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Beköszöntött a nyár

I

smét mérföldkőhöz érkeztünk. E cikk írása az a nap,
amikortól a hazai hulladékgazdálkodási rendszerben –
az idén nem is először – gyökeres változás következett
be: a szelektíven begyűjtött hulladék haszonanyagának
a tulajdonjoga átszállt az államra, pontosabban annak
hulladékos vagyonkezelőjére, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-re (NHKV). Az, hogy
mennyire mélyen ható ez a változás, az is mutatja, hogy hatályba
lépésének már az első napján érezhető a szféra szereplőinek a tevékenységén. Legalábbis ezt vetítette elő az a fórum, amelyen a
közszolgáltatóknak (és más, a hulladékos területen mozgó cégeknek, köztük hulladékhasznosítóknak) volt alkalmuk kérdéseket
feltenni a legilletékesebbeknek, az NHKV vezető munkatársainak.
A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége (HOSZ)
által – a haszonanyag tulajdonjogának a témájában a hónap második felében – rendezett tanácskozáson nyugtalanítóan sok volt a napi működéshez kapcsolódó kérdés, s kevés a válasz,
ami azt mutatja, hogy az állam részéről sem úgy vágtak neki a reformnak, hogy minden szükséges kérdést megnyugtatóan tisztáztak volna előre. Ezt támasztja alá az is, hogy a kapcsolódó jogszabályok ismét az utolsó – ha nem az utolsó utáni – pillanatban jelentek-jelennek meg,
nem hagyva felkészülési időt a szereplőknek. Ennek fényében persze nem véletlen a kérdések
özöne és változatossága. A „kinek a neve szerepeljen a szállítói számlán” kérdéstől kezdve, a
„kell-e majd engedélyt kérni a közszolgáltatónak az irodai papír beszerzésére” kérdésen át egészen addig terjedt a felvetések skálája, hogy „mikor kezdődhet meg július 1-je után a haszonanyag értékesítése, s mi lesz, ha már nincs tároló kapacitás”.
Nemcsak a nyitott kérdéseknek nagy mennyisége – és biztosak lehetünk abban, hogy a konferencián felmerült kérdések, problémák valójában csak a jéghegy csúcsát képviselik – nyugtalanító,
hanem az is, hogy – miként a válaszok zöméből kiderült – egyelőre még nincs kikristályosodott
álláspont. Nagyon sokszor hangzott el, hogy írásban kérik a kérdést, amelyre állásfoglalást adnak
majd ki az NHKV honlapján.
Persze, ha zökkenőkkel és döccenőkkel is, de a haszonanyag értékesítése folytatódni fog, ám
az biztos, hogy az idén nem a szokásos nyári vakációs időszakot kell meg- és túlélniük a települési
szilárd hulladékkezelésben szerepet játszó cégeknek, amelyeknek ezúttal nem az jelenti a legnagyobb problémát, hogy összeegyeztessék a dolgozók szabadságolását. Hogy stílszerűek legyünk:
a hulladékos szakmának az idén a nyár nem vakációval, hanem tanulással telik majd. Ideértve
az állami, a közszolgálati és a piaci szereplőket egyaránt.
Mi a magunk részéről arra számítunk, hogy nagyon sok fejleményről számolhatunk be majd, amikor lapunk – egy hónapos szünet után, szeptemberben – legközelebb megjelenik. Addigra remélhetően minden ma még nyitott kérdésre megszületik a válasz, s erre építkezve lehet majd készülni a
következő változásra. Mert azok lesznek.
Mi ehhez erőt és kitartást, és a lehetőség szerinti jó nyarat kívánunk minden szereplőnek!

N. Vadász Zsuzsa
főszerkesztő
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