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Legalábbis ez a következtetés vonható le azokból az ada-
tokból, amelyeket a hulladék fémkereskedelmi szakmá-
ról Szlávik Mónika, a Magyar Fémkereskedők Szakmai 

Egyesületének elnöke, valamint a HOSZ elnökségi tagja sorolt 
magazinunknak. A 2012 és 2015 közötti változásokat számsze-
rűsítette, többféle megközelítésben, amikor arról kérdeztük, 
milyen szerepet játszik a magyar gazdaságban a fémkereske-
delmi szabályozás hatálya alá tartozó hulladékgazdálkodási 
szektor. Elöljáróban leszögezte, hogy összességében pozitívak 
a változások azóta, hogy 2013-ban – mostanáig egyelőre utol-
jára – módosult a fémtörvény.

2012-ben – egy akkor készült tanulmány adatai szerint – 618 
engedélyes volt Magyarországon, összesen 10 400 alkalma-
zottal – 2015-ben az előbbi szám 506-ra csökkent, ugyanakkor 
az alkalmazottak száma nőtt, mégpedig 10 860-ra. (A cégek 
egyébként 94-95 százalékban magyar tulajdonúak, magyar 
alkalmazottakat foglalkoztatnak.) Ráadásul az említett létszám 
csak a fémkereskedőknek közvetlenül dolgozó, saját alkalma-
zottakat foglalja magában. Közvetve nagy biztonsággal több 
tízezer emberről beszélünk, hiszen minden cég minimum egy 
környezetvédelmi megbízottat és egy könyvelőt foglalkoztat, 
emellett egyebek között vagy alvállalkozó fuvarozóknak, vagy 
ha saját gépjárműparkkal rendelkezik, akkor a karbantartók-
nak, anyagmozgató gépek üzmeltetőinek, stb. biztosít munkát.

A jogkövetés erősödött az elmúlt években, s a jogsértések 
is inkább adminisztratív jellegűek lettek, például az anyagkísé-
rő okmányok nem megfelelő kitöltése. A hatóságok is elismerik 
– tette hozzá Szlávik Mónika –, hogy az illegális kereskedelem 
jelentősen visszaszorult, s ami kifejezetten lényeges: a tizedére 
csökkent a közszolgáltatók kárára elkövetett cselemények szá-
ma. Egy adatpárral szemléltette mindezt: míg 2012-ben 2054 
káresetet regisztráltak a hatóságok, 1,3 milliárd forint kárösszeg-
gel, addig 2015-ben csak 195 eset volt, s a kárösszeg 103 millió 
forintot tett ki. A jogszabály tehát elérte a hatását: a bűncselek-
mények visszaesése is ezt mutatja. A 2013-as módosítás fontos 
eredményeként például kevesebb mint a tizedére csökkent a 
vasúttársaság vonalait korábban rendszeresen érintő károko-
zás (elsősorban kábellopás): 2012-ben 300, rá három évvel már 
csak 25 ilyenre derült fény.

Az is nagyon fontos – mondta a szakember –, hogy a fémke-
reskedelmi anyagok forgalmát a fémkereskedők napi és havi 
jelentéseiből pontosan nyomon lehet követni, a többi között 
látókörbe kerültek azok, akik nagyobb mennyiségeket értéke-
sítenek a kereskedőknél. Nem szólva arról, hogy a magánsze-
mélynek a leadott fém után 4 százalékos adót kell fizetnie, amit 
a fémkereskedők teljesítenek a NAV felé – tehát ezen a vonalon 
is adóbevételt eredményez a fémkereskedők tevékenysége.

További pozitív hatásként kell említeni, hogy a fémhulladék 
leadása egyben javítja az országos begyűjtési arányt is. S ne 
felejtkezzünk meg arról sem, hogy a begyűjtött fém nem kis ré-
szét az idehaza – például Ózdon és Dunaújvárosban – működő 
fémhasznosítóban dolgozzák fel.

A tárgyaltak tükrében a fémkereskedelmi szabályozás hatá-
lya alá tartozó hulladékgazdálkodási szektor részéről teljesen 
érthetetlen a Ht. már Parlamentbe is benyújtott azon módosí-
tási kezdeményezése, miszerint a természetes személyeknek a 
jövőben megtiltanák a települési hulladék részét képező, elkü-
lönítetten gyűjtött fémeik leadását a magánszektorhoz tartozó 
fémkereskedők részére – állítja a szakember. •

Így teljesít a fémhulladékos szakma 
Már tavaly voltak jelei annak, hogy a kormány 
esetleg módosítani tervezi a fémtörvényt. Egy 
bizonyos, minden változtatás emberek ezrei-
nek az életére hathat, minimum közvetetten
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