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NINCS ALKALMAZÁSI MÓDSZERTANA AZ 50 BANIS BETÉTDÍJ BEVEZETÉSÉNEK

„Törékenyen” szabályozzák 
az üvegvisszaváltást 

A hónap végén életbe lépő új szabályozás szerint a nagyobb üzleteknek betét-
díjat kellene bevezetniük az üvegekre, amelyekért visszaváltás esetén dara-
bonként 50 banit kellene visszafi zetniük a környezettudatos vásárlónak. Ám 
a boltok nem is készülnek a kormányrendelet életbe léptetésére, hiszen nincs 
alkalmazási módszertana a csomagolóanyag újrahasznosítását célzó intézke-
désnek. Korodi Attila parlamenti képviselő szerint az RMDSZ-nek továbbra is 
fenntartásai vannak a jogszabállyal kapcsolatban, mert „túl nagyot merít”: szá-
mos területen módosítja a hulladékgazdálkodás rendszerét, sok új felelősséget 
hárít az önkormányzatokra, a szakvállalatokra.  3.»

Újratöltenék. A betétdíjat feltüntetik a vásárlási nyugtán, ami alapján a vásárló visszakérheti a pénzt, amikor visszaviszi az üveget

Nyomkövetőt kapott
Olosz Gergely
Elfogták a rendőrök Magyarorszá-
gon a nemzetközi elfogatóparancs 
hatálya alatt álló Olosz Gergelyt 
március 13-án – erősítette meg 
a Krónikának az Országos Ren-
dőr-főkapitányság, amely szerint az 
RMDSZ volt szenátorának mozgá-
sát nyomkövető technikai eszköz 
alkalmazásával ellenőrzik. Kiadatá-
sa ügyében a Fővárosi Törvényszék 
dönt.  2.»

Iránytű a díjazottak
sikeres életpályája
Kossuth-díjat kapott mások mel-
lett Ferenczes István csíkpálfalvi 
költő, szerkesztő, Selmeczi György 
kolozsvári zeneszerző, Kálmándy 
Mihály bihari operaénekes, vala-
mint Tamás Menyhért hadikfalvi 
költő, író Magyarország köztársa-
sági elnökétől nemzeti ünnepünk, 
március 15. alkalmából.  9.»

Erkölcsi győzelem 
az iskolaügyben
A marosvásárhelyi táblabíróság 
jogerősen visszaküldte a korrup-
cióellenes ügyészségnek (DNA) 
azt a vádiratot, amelyet a vádha-
tóság a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnázium törvényte-
lennek vélt 2014-es megalapítása 
ügyében állított össze. Tamási 
Zsolt iskolaigazgató ügyvédje 
szerint erkölcsi győzelmet arattak 
a vádhatóság ellen.  2.»

Nem akar változást
az EU-bürokrácia
A túlideologizált brüsszeli bürokrá-
cia sajnos képtelennek tűnik annak 
megértésére, hogy az Unió nem 
folytathatja úgy, ahogyan eddig – 
véli Bogdan Duca román polito-
lógus. Elhibázott elképzelésnek 
nevezte azt, hogy a szuverenitásu-
kat elveszítő nemzeti kormányok 
mindenáron az Európai Bizottság 
és a strasbourgi parlament ideo-
lógiai útmutatásainak vessék alá 
magukat.  6.»

 » Még ha az 
üvegvisszavál-
tást meg is old-
ják valahogy az 
üzletek, kérdés, 
hogy a háttérben 
felállított rend-
szer miként fog 
működni.
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A magyar szabadságvágy 
mai üzenetei és céljai  4.»

Új-zélandi mészárlás 
Hunyadiék „nevében”  6.»

Negyedórás leállással sürgették 
a sztrádaépítéseket  7.»
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