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mint az borítékolható volt, menetrend sze-
rint érkeztek az első hírek arról, hogy a hul-
ladék-közszolgáltatói rendszer nem éppen 
zökkenőmentes átállásának az eredménye-
ként kezd káosz kialakulni egyes régiókban. 
Van, ahol már (lapzártánk után) arról tervez-

nek dönteni, hogy a helyi önkormányzatok össze tudnak-e 
adni annyi pénzt, hogy decemberig biztosítani tudja a 
közszolgáltató a szolgáltatást. A közszolgáltató ugyanis 
levélben tudatta a területileg érintett települések polgár-
mestereivel, hogy a katasztrófavédelemhez volt kénytelen 
fordulni, miután az idén július 1-jétől finanszírozási prob-
lémák miatt nem képes biztosítani a hulladékszolgáltatást. 
Másutt még nem született meg ilyen határozott döntés, de 
közel áll a szolgáltató ahhoz, hogy bedobja a törülközőt. S 
ezek – vélhetően – csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen a közszolgáltatók zöme nem fordul a 
nyilvánossághoz, igyekszik valahogyan megoldani a helyzetet, és túlélni. Mindenesetre sokak 
félelme szerint nyárra – Budapest kivételével – országszerte elkezdhet akadozni a települési 
szilárd hulladék elszállítása.

Nem véletlen a megfogalmazás: „borítékolható volt”. Tekintsünk most el attól, hogy megvála-
szoljunk/eldöntsünk olyan alapvetően lényegi kérdéseket, mint hogy szükség volt-e a rendszer 
átalakítására; ésszerű-e a központosítás ezen a területen; mennyire sikerült megtalálni a legcél-
szerűbb utat az olcsóbb, hatékonyabb, ügyfélközpontú szolgáltatás felé, stb. Vegyük csak magá-
nak az átalakításnak egyetlen vetületét – az időtényezőt.  

Pontosan emiatt elegendő volt a józan paraszti ész, s nem kellett a hulladékgazdálkodás szak-
értőjének lenni ahhoz, hogy hónapokkal ezelőtt már látni lehessen, nem fogjuk megúszni zűrza-
var nélkül. Ugyanis – jó magyar szokás szerint – ezúttal sem sikerült úgy megalkotni egy gyökeres, 
hogy úgy mondjuk rendszerszintű átalakítás menetrendjét, hogy elegendő idő maradjon az új 
szisztémára való felkészülésre. S még csak nem is annyira a szolgáltatók átállására, hanem első-
sorban az állami szervezet nyugodt felállítására, humán és technikai infrastruktúrájának a kiala-
kítására, a munka beindítására nem adott a döntéshozó és a törvényalkotó jószerivel még esélyt 
sem, mert minderre nem biztosította a megfelelő felkészülési időt. 

Pedig amíg nincs meg a teljes törvényi és végrehajtási szabályozási háttér, nem tud felállni 
egy felelős szervezet; amíg nem áll fel a szervezet, addig nem lehet kiépíteni a szükséges inf-
rastruktúrát; amíg nincs megfelelő infrastruktúra és adatbázis, addig nem tud hatékonyan dol-
gozni; amíg nem tud megfelelően dolgozni, addig nem képes megfelelően finanszírozni (ha 
egyáltalán tud); amíg nem tud finanszírozni, addig azok, akik a tényleges munkát végzik, alig-alig 
tudnak túlélni (ha egyáltalán). 

Most még talán segíti a túlélést a vagyonkezelő által „tűzoltásként” kiírt „gyorssegély felhívás”. 
Az NHKV Zrt. honlapjára május 25-én került fel a hirdetmény, amely szerint a likviditási hiány 
előfinanszírozásához május 27. és 31. között lehet igénylést benyújtani. Kérdés persze, hogy ez-
zel áthidalható-e a remélhetőleg csak átmeneti finanszírozási probléma, és hogy még hány ilyen, 
káosszal fenyegető helyzet alakul ki a jövőben, s lesz-e idő és lehetőség azok megnyugtató ke-
zelésére. Ezt jelen pillanatban még a szakemberek is csak sejthetik.

A

 N. Vadász Zsuzsa   
 főszerkesztő  

Időhiányos átállás
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