIC-hez.



Az EuRIC-en keresztül továbbra is nyomon követtük az elektronikai berendezések
környezetbarát tervezésére vonatkozó európai rendeletek, illetve önkéntes ipari
vállalások kidolgozását. A nyomtatókra és szkennerekre vonatkozó önkéntes ipari
vállalás tervezetével kapcsolatban megküldtük Tagjaink észrevételeit az EuRIC-nek.



Tájékoztattuk Tagjainkat az EuRIC és az elektronikai berendezések gyártóit képviselő
WEEE Forum tanulmánya első részének az elkészültéről, amelyben a szervezetek a
hulladékká vált elektronikai berendezésekben lévő akkumulátorok által okozott
tűzesetek jellemzőit összesítették. A tanulmány második részét, a tűzesetek kezelésére
vonatkozó útmutatásokat kidolgozó munkacsoportba Tagjaink közül Vermes Pétert
(Éltex Kft.) delegáltuk.



Beszámoltunk Tagjainknak a hulladékelemekre és -akkumulátorokra vonatkozó irányelv
felülvizsgálatának előkészítéséről, és a témában több alkalommal eljuttattuk Tagjaink
észrevételeit az EuRIC-hez. Az év végén már az irányelv helyébe lépő új rendeletre
vonatkozó európai bizottsági javaslatról tudtuk tájékoztatni Tagjaikat.



A papírhulladék hulladékstátuszának megszűnését illetően több uniós tagállam saját
kritériumokat fogadott el, illetve kezdett kidolgozni, az Európai Bizottság pedig újra
mérlegeli annak a lehetőségét, hogy uniós szintű kritériumokat alkosson – a
papírhulladék mellett esetleg más hulladékfajták esetében is. Tájékoztattuk Tagjainkat
minderről, és Tagjaink visszajelzései alapján támogattuk az EuRIC álláspontját, amelyben
a papírhulladékra vonatkozó uniós kritériumok kidolgozása mellett állt ki.
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Rendszeresen tájékoztattuk Tagjainkat a papírhulladékban található élelmiszermaradékokra vonatkozó műszaki előírás kidolgozásának az aktuális állásáról.



A műanyaghulladék-hasznosításhoz kapcsolódóan tájékoztattuk Tagjainkat egyebek
mellett az EuRIC sajtóközleményéről a műanyaghulladék-hasznosító ipar kritikus
helyzetéről, az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) által végzett életcikluselemzésről, az Európai Bizottság által létrehozott Circular Plastics Alliance
műanyaghulladék-hasznosítási ipari fórum jelentéseiről és javaslatairól, valamint a
műanyaghulladék-hasznosításra vonatkozó európai szabványok kidolgozásáról, illetve
felülvizsgálatáról.

Események, amelyeken részt vettünk:
BIR és EuRIC:
o
o
o

2020. febr. 10–11., Madrid, az EuRIC nemzeti szervezetek vezetőinek szabályozási
munkacsoport ülése (dr. Borosnyay Zoltán)
2020. okt. 12–16., a BIR hulladékhasznosítási világkongresszusa – online
konferencia (dr. Borosnyay Zoltán)
Az előbbiek mellett folyamatosan részt vettünk az EuRIC (Héjja Eszter) és a BIR (dr.
Borosnyay Zoltán, Héjja Eszter) koronavírus-világjárvány hulladékgazdálkodásra
gyakorolt hatásaival foglalkozó videókonferenciáin és az EuRIC hulladékszállítási
munkacsoportjának online egyeztetésein (Héjja Eszter), továbbá az EuRIC és az
uniós hulladékszállítási rendelet felülvizsgálatát előkészítő tanácsadó cég online
megbeszélésein (Héjja Eszter), valamint az EuRIC által szervezett online tréningen az
EU körforgásos szabályozásának alakulását, illetve a jogalkotókkal való
kommunikációt illetően (Vermes Péter, Héjja Eszter).

További rendezvények:
o

2020. szept. 4., online, a RUSLOM orosz hulladékhasznosítási szövetség
konferenciája (Jeffrey D. Kimball előadóként)

3. Oktatási és pályázati tevékenység:
A képzésszervezés 2020-ban a tervtől eltérően alakult. A COVID-19 koronavírus járvány
miatt a tervezett Fémkereskedő képzés és a Katonai robbanószerkezet felismerő
tanfolyam elmaradt, ugyanakkor 2020-ban először történt, hogy két Hulladéktelepkezelő
képzés indulhatott. Ennek oka, hogy a szakképzés átalakítása, illetve az OKJ megszűnése
miatt utoljára december 31-ig lehetett indítani az Országos Képzési Jegyzékben szereplő
szakmákra tanfolyamokat. Ez növelte az érdeklődést, és mindkét tanfolyamot nagy
létszámmal, a decemberit maximális létszámmal tudtuk elindítani.
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Az oktatási tevékenység jogszerűségének biztosítására a felnőttképzésről szóló, 2013.évi
LXXVII. törvény módosított követelményei szerint benyújtottuk kérelmünket a HOSZ
felnőttképzési nyilvántartásba vételére, amely alapján 2020. 12. 10-étől B/2020/008823
nyilvántartásba vételi számon tarthatunk engedélyhez nem kötött tanfolyamokat. A
később, az ITM által meghirdetésre kerülő engedély-köteles (szakmát nyújtó)
képzésekhez majd külön eljárás szükséges.

2020-ban az alábbi tanfolyamokat szerveztük:
o szeptember 4.
Tudás felfrissítő tréning (az OKJ-s tanfolyam
előtti felkészítő, létszám: 25 fő)
o

o

május 23 – november 21.
szakvizsga: november 28.

december 5 – 2021. ősz

OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (30 fő,
szakvizsga átlag 27 vizsgázóra 4,56,
átlagos elégedettségi mutató 1-10 skálán
9,52, az oktatók értékelése 9,58)
OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (40 fő)

A 32 851 02 Hulladéktelepkezelő szakképesítést nyújtó tanfolyam 2020. évi szervezése
magán viselte a járványügyi gondokat. A jogszabály által előírt időszakban
elektronikusan juttattuk el a résztvevőknek az oktatási segédleteket, biztosítottunk
konzultációs lehetőséget, és az oktatási anyagok önálló elsajátítását követően az
ellenőrző kérdések megválaszolása esetén igazoltuk a jelenlétet.
Oktatókkal is előfordult, hogy betegség vagy annak gyanúja miatt lemondták az
időpontot, és a résztvevőknél is tapasztalható volt a koronavírus fertőzés miatti
hiányzás. Kiemelhető pozitívum valamennyi érintett nagyfokú felelősségtudata, aminek
köszönhetően tudomásunk szerint a tanfolyammal összefüggésbe hozható fertőzési góc
nem alakult ki. A tantermi órák megtartására lehetőséget kaptunk sokéves bizalmi
kapcsolatunk alapján. Nagy előadótermeket béreltünk a képzés céljára, hogy a
távolságtartást biztosítani lehessen, és az oktatás teljes időtartama alatt maszkviselést
vártunk el a résztvevőktől a hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés mellett.
A tanfolyam szerves részét képező telephely látogatások nagy részét meg tudtuk
valósítani fokozott védelmi intézkedések - külső helyszíni foglalkozás, csoportbontás,
maszk használat, távolságtartás - mellett.
Összességében megállapítható, hogy a szakmai színvonalat sikerült megőrizni, bár némi
kompromisszumra kényszerültünk.
A 30 résztvevőből 3 fő és egy oktató sajnos éppen a szakvizsga időpontjában volt beteg,
vagy önkéntes karantén akadályozta meg, hogy a november 28-i záróvizsgán
megjelenjen. A független vizsgabizottság előtt tett szakvizsga eredménye szinte azonos
lett az előző évi kimagasló szinttel, a csoport 4,56 átlagot ért el. A HOSZ képzési
programja ismét visszaigazolást nyert, és az oktatásra felkért több mint húsz szakember
kiváló teljesítményt nyújtott – az elméleti alapozás mellett a napi életben hasznosítható
gyakorlati ismereteket adtak át a résztvevőknek. A tanfolyami csoport tagjai a képzést
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összességében 9,52 pontra, az oktatói teljesítményt (az oktatók egyenkénti értékelését
átlagolva) 9,58-ra értékelték az 1-10 skálán.
A tanfolyamhoz kapcsolódó Tudásfelfrissítő tréningnek is köszönhető, hogy az OKJ-s
képzés résztvevői sikeresen teljesítették a természettudományos alapismeretekből
tartott előzetes tudásmérés feladatait, ami a tanfolyam időtartamának rövidítését
eredményezhette.
A második, december 5-én megkezdett 32 851 02 OKJ azonosító számú
Hulladéktelepkezelő képzés előkészítése is 2020-ra esett. Mivel ez volt az utolsó
lehetőség OKJ-s képzés indítására, óriási volt az érdeklődés, a tanfolyamot a jogszabály
által megszabott maximális 40 fős létszámmal tudtuk megkezdeni. A hatályos előírás
szerint csak on-line formában engedélyeztek szakképzést, ezért az oktatás a HOSZ által
előfizetett ZOOM rendszeren keresztül indulhatott el. A 2020. évi első tanfolyamhoz
hasonlóan a résztvevők ebben az esetben is kapnak minden alkalommal ellenőrző
kérdéseket, ezek megválaszolása igazolja vissza az on-line oktatással támogatott önálló
tanulás eredményességét.
A szakvizsga 2021. ősszel reálisnak látszik, de a járványhelyzet miatt az Ütemterv
változhat.
A 2020-ban befejezett képzéseken résztvevők száma 55 fő volt, ez megegyezik az előző
évi létszámmal, és további 40 fő megkezdte a képzést.
A járvány kényszere miatt elmaradt Fémkereskedő és Katonai rendeltetésű
robbanószerkezet felismerő tanfolyamainkat 2021-ben tervezzük megtartani.
A szakképzés átalakítása az oktatásszervezés adminisztrációját is érinti: új bejelentési
kötelezettséget és engedélyeztetési eljárást vár el a felnőttképzési intézményektől.
A tanfolyamok meghirdetéséhez kihasználtuk a ZIP Magazin kiadójaként adódó
lehetőségeket, valamint az InGreen szaklappal és az on-line szakmai
tartalomszolgáltatókat tömörítő Zöldunióval meglévő partnerségi megállapodásainkat, a
tagvállalatoknak készülő Heti Értesítőt, továbbá a honlapunkat és a Facebook-os
felületünket. A tanfolyamok népszerűsítését kiemelt Facebook hirdetésekkel, valamint a
partner szervezetek aktív közreműködésével is segítettük. A GDPR szigorító hatása
következtében e-mail-ben történő tájékoztató körleveleket nem tudtunk küldeni korábbi
tanfolyami vagy konferencia résztvevőknek.
Pályázati tevékenység:
2020-ban pályázaton nem vettünk részt, a minisztériumi kiírási feltételeknek nem
feleltünk meg.
Szövetségünk továbbra is aktívan dolgozott a körforgásos gazdasággal foglalkozó
magyar és angol, a HOSZ honlapján található aloldal tartalommal való feltöltésén,
folyamatos frissítésén, az Agrárminisztérium Zöld Forrás program pályázatán elnyert, a
PTKF/354/2018 számú okiratban foglalt támogatási szerződés fenntartási előírásai
szerint. A szakanyagokat címkézve jelentetjük meg, így téma szerint kereshető a
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tartalom. Két év alatt, 2020. december 31-ig növekvő arányú, 4224 (1671+2553)
látogató 15.924 (6847+9077) megtekintését regisztráltuk. Körlevelekkel, Google
hirdetésekkel támogattuk az aloldal népszerűsítését, ennek köszönhetően a Google
keresésre továbbra is az első helyek valamelyikén található meg a HOSZ körforgásos
gazdaság aloldala a találati listán.
A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a csökkentett
munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódóan „egyéni fejlesztési idő” címszó alatt
tanfolyami részvételt is lehetővé tett. Erre felkészültünk, de tagvállalataink a képzési
ajánlatunk iránt nem érdeklődtek.

4. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások, végzett tevékenységek
4.1.

Minőségellenőri rendszer
A dunaújvárosi minőségellenőri rendszerben a MER szolgáltatásait igénybevevők
száma 2020. január 1 – 2020. december 31-ig 9 cég volt, így 9 állandó
igénybevevővel működött a rendszer. A minőségellenőrök továbbra is 6 és 21 óra
között beérkező szállítmányokat vizsgálják. Nem tagvállalatok esetében a
szolgáltatásunkért 20%, tagvállalatoknál 5%-os adminisztrációs díjat számítunk fel.

4.2.
Információs
szolgáltatásunk
keretében
tagvállalataink
és
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel szövetségünkhöz forduló
érdeklődők részére adtunk tájékoztatást. Euwid árak kigyűjtése és fordítása
egyeztetett adattartalommal megrendelésre, illetve tagok részére ingyenesen. (A
tavalyi évben a Saubermacher Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft. megrendelésére teljesítettünk ilyen szolgáltatást.)
4.3.
Fémkereskedelmi adatokat kaptunk a NAV-tól, melyeket továbbítottunk a
tagjainknak.
4.4.
A Piac és Profit 2020. november 19-i Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2020
konferenciáját Szövetségünk szakmai partnerséggel, a Zöld Ipar Magazin
kiadójaként pedig médiapartnerként támogatta. Az online konferencián ügyvezető
igazgatónk egy kerekasztal beszélgetésen is részt vett „Energia-,
hulladékgazdálkodás. A megváltó technológia?” témában. A konferencia
előadásanyagait megküldtük tagjainknak.
4.5.
2020. szeptember 24. Humusz házban, Budapest, „Nulla Hulladék” c.
konferencia keretében ügyvezetőnk „A hulladékgazdálkodás aktualitásai” címmel
előadást tartott.
4.6.
2020-ban is támogattuk az „ECOMONDO – The Green Technology Expo”
című, Riminiben megrendezett nemzetközi konferenciát és szakkiállítást, valamint a
„seeSUSTAINtec” című és az „Enviromanagement 2020 – Waste Infrastructure”
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című nemzetközi szakmai rendezvényt, noha az utóbbi két esemény végül sajnos
elmaradt a koronavírus-világjárvány miatt.
4.7.
Fentebb (3. pontban) már részletezésre került oktatási tevékenységünk, és az
a körülmény, hogy a koronavírus járvány 2020-ban akadályozta egyéb
rendezvények, konferenciák megtartását. Naprakész jogszabályismerettel végeztük
az engedély-köteles (OKJ-s) felnőttképzési tevékenységet. Az új előírásoknak
megfelelően kérelmeztük a HOSZ mint képző intézmény nyilvántartásba vételét,
ami megvalósult, a HOSZ B/2020/008823 számon megtalálható az új nyilvántartási
rendszerben.
4.8.
2020-ban a fentiekben ismertetettek szerint (3. pont) egy 2018-ban
támogatást nyert pályázati projektünk megvalósítását a fenntartási
kötelezettségnek megfelelően folytattuk. Az Agrárminisztérium Zöld Forrás
programjából a körforgásos gazdaságról rendszeresen teszünk közzé tájékoztatókat,
híreket a HOSZ honlapjának magyar és angol nyelvű aloldalán. Ezzel célunk a
körforgásos gazdaság hazai megvalósulásának támogatása a hulladékgazdálkodás
terén végzett szemléletformálással.
4.9.
Jogszabály és pályázat figyelés, továbbá elektronikus sajtófigyelés tagjaink
részére. A Szövetség hivatalos Facebook oldalán aktuális hulladékgazdálkodási hírek
megosztása.
4.10.
A ZIP Zöld Ipar Magazinnal kapcsolatos lapalapítási és kiadási jogok
megvásárlását követően 2019. áprilistól a Szövetségünk adta ki magazint. A magazin
előállításában résztvevő szakembereket átvétele Nyul Zsuzsa média tanácsadó
kivételével megtörtént, emellett kiadóként természetesen minden korábbi
hirdetésre, illetve előfizetésre vonatkozó megállapodásnak eleget tettünk. A
korábbi gyakorlatának megfelelően a magazin kéthavi megjelentetése folytatódott.
Egyebek mellett a magazin működtetésével összefüggő ügyvezetői, valamint
értékesítési feladatokat az ügyvezetőnk biztosította, emellett részt vett a
szerkesztésében, témajavaslatokkal és cikkek írásával is segítettük a lap működését
és a tagjaink figyelmét is felhívtuk aktuális, a szakmát érintő témajavaslatok
adásának lehetőségére.

A HOSZ kiadói állásfoglalásaként megjelent cikkei 2020-ban:
 „Összeomlástól tartanak a papírhulladékos piaci szereplők”, ZIP 2020. januárfebruári szám;
 „A legrosszabb forgatókönyv jöhet a hulladékgazdálkodásban?- Ágazati
problémák a pandémia árnyékában”, ZIP 2020. március-áprilisi szám;
 „Így látja a szakma a betétdíjas rendszert”, ZIP 2020. május-júniusi szám;
 „Folytatódik a zuhanórepülés, nem érkezik a mentőöv”, ZIP 2020. júliusaugusztusi szám;
 „Szándék van, egyeztetés viszont nincs”, ZIP 2020. szeptember-októberi szám
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 „Milyen volt 2020, milyen lehet 2021?” ZIP 2020. november-decemberi szám
További HOSZ-cikk 2020-ban:
 „A fémhulladék-hasznosítás környezeti és gazdasági előnyei – Végleges
formában az EuRIC új brosúrája”, Héjja Eszter, ZIP online felület, 2020. 01.
29.

A magazin honlapját, illetve Facebook oldalát folyamatosan naprakészen tartjuk és
fejlesztjük. A lap 2020. áprilisától elektronikusan is elérhető a Digitalstand felületén.
Szakmai rendezvényeket médiapartnerként támogattunk.

II.

Szövetségi munka
1. A HOSZ szervezeti struktúrája
1.1. Taglista (1. számú melléklet)
1.2. Tisztségviselők (2. számú melléklet)
1.3. Tagdíj rendszer (3. számú melléklet)
2. Ellenőrző Bizottság

Írásbeli tájékoztatást követően 2020 szeptemberében a 2019. évről szóló beszámolót és
a 2020. évi tervet elfogadó elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottság nevében annak
Elnöke:
- a HOSZ 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta;
- a HOSZ számviteli törvény szerinti 2019. évi beszámolóját felülvizsgálta;
- a HOSZ 2019. évben végzett közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló felülvizsgálta
és elfogadásra javasolta;
- a HOSZ 2020. évi üzleti tervét elfogadásra javasolta.
Az Ellenőrző Bizottság jelentését az egyesület 2019. évi gazdálkodásának, éves
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról a Küldöttgyűlés tárgyalta
és elfogadta.

3. Elnökség
A HOSZ elnöksége 2020-ban három alkalommal ülésezett személyesen, három
alkalommal ülésezett online, illetve két alkalommal pedig írásbeli döntéshozatal
formájában hozott döntést.
2020. február 25.
Napirendi pontok:
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1. A HOSZ 2020. évi előzetes pénzügyi terve, illetve ezzel összefüggésben a munkavállalók
béremelésének kérdése
(Meghívott előadó Pacsuta Sándor úr, a Profit & Loss Kft. ügyvezetője.)
2. A Zöld Ipar Magazin működtetésének kérdései
3. A hazai hulladékgazdálkodási szektor egyes aktuális kérdései (a papírhulladék
gyűjtésének krízise, a termékdíjas rendszer átalakításával kapcsolatos tárgyalások, az új
hulladékgazdálkodási stratégia)
4. Egyebek

2020. június 2.
Napirendi pontok:
1. Az ITM előterjesztés tervezetei a hulladékgazdálkodási ágazat átalakításával
összefüggésben - államosítás, betétdíjas rendszer kialakítása, koncesszió keretében
történő feladatellátás, új hulladékgazdálkodási hatóság
2. Egyebek
2020 júniusában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le a DRP
Stahhandel Kft. Szövetségbe történő belépésével kapcsolatos szavazást.

2020. szeptember 8.
Napirendi pontok:
1. A HOSZ 2020. évi pénzügyi terve (a februári elnökségi ülés már tárgyalta a Szövetség
előzetes 2020. évi pénzügyi tervét), a 2019. évben végzett tevékenységről szóló
beszámoló, a 2019. évi közhasznúsági jelentés és a 2020. évi munkaterv megvitatása. A
kérdéses dokumentumok elfogadása esetén a Küldöttgyűlés összehívása. (Az érintett
írásos anyagok mellékelten csatoltak.) Meghívott előadó Pacsuta Sándor úr, a Profit &
Loss Kft. ügyvezetője.
2. Az ITM formálódó előterjesztés tervezetei kapcsán a HOSZ érdekképviseleti
tevékenysége
3. Egyebek
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2020 novemberében ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le az FCC
Hódmezővásárhely Magyarország Kft. Szövetségbe történő belépésével kapcsolatos
szavazást.

2020. december 2. (online ülés)
Napirendi pont:
"Egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról" szóló,
T/13958-as irományszámú törvényjavaslattal összefüggő online egyeztetés

2020. december 10. (online ülés)
Napirendi pont:
A hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakítása, a T/13958-as törvényjavaslat

2020. december 17. (online ülés)
Napirendi pontok:
1. A hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakítása, a T/13958-as irományszámú
törvényjavaslat
2. A HOSZ 2020. évi pénzügyi helyzete
Meghívott előadó Pacsuta Sándor úr, a Profit & Loss Kft. ügyvezetője
3. Egyebek

4. Küldöttgyűlés
A COVID 19 helyzetre való tekintettel Küldöttgyűlés összehívására 2020. május helyett
2020. szeptemberben került sor.
2020. májusban ülés nélküli szavazással történt az Ellenőrző Bizottság tagjai
mandátumának lejárta miatti újraválasztása. Alapszabályunk értelmében az Ellenőrző
Bizottság tagjait, illetve a Bizottság elnökét a Küldöttgyűlés választja meg. Az Ellenőrző
Bizottságba a Szövetség minden tagvállalata számára nyitva állt egy gazdasági
szakember jelölésének a lehetősége, azzal, hogy a jelöltet a jelölésének elfogadását
követően a Küldöttgyűlésnek kell megválasztania.
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Az Alapszabály VII/8 pontja alapján a Küldöttgyűlés – a rendes Küldöttgyűlést kivéve –
ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az ilyen határozathozatalt az Elnökség a
határozat tervezetének a küldöttek részére történő megküldésével kezdeményezi. A
küldöttek számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt
kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség részére.
Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk-nak és a Civil tv-nek a
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi
szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött
jelenléte a határozatképességhez szükséges lenne ülés tartása esetén.
Ha bármely küldött az ülés megtartását kívánja, a Küldöttgyűlést az Elnökségnek össze
kell hívnia. Ezzel összefüggésben azonban kiemelendő, hogy a Küldöttgyűlés ülés tartása
nélküli döntéshozatalára vonatkozó elnökségi döntés szavazásra bocsátásakor, a COVID19-es vírus okozta járvány következtében bevezetett veszélyhelyzet keretében
2020.08.15. napjáig rendezvények megtartása hazánkban általános érvénnyel tilos volt,
illetve jcsupán részlegesen, családi rendezvények tekintetében volt megengedett,
valamint a pandémia következtében a veszélyhelyzet fennállt. Az előzőekben
hivatkozottakra, s a 2020. május 18. napján lezárult elnökségi szavazásra tekintettel az
Elnökség az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének ülés tartása nélküli Küldöttgyűlés
keretében
történő
megválasztását
kezdeményezte,
valamint
a(z)
Jelölőbizottság/Elnökség az Ellenőrző Bizottság jelenlegi tagjainak és elnökének ismételt
megválasztását javasolta, azaz Kocsánné Olasz Andrea, ReMat Hulladékhasznosító Zrt.
általános igazgató; dr. Vitányi Márton, Inter-Metal Recycling Kft. cégvezető; valamint
Horváth István, Holofon Zrt. IT elnöke, az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztását.
A kiküldött levelünkhöz csatoltuk a határozat-tervezeteket, azzal a megjegyzéssel, hogy
az Ellenőrző Bizottság tagjainak, s elnökének a választása szükségképpen igényli az
Alapszabály módosítását is.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha
valamennyi küldött szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül – az Elnökség megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a küldöttekkel. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
A szavazatok beérkezését követően a Szavazatszámláló Bizottság összesítette a
szavazatokat, melyek eredményét az Elnökség az Alapszabályban rögzített szabályok
szerint közölte a küldöttekkel.
2020. szeptember 22-én történt meg a Küldöttgyűlés megtartása.
Napirendi pontok:
1. A Szövetség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és közhasznúsági melléklet
-

Beszámoló a HOSZ 2019. évben végzett tevékenységéről.
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-

Beszámoló a HOSZ 2019. évben végzett közhasznú tevékenységéről.

-

Beszámoló a HOSZ 2019. évi gazdálkodásáról, éves számviteli beszámolójáról.

Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2019. évi gazdálkodásának, éves
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról.
(A napirendhez tartozó dokumentumokat megküldtük, azzal, hogy azokat az Elnökség
2020. szeptember 8-án tartott ülésén elfogadta.)
2. Egyebek
5. Munkatársaink 2020-ban
Dr. Borosnyay Zoltán, ügyvezető igazgató
Förhécz János, minőségellenőr
Héjja Eszter, környezetvédelmi menedzser
Judi Ágnes, képzési szakmai vezető (részmunkaidős)
Lászlóné Zimmermann Éva, minőségellenőr
Major Ágnes, képzési vezető
Matkócsik Andrea, asszisztens
Megbízási szerződéses jogviszonyban ellátott feladatok
o Pál András, informatikus
o Dr. Pozsonyi Katalin – jogi tanácsadás
o Profit&Loss Kft. – pénzügyi és munkaügyi adminisztráció és tanácsadás
o Kocsis Noémi - ZIP Magazin, főszerkesztő
o Markó Csaba - ZIP Magazin, szakmai lektor, tanácsadó
o Lévai András - ZIP Magazin, tördelő, grafikus, művészeti vezető
o Czímer Krisztina - ZIP Magazin, olvasószerkesztő

6. Szakosztályi munka
A Szövetség 2020-ban is biztosította a szakosztályok működéséhez, a szakosztályi ülések
megtartásához szükséges hátteret. A szakosztályi ülések 2020-ban is a
szakosztályvezetők kezdeményezésére kerültek összehívásra, olyan esetekben, amikor
az elektronikus és telefonon történő kapcsolattartás nem volt elégendő egy-egy
aktualitás megtárgyalása kapcsán.
6.1. Elektronikai hulladék Szakosztály
Szakosztályvezető: Balika István
A szakosztály tagjai 2020. augusztus 6.-án az alábbi témát vitatták meg:
1. A környezetvédelmi termékdíjas rendszer működtetése
Erőforrás gazdálkodás Szakosztály
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Szakosztályvezető: Farkas József
A szakosztály 2020-ban nem tartott ülést.
6.2. Papírhulladék Szakosztály:
Szakosztályvezetők: Szlávik Mónika, Tekker Tamás, Verő Zsolt
A szakosztály 2020-ban nem tartott ülést.
6.3. Vas- és Színesfémhulladék Szakosztály
Szakosztályvezetők: Horváth Ferenc, Jeffrey D. Kimball
A szakosztály 2020-ban nem tartott ülést.
6.4. Műanyaghulladék Szakosztály
Szakosztályvezető: Sinka Zsófia
A szakosztály 2020-ban nem tartott ülést.

6.5. Veszélyes hulladék Szakosztály
A Szakosztályvezető: Vermes Péter
A szakosztály 2020-ben nem tartott ülést.
6.6. Üveg Hulladék Szakosztály
Szakosztályvezető: Kozma Péter
2020. augusztus 6-án online ülés keretében az alábbi téma került megvitatásra:
1. A 2020. évet érintő termékdíjas rendszer működtetésével kapcsolatos esetleges
változások kapcsán az üveghulladék ágazatot érintő várható hatások
6.7. Nagykereskedelmi Klub
2020-ban a Nagykereskedelmi Klub ismételten többször ülésezett.
Az ülések keretében az alábbi témákat vitatták meg a klubtagok:
2020. február 25.
1. A papírhulladék gyűjtésének krízise
2. A környezetvédelmi termékdíjas rendszer átalakítása, a kapcsolódó tárgyalások állása
3. Új hulladékgazdálkodási stratégia
4. Egyebek

2020. május 26.
A hazai hulladékgazdálkodási ágazat tervezett átalakítása - államosítás, betétdíjas
rendszer kialakítása, koncesszió keretében történő feladatellátás, új
hulladékgazdálkodási hatóság
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2020. július 21.
1. Az ITM előterjesztése a hulladékgazdálkodási tevékenységek (kivétel a kezelési
tevékenységek közül a hasznosítást) az állam kizárólagos gazdasági tevékenységeként
történő szabályozására, majd az ártalmatlanítás kivételével az államosított
tevékenységek koncesszió keretében megyei és/vagy regionális területi osztásban
pályázattal, illetve pályáztatás nélkül kiválasztott koncesszor társaságok részére
kiszervezése.

2020. szeptember 22.
1. Az ITM hulladékgazdálkodással összefüggő előterjesztés tervezetei, illetve a HOSZ
kapcsolódó érdekképviseleti tevékenysége
2. A környezetvédelmi termékdíjas rendszer működése
3. Egyebek

III.

Kapcsolatrendszer
1. Hazai kapcsolatok
1.1. Kormányzati, hatósági kapcsolatok
- Agrárminisztérium (korábban Földművelésügyi Minisztérium)
- Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
- Amerikai egyesült Államok Nagykövetsége
- BCSDH
- Brit Nagykövetség
- Budapest Főváros Önkormányzata
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház (a későbbiekben HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.)
- Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
- Holland Nagykövetség
- Hulladék. Pont Zugló- Tropa Verde
- Innovációs és Technológiai Minisztérium
- KEH Kék Bolygó Alapítvány
- Környezetvédelem és Vízügy Ágazati Készségtanács
- Köztársaság Elnöki Hivatal
- Külgazdasági és Külügyminisztérium
- Külgazdasági Hivatal – Kijev
- Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.
- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete
- Magyar Szabványügyi Testület
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-

Nemzetgazdasági Minisztérium
Nemzeti Adó és Vámhivatal
Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
Nemzeti Környezetügyi Intézet
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
NHKV Zrt.
Norvég Nagykövetség
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség/OKTF NHI
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Országos Rendőr Főkapitányság
Pest Megyei Kormányhivatal

1.2. Gazdasági- és társszervezetek:
-

Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete
Carboferr Kereskedőház Zrt.
Ceced Magyarország. Elektronikaikészülék-gyártó Érdekérvényesítő és képviselő Egyesülés
Cosignum Kft.
Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
DAT Design and Trend Kft. (Zöldunió)
Digitalstand Kft.
Fémszövetség
Gépjárműbontók Országos Egyesülete
Greenpeace Magyarország
Humusz Szövetség
Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület
Felelős Gasztrohős Alapítvány
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA)
ISD Dunaferr Zrt.
Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Köztisztasági Egyesülés
InGreen Magazin (Kreatív Stúdió Press Kft.)
Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete
Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete
Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság
Magyar Műanyagipari Szövetség
Magyar Társasház Kft.
Magyar Öntészeti Szövetség
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-

Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége (MGYOSZ)
ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
Piac és Profit Kft.
Települési Önkormányzatok Szövetsége
Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége
ZIP Magazin (2019. április 9-ig Merida Press Kft., ezután a kiadási és tulajdonjog
megvásárlásával a HOSZ lett a kiadója a lapnak)
Zöldunió

1.3. Oktatási és felsőoktatási intézmények
BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum
BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum
Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai
Intézet
Szent István Egyetem MKK Környezettudományi Intézet, Gödöllő
Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági- és Élelmiszertudományi Kar,
Mosonmagyaróvár
Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki tanszék
2. Nemzetközi, elsősorban európai kapcsolatok
2.1. Kapcsolatok az EU intézményeivel
Európai Bizottság
az Európai Parlament magyar képviselői
Európa Pont, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az
Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának közös
tájékoztató irodája Budapesten
2.2. Társadalmi kapcsolatok
Bureau of International Recycling (BIR)
European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC)
European Recovered Paper Association (ERPA)
European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC)
International Solid Waste Association (ISWA)
Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)
Európai Szabványügyi Bizottság (CEN)
Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC)
tagállami társszervezeteink az európai szervezeteken keresztül
3. Információs rendszer
3.1. Belső információs rendszer
4. Európai Hírmondó
5. WEEELABEX-hírek
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6. Fémkereskedelmi Tájékoztató
7. Szakmai Értesítő: 2015. novembertől a Szakmai Értesítőnkbe egyesítettük a
többi rendszeres tájékoztatónkat. 2020. év folyamán kéthetente 26 Szakmai
Értesítőt küldtünk meg tagvállalatainknak.
8. Egyedi ad hoc tájékoztatások, megkeresések, észrevétel kérések
8.1. Külső információs rendszer
9. honlapunk (angol nyelven is) (2018 novemberétől a körforgásos gazdasággal
foglalkozó aloldallal kibővítve)
10. Facebook oldalunk
11. ZIP Magazin és zipmagazin.hu, valamint a ZIP facebook oldal
12. Zöldunió on-line tartalomszolgáltatói
13. Holnapután

A HOSZ 2021. évi stratégiája és munkaprogramja
I.

Érdekképviseleti munka
1. Hazai érdekképviselet
Tevékenységünk középpontjában továbbra is elsősorban a hulladékgazdálkodási
magánszektor gazdasági és szakmai érdekképviselete áll. Ennek megfelelően
figyelemmel kísérjük az ágazatot érintő jogszabályok alakulását és közreműködünk a
szakmai, gazdasági egyeztetésekben.
Legfontosabb feladataink:
 2021-ben kiemelt feladatunk lesz a hulladékgazdálkodási tevékenységeknek a
2021. évi II. törvény által tervezett államosítása, majd koncesszióba adása
tekintetében a tagság érdekeinek képviselete, hazai és európai szinten.
 A hulladékgazdálkodási ügyekben érintett szaktárcákkal történő jó kapcsolatok
fenntartása, kialakítása.
 A hulladékgazdálkodási szereplőket érintő jogszabályok kidolgozásának,
változásának figyelemmel kísérése, véleményezése. Részvétel a jogalkotási
folyamatokban a hulladékgazdálkodási szektor tagság által érintett szereplőinek
érdekképviselete céljából.
 Az EU körforgásos gazdaság megvalósítását célzó jogszabálycsomagjának hazai
jogrendbe történő átültetése, illetve az EU kiterjesztett gyártói felelősségi
rendszerekre vonatkozó szabályainak hazai implementálása során tagságunk
érdekeinek képviselete. A megemlítettekkel összefüggésben az ITM kapcsolódó
előterjesztéseivel összefüggő érdekképviseleti tevékenység.
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 Kapcsolattartás az NHKV Zrt.-vel, annak érdekében is, hogy a magánszférához
tartozó hulladékgazdálkodási szereplők haszonanyagokkal történő ellátása
folyamatos legyen, s objektív, előre lefektetett feltételrendszeren nyugvó,
transzparensen működő értékesítési rendszer valósuljon meg. Ugyancsak kiemelt
feladat az értékesítési rendszer és az ITM környezetvédelmi termékdíjakból
működtetett
szolgáltatás-vásárlási
konstrukciójának
összehangolása.
Fundamentális jelentőségű kérdés az is, hogy az NHKV Zrt. törekedjen a
közszolgáltatók által működtetett szelektív gyűjtési rendszerek hatékonyságának
növelésére, a vegyes települési hulladék anyagában hasznosítható összetevőinek
hasznosítására. Ezen kérdéseknek komoly jelentősége van hazánk energetikai
stratégiája kapcsán, s a körforgásos gazdaságra történő átállással összefüggésben.
 A
hulladékgazdálkodási
szolgáltató
cégek
általános,
s
speciális
felelősségbiztosításával kapcsolatos érdekképviselet, tekintettel arra, hogy
előzetes értesülés szerint az érintett biztosítások lejártát követően a 8 nagy
hazánkban lévő biztosító nem kívánja megújítani a cégek biztosításait.
 A fémkereskedelmi jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése, az elért
eredmények értékelése, a NAV-val való együttműködés fenntartása, fejlesztése. A
fémkereskedelmi
jogszabályok
fémkereskedők
érdekében
történő
jogértelmezéséért, esetleges szükséges módosításáért folytatott érdekképviseleti
tevékenység.
 Célkitűzés a termékdíjas közbeszerzési pályázati rendszer időbeli csúszásának
lefaragása. A negatív tapasztalatok hangsúlyozásával a termékdíjas finanszírozási
rendszer átalakításáért, illetve a jelenleg működő rendszernek a
hulladékgazdálkodási szereplők érdekeit figyelembe vevő módosításáért is
lépéseket kell tenni, ideértve a környezetvédelmi termékdíjakból származó
bevételeknek a hulladékgazdálkodási szektorba történő magasabb aranyú
visszaforgatásáért folytatott érdekképviseleti tevékenységet, kiemelten az
iparfejlesztési elképzelések finanszírozásának szorgalmazását.
 Amennyiben az Európai Bizottság úgy dönt, hogy 2021-ben a papírhulladék és
egyéb, esetlegesen fókuszba kerülő hulladékfajták (pl. műanyag hulladék,
adalékanyagok, hulladékból előállított tüzelőanyagok) tekintetében megkezdődik
a hulladékstátusz megszűnése kritériumainak a kidolgozása, a hazai ipar egységes
álláspontjának kialakítása és képviselete az illetékes hazai minisztériumok felé,
illetve európai szinten.
 Szakmai rendezvények és képzések útján segítségnyújtás a hulladékgazdálkodási
szereplők tevékenységéhez, az őket érintő jogszabályok értelmezéséhez.
 Folytatjuk tevékenységünket a Környezetvédelem és Vízügy Ágazati
Készségtanácsban (ÁKT) a környezetvédelmi és különösen a hulladékgazdálkodási
ágazat szakképzéssel összefüggő érdekeinek érvényesítése céljából. Az ÁKT-ban a
HOSZ tagjait képviselő szakemberek, tagok és szakértők által részt veszünk a
középfokú iskola rendszerű szakképzés és a szakképesítést nyújtó felnőttképzés
átalakítási
folyamatában,
az
új
szakmák
követelményrendszerének
kidolgozásában.
 Tájékoztatást és támogatást nyújtunk tagvállalatainknak és a szélesebb
értelemben vett szakmának a duális szakképzés megvalósításához.
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 A szakképzés átalakítása nagymértékben érinti a HOSZ eddig végzett képzési
tevékenységét. 2020-ban indíthattuk utoljára az Országos Képzési Jegyzékben
32 851 02 azonosító számon lévő Hulladéktelepkezelő szakmai képzést, ami a
december 5-i indulástól várhatóan 2021. őszig tart. A módosított jogszabály
szerint elvégeztük a HOSZ mint képző nyilvántartásba vételét, így B/2020/008823
nyilvántartásba vételi számon tarthatunk engedélyhez nem kötött tanfolyamokat.
Kiemelt feladatunk a szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó megújuló
jogszabályi környezet folyamatos figyelemmel kísérése és betartása. Ezekre
tekintettel kialakítjuk az engedély-köteles képzési tevékenység feltételeit, így a
módosított jogszabályoknak megfelelő minőségirányítási rendszert, és
engedélyeztetjük a képzési tevékenységet. Ez teszi lehetővé, hogy a későbbiekben
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által elfogadott szakmai
programkövetelmények alapján olyan tanúsítványt adhassunk ki, amellyel a
résztvevők az akkreditált vizsgaközpontokban államilag elismert szakképesítést
szerezhetnek.
 Zöld Ipar Magazin további működtetése. Minőségi tartalom létrehozása a szakmát
érintő aktuális témák megjelenésével. Előfizetők és hirdetők számának növelése,
online hirdetési felületek értékesítése. Szakmai rendezvények médiapartnerként
történő támogatása.

2. Európai érdekképviselet
Legfontosabb feladataink:








Tovább kívánjuk erősíteni európai érdekérvényesítő képességünket az előző
években megszerzett kapcsolatainkon és nemzetközi szervezeti tagságainkon
keresztül.
Sajnos nem zárható ki, hogy a koronavírus-világjárvány továbbra is nehézségeket
fog okozni a hulladékgazdálkodási szektorban is. Tájékoztatnunk kell Tagjainkat a
kapcsolódó európai uniós intézkedésekről, ajánlásokról, a hulladékhasznosító
ipar nemzetközi szervezeteinek a javaslatairól, és az utóbbiakon keresztül
európai szinten is fel kell lépnünk tagvállalataink érdekében.
Az Európai Bizottság újra mérlegeli a hulladékstátusz megszűnése uniós szintű
kritériumai bevezetésének a lehetőségét a papírhulladék és egyéb hulladékfajták
esetében. A Bizottság pozitív döntése esetén feladatunk lesz a hulladékstátusz
megszűnése kritériumrendszerének a kidolgozásában való aktív részvétel a
papírhulladék és egyéb, esetlegesen fókuszba kerülő hulladékfajták (pl. műanyag
hulladék, adalékanyagok, hulladékból előállított tüzelőanyagok) tekintetében.
Az uniós hulladékszállítási rendelet tagvállalataink számára kiemelkedő
jelentőséggel bír, és gyakorlati alkalmazása számos problémát vet fel, ezért
hangsúlyos feladat a rendelet felülvizsgálatában való részvétel, emellett a
műanyag hulladékok tekintetében a Bázeli Egyezmény módosításából fakadó
változásokra vonatkozó európai bizottsági útmutató előkészítésének, az e-
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hulladékok vonatkozásában pedig a Bázeli Egyezmény szigorítását célzó javaslat
sorsának a nyomon követése.
2021-től Kína már csak a hulladékstátuszból kikerült másodlagos nyersanyagokat
fogadja. Továbbra is eljuttatjuk Tagjainkhoz a kínai importszabályozásra
vonatkozó információkat.
Nyomon követjük a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének a felülvizsgálatát, amely
a hasznosítási műveletek (R1–R13) listáját határozza meg.
Tájékoztatjuk Tagjainkat a csomagolási irányelv felülvizsgálatának
előkészítéséről.
Amennyiben lehetséges, a kobalt veszélyes osztályozását illetően továbbra is fel
kell lépnünk a fémötvözetek általános mentesítése mellett.
2021-ben is figyelemmel kísérjük az elektronikai berendezések és más
termékkörök környezetbarát tervezésére vonatkozó jogszabályok előkészítését.
Az e-hulladékok kezelésére vonatkozó európai szabványokkal kapcsolatban a
legfontosabb kérdés az lesz, hogy az Európai Bizottság kötelezővé teszi-e a
szabványok alkalmazását, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Továbbra is
szükséges lesz véleményt nyilvánítanunk ezekben a kérdésekben, a hazai
helyzetet figyelembe véve.
Aktívan nyomon követjük az új uniós akkumulátorrendelet előkészítését.
Figyelemmel kísérjük az EuRIC és a WEEE Forum akkumulátortüzekkel foglalkozó
tanulmányának a kidolgozását.

3. Szakosztályi munka
A Szakosztályok egyedileg kialakított munkatervüknek megfelelően
tevékenységüket. A szakmai munka operatív feltételeit a szövetség biztosítja.










végzik

4. Szövetségi munka
Továbbra is cél a taglétszám növelése, elsősorban ajánlásos rendszerben. Ebben a
tekintetben szükség van a tagvállalatok biztatására új tagok szövetséghez való csatlakozás
érdekében.
A tagvállalatok szövetségi munkában történő részvételének ösztönzése.
A jogalkotási és szakmai aktualitásokról, a Szövetség eredményeiről tagjaink folyamatos
tájékoztatása mellett meg kell találni a módját a szakma szélesebb körű tájékoztatásnak.
Ebben a tekintetben óriási lépésnek tekinthető megelőzően a ZIP Zöld Ipar Magazin (és a
hozzá tartozó weboldal és Facebook oldal) megvásárlása. Az előfizetők és a hirdetők
számának növelése, online hirdetési felület értékesítése. Szakmai rendezvények
médiapartnerként történő támogatása. Fontos továbbá a Facebook oldalunknak, a
honlapunknak és ezen belül a körforgásos gazdasággal foglalkozó aloldalunknak a
működtetése, illetve az InGreen Magazinnal és a Zöldunióval történő együttműködés
fenntartása.
A dunaújvárosi Minőségellenőri Rendszer (MER) működtetése. A papírhulladékok gyűjtésével
és kezelésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a Hamburger Hungaria Kft.-vel való
együttműködés fejlesztése.
A szövetségben zajló szakmai munka támogatása, zökkenőmentes biztosítása.
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II.

Szakértői tevékenység erősítése, esetleges megbízások szerzése tanulmányok készítésére,
szakértői munkák elvégzésére a szövetség szakmai presztízse növelése és anyagi
stabilitásának biztosítása érdekében.
Közhasznú tevékenység
1. Oktatás
2020-ban, a szakképzés átalakítása következtében utoljára szervezhettük meg az Országos
Képzési Jegyzékben 32 851 02 azonosító számon lévő Hulladéktelepkezelő szakmai képzést. A
szokásos tavaszi tanfolyam mellett decembertől – a megnövekedett érdeklődésnek
köszönhetően – még egy tanfolyamot indítottunk, ami várhatóan 2021. őszén fejeződik be.
A koronavírus járvány akadályozza a jelenléti oktatásra épülő tanfolyamok megtartását.
Amennyiben a feltételek lehetővé teszik, tervezzük a hagyományos Fémkereskedő és Katonai
robbanószerkezet felismerő tanfolyamok indítását a módosított jogszabályoknak megfelelő,
új képzői nyilvántartási számon.
További feladatunk a HOSZ mint képző tevékenységének engedélyeztetése, amihez az új
jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségirányítási rendszert és szakmai feltételeket
alakítunk ki, valamint elkészítjük a később kiadásra kerülő új programkövetelmény szerinti
képzési programot az oktatók bevonásával.
2. Közhasznú szolgáltatások
- Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása, megjelenés
szakmai kiállításon, kiemelten az ÖKOINDUSTRIA 2021 on-line szakmai expón.
A szelektív gyűjtés, és a hulladékhasznosítás népszerűsítése, szemléletformálási
feladatok vállalása.
A dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszer működtetése.
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos információ szolgáltatásunk fenntartása
tagságon kívüli magánszemélyek és vállalkozások részére.
- A szövetségi honlap felületeinek, illetve a Facebook oldalunknak naprakésszé
tétele és tartása, folyamatos fejlesztése. Információs rendszer hatékony
működtetése.
- Zöld Ipar Magazin kéthavonkénti kiadása. A magazin honlapjának és Facebook
oldalának naprakészen tartása és fejlesztése, a magazin népszerűsítése. Előfizetők
és hirdetők számának növelése. Szakmai rendezvények médiapartnerként való
támogatása. (Bővebben lásd „Közhasznúsági jelentés”!)
- Felkérés esetén környezetvédelemmel, körforgásos gazdasággal foglalkozó
szakmai rendezvények szakmai támogatása.

III.
-

Kapcsolatrendszer
A meglevő szakmai kapcsolatok ápolása, fejlesztése, új kapcsolatok kiépítése, különösen a
hulladékgazdálkodásért felelős tárcákkal és hatóságokkal, valamint a tájékoztatási, képzési
tevékenységünk fejlesztése érdekében egyéb hatáskörrel rendelkező szervekkel.
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-

Társszervezeteinkkel és tagvállalataink legfontosabb partnereivel is az együttműködés
elmélyítésére kell törekednünk.
Információs rendszerünk fejlesztése, különös tekintettel a külső felületekre (honlap,
facebook) fejlesztésére kell törekedni.
A ZIP magazin működtetése.
A média képviselőinek megkeresése esetén szakmai tájékoztatás és felvilágosítás.
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BESZÁMOLÓ

a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége 2020. évben végzett
közhasznú tevékenységéről

Mellékletek:
1. számú melléklet: 2020. évi számviteli beszámoló
2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők díjazása
3. számú melléklet: Nyilatkozat a szövetség által kapott költségvetési támogatásról, cél
szerinti juttatásokról, illetve központi költségvetési szervtől, elkülönített állami
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától vagy mindezek szerveitől származó támogatásról
4. számú melléklet: A 2020-ban a szövetség tulajdonát képező vagyontárgyak listája

Budapest, 2021. május

Elnökség és Ügyvezetés

Közhasznúsági jelentés
2020-ban végzett közhasznú tevékenység
-

A dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszer működtetése.
(A dunaújvárosi minőségellenőri rendszerben a MER szolgáltatásait igénybevevők száma 2020.
január 1 – 2020. december 31-ig 9 cég volt, így 9 állandó igénybevevővel működött a rendszer.
A minőségellenőrök továbbra is 6 és 21 óra között beérkező szállítmányokat vizsgálták.)

51

-

-

-

-

-

-

Aktív szerepet vállaltunk a Környezetvédelem és Vízügy Ágazati Készségtanács tevékenységében
az ágazatot érintő szakképzés fejlesztése, a szakági munkaerőpiaci igények érvényesítése
céljából.
A szakmai konferenciák szervezése, a részvételi lehetőség más szervezet által tartott
rendezvényeken, illetve szakmai események támogatása 2020-ban a koronavírus járvány miatt
beszűkült. Saját konferenciánk nem volt, mivel a tagság és a szakmai érdeklődők elsősorban a
jelenléti formában megrendezhető szakmai eseményeket tartották volna hasznosnak.
Elhalasztani kényszerültünk a HOSZ és a szakma érdeklődése mellett már kilenc alkalommal
sikeresen megtartott Hulladékos foci vándorkupa rendezvényt is.
A 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő tanfolyamból az év során kettőt is
indítottunk, a második a HOSZ által előfizetett ZOOM rendszerben, on-line formában kezdődött,
és áthúzódik 2021-re. Ezzel az OKJ-s képzések időszakát - a szakképzés átalakítása jegyében lezártuk. A járványügyi akadályok miatt más tanfolyamot nem tartottunk.
Szemléletformálási tevékenység a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékhasznosító ipar széles
körben történő népszerűsítése, valamint az iparág megítélésének javítása érdekében például a
következő csatornákon keresztül valósult meg, Facebook, honlap, körforgásos gazdaság aloldal,
Zöld Ipar Magazin stb.).
Zöld Ipar Magazin működtetése: 2019. áprilisban Szövetségünk a Zöld Ipar Magazin lapalapítói
és kiadási jogát megvásárolta. Kiadóként természetesen minden korábbi hirdetésre, illetve
előfizetésre vonatkozó megállapodásnak eleget tett. 2020-ban a korábbi gyakorlatnak
megfelelően kéthavonta jelent meg a lap. Az olvasók a hulladékgazdálkodás, a megújuló energia
és a környezetvédelem - e három terület szereplőit leginkább foglalkoztató - hazai és külföldi
aktualitásairól értesülhettek. Ügyvezetőnk egyebek mellett ellátja a lappal kapcsolatos
ügyvezetői, s értékesítési feladatokat (ez utóbbit a vezető asszisztenssel), valamint
hagyományosan részt vesz a Zöld Ipar Magazin szerkesztésében. Esetenként cikkek írásával is
hozzájárultunk a magazin működéséhez.
A magazin honlapjának, illetve a Facebook oldalának naprakészen tartása és folyamatos
fejlesztése. A ZIP Magazin megállapodást kötött online hirdetési és/vagy tartalom felületek
folyamatos bérbeadására a „Zöldunió Médiaernyő” (Zöldunió) részére. A lap 2020. áprilisától
elektronikusan is elérhető a Digitalstand felületén. Szakmai rendezvényeket médiapartnerként
támogatunk.
Információs szolgáltatásunk keretében tagvállalataink és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos
kérdésekkel szövetségünkhöz forduló érdeklődők részére nyújtottunk tájékoztatást. Általános
jelentőségű
kérdésekben
kérésre
állásfoglalást
és
jogértelmezési
segédletet
készítünk/készítettünk és teszünk közzé. A ZIP Zöld Ipar Magazinban is megjelentettünk
szövetségi állásfoglalást. Euwid árak kigyűjtése és fordítása egyeztetett adattartalommal
megrendelésre, illetve igény esetén a tagok részére ingyenesen. 2019-ben a Saubermacher
Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megrendelésére teljesítettünk
ilyen szolgáltatást. A diplomadolgozatuk kapcsán felmerülő kérdésekkel a szövetséghez forduló
hallgatókat szakmai konzultáció biztosításával vagy a megfelelő szakemberhez irányításával
segítjük. A média képviselői 2020-ben is keresték a Szövetséget interjúadás, szakmai
nyilatkozatok céljából; érdekképviseleti szempontokat is figyelembe véve esetileg hozzájárultunk
a közvélemény tájékoztatásához.

Az alábbi szakmai rendezvényeken jelentünk meg szervezőként, illetve résztvevőként:
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Kiállítóként, egyebek mellett tudatformálási céllal, információs pulttal vettünk részt az
alábbi eseményen:
o

A COVID-19 rendkívüli helyzetre való tekintettel erre nem került sor.
Szakmai rendezvény:
Saját szakmai vagy egyéb rendezvényünk a koronavírus járvány következtében nem volt.
Tagságunk és a szakmai közönség elsősorban a jelenléti formában megtartható
konferenciákat és a szakmai kapcsolatépítést is elősegítő programok szervezését
támogatja, és erre 2020-ban nem volt lehetőség.

Események, melyeken előadást tartottunk:
-

2020. szeptember 24. Humusz ház, Budapest, „Nulla Hulladék” c. konferencia
„A hulladékgazdálkodás aktualitásai” (Dr. Borosnyay Zoltán)

2020-ban is támogattuk az „ECOMONDO – The Green Technology Expo” című, Riminiben
megrendezett nemzetközi konferenciát és szakkiállítást, valamint a „seeSUSTAINtec” című és az
„Enviromanagement 2020 – Waste Infrastructure” című nemzetközi szakmai rendezvényt, noha az
utóbbi kettő végül sajnos elmaradt a koronavírus-világjárvány miatt.
Oktatási tevékenység:

A képzésszervezés 2020-ban a COVID-19 koronavírus járvány miatt a korábbi évektől
eltérő módon valósult meg. A Fémkereskedő képzés és a Katonai robbanószerkezet
felismerő tanfolyam elmaradt, ugyanakkor 2020-ban először történt, hogy két
Hulladéktelepkezelő képzés indulhatott. Ennek oka, hogy a szakképzés átalakítása,
illetve az OKJ megszűnése miatt utoljára december 31-ig lehetett indítani az Országos
Képzési Jegyzékben szereplő szakmákra tanfolyamokat. Ez növelte az érdeklődést, és
mindkét tanfolyamot nagy létszámmal, a tavaszit 30 fővel, a decemberit a maximális 40
fős létszámmal tudtuk elindítani.
Az oktatási tevékenység jogszerűségének biztosítására a felnőttképzésről szóló, 2013.évi
LXXVII. törvény módosított követelményei szerint benyújtottuk kérelmünket a HOSZ
felnőttképzési nyilvántartásba vételére, amely alapján 2020. 12. 10-étől B/2020/008823
nyilvántartásba vételi számon tarthatunk engedélyhez nem kötött tanfolyamokat.

2020-ban az alábbi tanfolyamokat szerveztük:
o szeptember 4.
Tudás felfrissítő tréning (az OKJ-s tanfolyam
előtti felkészítő, létszám: 25 fő)
o

május 23 – november 21.
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o

szakvizsga: november 28.

OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (30 fő,
szakvizsga átlag 27 vizsgázóra 4,56,
átlagos elégedettségi mutató 1-10 skálán
9,52, az oktatók értékelése 9,58)

december 5 – 2021. ősz

OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (40 fő)

A 32 851 02 Hulladéktelepkezelő szakképesítést nyújtó tanfolyamok szakmai tartalmára
és az oktatás módszertanára is kihatott a járványügyi helyzet. A képzés nagymértékben
önálló tanulásra épült, aminek eredményességét a résztvevők ellenőrző kérdések
megválaszolásával igazolták. A telephelyi gyakorlatok többségét sikerült megvalósítani.
Szigorú óvintézkedéseket érvényesítettünk az oktatás és a vizsgák során, így sikerült
elkerülni, hogy a tanfolyam járványügyi góccá váljon. Ezt a résztvevők és az oktatók
nagyfokú felelősségtudatának is köszönhetjük. Összességében megállapítható, hogy a
szakmai színvonalat tartani tudtuk, bár némi kompromisszumra kényszerültünk. A
független vizsgabizottság előtt tett szakvizsga eredménye szinte azonos lett az előző évi
kimagasló szinttel, a csoport 4,56 átlagot ért el. A tanfolyami csoport tagjai a képzést
összességében 9,52 pontra, az oktatói teljesítményt 9,58-ra értékelték az 1-10 skálán.
A második tanfolyam a ZOOM rendszert alkalmazó on-line oktatási formában kezdődött
meg, diasorozatok, szöveges oktatási segédletek, videó felvételek és ellenőrző kérdések
segítik az önálló tanulást. A szakvizsga 2021. őszén reálisnak látszik.
2020-ban a befejezett képzéseken résztvevők száma az előző évhez hasonlóan 55 fő
volt, további 40 fő megkezdte a képzést.
A tanfolyamok meghirdetéséhez kihasználtuk a ZIP Magazin kiadójaként adódó
lehetőségeket, valamint az InGreen szaklappal és az on-line szakmai
tartalomszolgáltatókat tömörítő Zöldunióval meglévő partnerségi megállapodásainkat, a
tagvállalatoknak készülő Heti Értesítőt, továbbá a honlapunkat és a Facebook-os
felületünket.
Pályázati tevékenység:
2020-ban pályázaton nem vettünk részt, a minisztériumi kiírási feltételeknek nem
feleltünk meg.
Szövetségünk továbbra is aktívan dolgozott a körforgásos gazdasággal foglalkozó magyar
és angol, a HOSZ honlapján található aloldal tartalommal való feltöltésén, folyamatos
frissítésén, az Agrárminisztérium Zöld Forrás program pályázatán elnyert, a
PTKF/354/2018 számú okiratban foglalt támogatási szerződés fenntartási előírásai
szerint. A szakanyagokat címkézve jelentetjük meg, így téma szerint kereshető a
tartalom. Két év alatt növekvő érdeklődést tapasztaltunk, 2020. december 31-ig 4224
(1671+2553) látogató 15.924 (6847+9077) megtekintését regisztráltuk. Körlevelekkel,
Google hirdetésekkel támogattuk az aloldal népszerűsítését, ennek köszönhetően a
Google keresésre továbbra is az első helyek valamelyikén található meg a HOSZ
körforgásos gazdaság aloldala a találati listán.
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A Kormány 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején a csökkentett
munkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódóan „egyéni fejlesztési idő” címszó alatt
tanfolyami részvételt is lehetővé tett. Erre felkészültünk, de tagvállalataink a képzési
ajánlatunk iránt nem érdeklődtek.

Céljaink 2021-ben:
A Szövetség az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az államot terhelő környezetvédelmi
feladatok [Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) - (2), a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10-12. §, 37-38 §, 46. §], oktatási feladatok [Magyarország
Alaptörvénye X. cikk (1)], valamint az erőfölénnyel való visszaéléssel szembeni, fogyasztók jogainak
védelmével összefüggő feladatok ellátásában [Magyarország Alaptörvénye M. cikk (2)], továbbá az
Alaptörvény alapján a Kormánynak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014.
évi LXXVI. törvény 4. § (1) e) és f) pontjában meghatározott, kutatás-fejlesztéssel, és technológiai
innovációval kapcsolatos feladatai ellátásában céljai szerint, és tevékenységei által részt kíván
vállalni.
1. Képzések, továbbképzések szervezésével 2021-ben is támogatni fogjuk tagvállalataink és egyéb
hulladékgazdálkodó vállalkozások működését, valamint a felnőttek munka világába történő
integrálódását. Tervezzük a hagyományos Fémkereskedő és Katonai robbanószerkezet felismerő
tanfolyamok indítását, és a felkészülünk a HOSZ mint képző tevékenységének a módosított
jogszabályok szerinti engedélyeztetésére, valamint a
Hulladéktelepkezelő OKJ képzés
„utódjaként” az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a későbbiekben elfogadásra kerülő
programkövetelmény alapján az új képzés megszervezésére.
2. Aktívan részt veszünk a szakképzés átalakítását célzó tevékenységekben, így a Környezetvédelem
és Vízügy Ágazati Készségtanácsban. Tájékoztatást és támogatást nyújtunk tagvállalatainknak és a
szélesebb értelemben vett szakmának a duális szakképzés megvalósításához.
3. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket a szakmain kívül konferenciaszervezési, oktatási,
képzési, valamint kommunikációs területeken is. Az esetlegesen elnyert pályázati forrás(oka)t
célzottan szemlélet-, tudatformálási célra kívánjuk elsősorban fordítani.
4. Szakmai rendezvények szervezésével, valamint rendezvényeken történő részvétellel, illetve
rendezvények szakmai támogatásával 2021-ben is segíteni kívánjuk tagvállalatainkat és egyéb
hulladékgazdálkodó vállalkozások működését, továbbá a hulladékhierarchiának megfelelő
környezetvédelmi szemléletformálás ügyét.
Egyes rendezvényeken, így az Ökoindustria (2021. 04. 28-30.) on-line programon kiállítóként is
meg kívánunk jelenni, továbbá felkérésre előadót is igyekszünk biztosítani.
5. Belső és külső információs rendszert működtetünk. Kiemelendő, hogy 2019 áprilisában
megvásároltuk a ZIP Zöld Ipar Magazin tulajdonosi és kiadási jogát. Célunk a lap további
működtetése, minőségi tartalom létrehozása a szakmát érintő témák aktuális megjelentetésével.
További cél az előfizetők és a hirdetők számának növelése, az online hirdetési felületek értékesítése,
a szakmai rendezvények médiapartnerként való támogatása és az együttműködés eredményeképpen
kiállítói megjelenés.
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6. Szakmai megállapodás keretében ugyancsak szorosan együttműködünk az InGreen Magazinnal és
a Zöldunióval. A Facebook oldalunk, és a honlapjaink is folyamatosan működő információs
rendszerünkhöz tartoznak, annak érdekében, hogy a tagságunkon túl is minél szélesebb körhöz
juttassuk el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos aktualitásokat.
7.
Céljaink között szerepel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatbázisunk fejlesztése,
folyamatos frissítése, melyhez tagvállalataink együttműködése elengedhetetlen. A NAV-val kötött
együttműködés keretében ugyancsak célunk a hatóságtól birtokunka jutó adatok hatékony
feldolgozása, elemzése, a következtetések publikálása.
8. A hazai szakmai és civil környezetvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, új partneri
kapcsolatok kiépítése is fontos, annak érdekében, hogy a környezet védelméért és a környezetipar
fejlesztéséért közösen, egymást támogatva és erősítve tudjunk hatékonyabban fellépni.
9. 2020-ban is fenn kívánjuk tartani a dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszerünket.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rövidítések:
AJBH – Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
BIR – Bureau of International Recycling
CEN – Európai Szabványügyi Bizottság
CENELEC – Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság
EB – Európai Bizottság
EMMI – Emberi Erőforrások Minisztériuma
ERPA – European Recovered Paper Association
EuRIC – European Recycling Industries’ Confederation
EUROMETREC – European Metal Trade and Recycling Federation
EXPRA – Extended Producer Responsibility Alliance 2017?
FM – Földművelésügyi Minisztérium
EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer
Ht. – hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény
ISWA – International Solid Waste Association2017?
ITM – Innovációs és Technológiai Minisztérium
KSZGYSZ – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
MSZT – Magyar Szabványügyi Testület
NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal
NAV KH KVKGF – NAV Központi Hivatal Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály
NeKI - Nemzeti Környezetügyi Intézet
NGM – Nemzetgazdasági Minisztérium
NHI – Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság
OHÜ – Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség
OKTVF – Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
PRE – Plastics Recyclers Europe
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