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Itt tartunk

Zs

úfolásig megtelt a terem a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége budapesti konferenciáján, amelyen
igen élénk kérdezz-felelek alakult ki az
állami szakterületet képviselő meghívott
vendégek és a szakma között. Érthető
módon Szabó Zsolt NFM-államtitkár, illetve Weingartner Balázs, az új koordináló zrt. elnök-vezérigazgatója mondandóját kísérte a legnagyobb figyelem,
s értelemszerűen ők is kapták a kérdések elsöprő
többségét.
A kérdések számából és milyenségéből is kitűnt,
hogy a jelen lévő hulladékhasznosítók és közszolgáltatók messze nem nyugodtak a jelent, de főként a jövőt illetően, aminek az okai érthetők. Részint elvben felállt a rendszer, ám a szükséges
és ígért jogszabályok egy része a határidő ellenére sem született még meg. Ilyen
körülmények között az évközi váltás a külső partnerekkel leszerződött gazdálkodó
szervezeteket komoly bizonytalanságban tart(hat)ja. Ebből is fakadóan a piaci szféra
alulinformáltnak tartja magát – ezért is az élénk faggatózás minden adandó alkalommal.
Másrészt azért is érthető, hogy nem annyira nyugodtak a piac szereplői, mert kevéssé vonták be a változások előkészítésébe. Igaz a tervezetek még úgynevezett társadalmi egyeztetésre is kerültek, de ezek mélysége és átfogó volta igencsak vitatható. Hiszen volt például olyan tervezet, amelyet úgy tettek fel egy pénteki napon a
fejlesztési tárca honlapjára, hogy aznap esti határidővel kérték a hozzáfűzött véleményeket (igaz, később hétfőig hosszabbítottak).
A vallatottak állták a vallatók ostromát, s minden feltett kérdésre kitértek, kezdve
a tervezett menetrendtől a haszonanyagon vagy éppen a fejlesztési koncepciókon
át egészen addig, hogy milyen távra terveznek majd szerződéseket kötni a hulladékhasznosítókkal.
A lappangó feszültség ennek ellenére tapintható volt. Miként mi magunk is ilyen
tapasztalatokat szereztünk a szakma képviselőivel folytatott beszélgetéseink során,
a lapkészítés közben. Érezhető, hogy a hulladékos szakma szereplői kivárnak, figyelnek, gyűjtik az információkat, s egyelőre nem akarnak – élesen semmiképpen sem –
konfrontálódni. De a felszín alatt lappangó indulatok néha fel-feltörnek. Mint például
amikor a konferencia egy résztvevője – enyhén szólva is ingerültséggel a hangjában
– azt firtatta, miként lehetséges, hogy az államtitkár maga is arról beszél, hogy ha
szigorúan ragaszkodnának a törvény betűjéhez, akkor a közszolgáltatók zöme nem
működhetne Magyarországon. „A törvényben leírtakat nem kell komolyan venni?”
– hangzott a kérdés. S bár a kérdést mosolyok és nevetés fogadta, nem volt vidám
hangulat a teremben.
Egyelőre tehát itt tartunk.

N. Vadász Zsuzsa
főszerkesztő
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