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1. BEVEZETŐ 
 

Pest megye hazánk legdinamikusabban fejlődő régiója, Budapestet, a Fővárost körülölelve, 

azzal a gazdasági, társadalmi élet területén ezer szállal összekötve, de mégis önálló területi 

egységként- Kelet- Közép Európa egyik legjobb adottsággal rendelkező térsége. Az elmúlt 25 

évben az EU-s területfejlesztés stratégiai határozataival szoros összefüggésben, európai 

mértékkel mérve is jelentős mértékben fejlődött. A fejlődésben meghatározó volt az EU 

pénzügyi támogatása. A megye csak 2007 óta közel 250 milliárd eurós támogatásban 

részesült. Így vált lehetővé az M2- es út befejezése, számos hulladékgazdálkodási, oktatási, 

egészségügyi, szociális jelegű beruházás megvalósítása. Pest megye annak ellenére számot 

tevően lendült előre, hogy magas fejlettsége miatt kevesebb támogatást kapott, mint kaphatott 

volna saját adottságai alapján. Pályázatokon indulva jelenleg is több programban vesz részt és 

ezeken a csatornákon keresztül további pénzügyi támogatást kap és kapott, részese a 79 

milliárd euróval gazdálkodó HORIZONT 2020, valamint a 3,456 millió eurós kerettel 

rendelkező. LIFE 2014-2020 programoknak. 

A Kohéziós alap által kiosztott 63,4 milliárd eurós COSME program feladataihoz 2,3 milliárd 

eurót rendeltek. A program keretében kis és középvállalkozások versenyképességeit kívánják 

javítani. Számottevően nőtt a megyei vállalkozások száma, ezzel összefüggésben emelkedett a 

megyében előállított hozzáadott érték, amely már a jövő fejlődési útját, irányát jelöli. 

Pest megye népsűrűsége 184 fő/km2, mely tükrözi Budapest szomszédságában betöltött 

sajátos helyzetét. Az ország népsűrűségét 70 %-kal, a vidéki területek – a 19 megye – 

népsűrűségét több mint 100%-kal haladja meg. 

Régiós (Közép-Magyarországi Régió) és országos összehasonlításban is Pest megye 

lakosságában a fiatalabb generációk nagyobb arányban képviseltetik magukat. A 

gyermeknépesség aránya közel 4 %-kal nagyobb a fővárosénál és 2,4 %-kal az országos 

mutatónál. A megye viszonylag fiatal népességét mutatja, hogy a 10.000 főre eső épített 

lakások aránya kiemelkedően magas, szemben a budapestivel és országossal. A húzóerőt az 

agglomerációs települések képezik, míg a megye egyes külső területei az országos átlaghoz 

közelítenek. Mindezek miatt az egyre növekvő hulladékmennyiség biztonságos, hosszútávon 

fenntartható kezelésére kiemelkedő figyelmet kell fordítani.  

Pest megyében az aktív népesség és a foglalkoztatás aránya lényegesen meghaladja az 

országos értékeket, de némileg a fővárosi arányok alatt marad. A megyében megtermelt egy 

főre jutó GDP némileg alacsonyabb az országos mutatónál, bár meghaladja a vidéki átlagot, 

viszont csupán valamivel több, mint a fele a budapesti értéknek. Hasonló arányok mondhatók 

el a vállalkozássűrűségről és az egy lakosra jutó beruházások összegéről: míg a megye 

mutatói a vidéki átlag felett vannak, lényegesen elmaradnak a megfelelő fővárosi értékektől. 

A leírtak az EU-s célok, elvárások, valamint a Magyar Törvényekben, kormány és 

minisztériumi szintű előírásokban, szakmai állásfoglalásokban, iránymutatásokban 

meghatározott fejlesztési koncepciókkal összhangban kerültek megfogalmazásra Pest 
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Megyére értelmezve. Pénzügyi, forrásbiztosítási feladatok kialakításánál a magyar Nemzeti 

Bank útmutatásait vettük figyelembe. 

A jelenleg működő hulladékgazdálkodási rendszer -amely a korábbi törvények, rendeletek, 

határozatok alapján lett megalkotva- önmagában már nem képes a hulladékgazdálkodásban 

rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázására, továbbá nem elégséges az európai előírások 

teljesítésére. Az aktuális helyzetet- operatívan, helyi egységenként, és megyei szinten 

összesítve - értékelve kerültek meghatározásra a 2020-ig tartó időszak fejlesztési célkitűzései. 

A hulladékgazdálkodás megyei rendszere közszolgáltatási tevékenységében meghatározóak: a 

megyei, helyi, települési önkormányzatok. Törvények előírásai alapján rendeletekkel 

irányítják, szabályozzák az adott település életét, a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, a 

Hulladékgazdálkodási helyi tevékenységeket. Az önkormányzatok pályázatokat írhatnak ki 

konkrét témákban, mint például hulladékhasznosító beruházásának támogatására. Az 

önkormányzatoknak többek között jelentős hatósági feladatköre van a környezet, a természet, 

a vízminőség-védelem feladataiban. 

A Hulladékgazdálkodás területén az önkormányzat elsődleges feladatai: 

 kötelező a lakossági hulladékok kezelésének rendeletben való szabályozása, 

 a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás helyi szintű részlet szabályainak 

meghatározása, 

 a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltató kiválasztása, 

 a közszolgáltatási szerződések megkötése, 

 a közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos adat, és információ megadása a 

koordináló szerv számára, 

 gondoskodik az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételei kialakításáról, a 

rendszer működéséről, 

 intézkedik a közterületen elhagyott, vagy ellenőrizhetetlen körülmények között 

elhagyott hulladék elszállításáról, kezeléséről.  

Kiemelt fontosságú feladatai az önkormányzatnak a vagyonnal kapcsolatos tennivalók. 

Az önkormányzatoknak a Hulladékgazdálkodás helyi szintű feladatai végzése során szorosan 

együtt kell működniük a közreműködő különböző ellenőrző, érdekképviseleti 

intézményekkel.  

Sok tekintetben gátolhatja e jelentős fejlesztések útját, végrehajtásának 

eredményességét az egyre nagyobb mennyiségben keletkező és a mindinkább 

veszélyesebb tulajdonságokkal rendelkező felszaporodó hulladéktömeg. 

A megye vezetőinek ezt felismerő és Megyei Hulladékgazdálkodási Stratégia kidolgozására 

adott megbízása, az aktuális jelenleg ellátott lakosságszámon és összetételen, továbbá a 
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meglévő hulladékgazdálkodási, hasznosítási lehetőségeken, hulladékgyűjtési, kezelési 

adottságokon és intézményeken alapul. A stratégiai terv ugyanakkor tartalmaz egy XXI. 

századi fejlett általános színvonal elérését lehetővé tevő -gazdaságilag, pénzügyileg, 

műszakilag-, támogatható és megvalósítható rendszert.  

A Stratégiai terv elkészítéséhez alapvetően szükségesek voltak a következők: 

 az ellenőrzött, az adott szakmai területet, egyes Hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre komplexen jellemző adatok, 

 a létesítmények, és eszközök, üzemeltetésének kereteit alkotó szerződések 

beszerzése, összegyűjtése, áttekintése, elemzése, az üzemeltetést biztosító 

rendszerek vizsgálata, 

 a különböző gazdasági, társulási egységek által üzemeltetett, használt eszközök 

tulajdonviszonyinak áttekintése, tisztázása, vagyonkataszter elkészítése, 

 az egyes üzemelő gépek, hulladék lerakók, szabad kapacitásának felmérése, a 

kiépítendő kapacitások összegzése,  

 az újonnan létesítendő hulladékkezelési helyek kijelölése, a felmérendő és a 

megvalósítandó épületek, berendezések összeírása, 

 a jelenleg gyűjtött, és szállított hulladékok területi keletkezése- kezelési helyei- 

ártalmatlanítása-hasznosítása összeírása. 

Jelentős mértékű gondot okoz a hulladékkezelés speciális eszközeinek hiánya. Alacsony az e 

célra fordítható bejövő tőke nagysága, a működő tőke, a K+F-re fordítható források mértéke, 

az innováció aránya. 

A hulladékgazdálkodás fejlesztésének megfelelő nagyságú pénzügyi támogatásával gyors 

ütemű felzárkózás valósítható meg az európai színvonalhoz. Ehhez szükséges tennivalókat, 

azok végrehajtásának ütemezését tartalmazza a megyei stratégiai terv. 

Pest Megye 2020-ig tartó Hulladékgazdálkodási Stratégiájának elkészítése a Pest megyei 

települések hulladékgazdálkodás-fejlesztési és támogatási lehetőségeinek feltárása, 

költség-hatékony megvalósításuk, valamint a hulladékgazdálkodási feladatok 

ellátásának segítése céljából történt. 

Pest megye kiemelt fontosságú céljai között szerepel a hulladékgazdálkodás környezettudatos 

koordinálása, a hosszútávon fenntartható környezetgazdálkodás, amelynek keretein belül a 

megye vezetése és szakemberei elsősorban a képződő hulladék mennyiségének, 

veszélyességének csökkentésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a keletkező hulladék újra 

használatára, hasznosítására és a nem hasznosuló hulladék biztonságos ártalmatlanítására 

törekednek.  

Bár a hulladékgazdálkodás a helyben biztosítható közfeladatok közé tartozik, a fenti célok 

elérése érdekében szükséges volt egy megyei hulladékgazdálkodási stratégia   elkészítése, 
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amely segíti és biztosítja az összhangot a megye településeinek hulladékgazdálkodási 

tevékenysége során. 

Pest megye önkormányzata korábban is nagy hangsúlyt fektetett a hulladékgazdálkodás 

megyei szintű nyomon követésére. Mégis joggal merül fel a kérdés, hogy egy megyei 

önkormányzat milyen célok érdekében és milyen eszközökkel tudja elősegíteni a 

hulladékgazdálkodási rendszer további fejlődését a környezet és az emberi életminőség 

javítása érdekében. Mivel a hulladékgazdálkodás, és ezen belül a hulladékgazdálkodási 

közszolgálat rendszerében meghatározó szerepet tölt be a megye lakossága, továbbá jelentős 

számban vannak olyan egyéb közreműködők (kisebb önkormányzatok és vállalkozások), 

amelyek nem rendelkeznek elegendő ismeretekkel, információkkal és saját forrással, a megyei 

önkormányzatnak fontos szerepe van e célcsoportok környezet-tudatosságának erősítésében, a 

hulladékgazdálkodással, stratégiával kapcsolatos szakmai tanácsadásban, segítségnyújtásban.     

 

A fentiek figyelembevételével Pest megye, illetve a megyei önkormányzat önként vállalt 

támogató-szolgáltató szerepköröket vállalhat a hulladékgazdálkodás olyan területein, 

ahol a megyei szintű beavatkozásnak léptékhatékonyság, koordináció igény, a megye 

által igénybe vehető forrás vagy egyéb okokból indokoltsága van.  

 

Pest megye javasolt célkitűzései a hulladékgazdálkodás területén: 

 

1. a hulladék-monitoring rendszer fejlesztése (a megyei környezetvédelmi adatbázison 

belül); 

2. környezet-tudatosság erősítése, szemléletformálás; 

3. jó gyakorlatok kezdeményezése, végrehajtása és disszeminációja;  

4. részvétel nemzetközi együttműködésekben. 

 

A fenti célok jellemzően folyamatosak, célszerűen a Megyei Önkormányzat éves 

munkaterveibe kell beépíteni őket. 

 

Pest Megye Hulladékgazdálkodási stratégiája szakmai fejezetei, összhangban az EU-s, 

valamint a Magyar Törvények, a kormányzati szervek, továbbá a megyei és a helyi 

önkormányzatok konkrét, igen fontos, nagy jelentőségű, hosszútávra ható megyei és területi 

feladatokat írnak elő, meghatározott határidőkkel, kiegészítve azt az ellenőrzés rendszerével. 

Ezen elvárások csak egy hatékony, gazdaságilag, pénzügyileg határozott politikai 

támogatással, az ezekből adódó lehetőségek gyors, de megfontolt, áttekintett és rendszerezett, 

következetes, határozott intézkedéseivel valósíthatók meg. A végrehajtást minden 

hulladékáramra kidolgozott speciális, az egyes hulladékáramlatok eltérő tulajdonságait, 

jellegzetességit figyelembevevő módszertani útmutató segítségével kell kimunkálni.  

A stratégiai útmutató iránymutatásával igen gondos, pontos és következetes munkával 

valósíthatók meg a megye stratégiájában leírt célkitűzések. A megvalósításhoz szükséges a 

megyei és az adott helyi szintű infrastruktúra létrehozása. Az átgondolt, felelős 

környezetmérnöki és társszakértői tervezéssel, a támogatási lehetőségek és a helyi források 
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aktív hasznosításával, határozott, kemény és felelősségteljes munkával, erős gazdasági, 

pénzügyi alapok képezhetők. 

Pest Megye Hulladékgazdálkodási stratégiája a hulladékokra vonatkozó csökkentési 

célok elérése érdekében igazi stratégiai gondolatként fogalmazza meg az „újra 

feldolgozó társadalom” megvalósítása érdekében szükséges tennivalókat. Hangsúlyozza 

az elkülöníthetően gyűjthető hulladékok esetében a szemléletformálást, a megye 

intézkedéseiben a lakossági tájékoztatás fontosságát. 

A stratégia terv magába foglalja Pest Megye hulladékgazdálkodási célkitűzéseit, valamennyi 

közreműködő számára kijelöli a világos és érthető célokat, hiszen a stratégiai tervnek a rövid 

és hosszú távú célkitűzéseket egyaránt tartalmaznia kell. A hosszabb távú tervek 3-5 év 

távlatára szólnak, hosszú távú, általánosabb elképzeléseket foglalnak magukba. A rövid távú 

tervek konkrét, határozott időtartam alatt megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket 

fogalmaznak meg.  

A dokumentum készítését támogató és finanszírozó három példaértékű hulladékgazdálkodási 

társaság kifejezett kérése volt, hogy a stratégia a Pest megyei székhelyű társaságokkal történt 

interjúzást követően készüljön el, a társaságok segítségével gyűjtött adatok, információk 

alapján. A társaságok elsődlegesen azt szeretnék, hogy a megye próbálja meg tájékoztatási 

lehetőségeit kihasználni és a központi kormányzat felé közvetítse a társaságok 

hulladékkezeléssel kapcsolatos problémáit. 

Ezért a szolgáltatók közül megkerestük a ceglédi „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft.-t, az érdi ÉTH 

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-t, illetve a galgahévízi székhelyű Tura és 

Térsége Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulást.  Mindhárom társulás sok érdemi 

információval segítette munkánkat, melyet e helyen is megköszönve Pest Megye 

Hulladékgazdálkodási stratégiája mellékletében mutatunk be. 

          

       Tura      Érd   

A megváltozott jogszabályi környezet, a regionális terv hiányának pótlása, valamint a 

települések hulladékgazdálkodási tervei, programjai elkészítésének és megvalósulásának 

segítése érdekében Pest megye Önkormányzata önként vállalt feladatként készíttette el 

Pest Megye Hulladékgazdálkodási Stratégiáját. 
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Jelen stratégia kiindulópontjainak az alábbi programokat és terveket határoztuk meg: 

1. Európai Unió 7. Környezetvédelmi Akcióprogram; 

2. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020; 

3. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020; 

4. Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (2016); 

5. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia; 

6. A települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiája; 

7. Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2014-2020; 

8. Pest Megye Hulladékgazdálkodási Terve 2009-2014; 

9. IV. Pest Megyei Környezetvédelmi Program 2014-2020; 

Források: 

Adatok, statisztikák: 

 Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR); 

 Központi Statisztikai Hivatal (KSH) STADAT és Tájékoztatási adatbázis; 

 European Commission European Statistics (EUROSTAT); 

 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervek (OGyHT) 

Egyéb források: 

 Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI), Magyarország Környezeti állapota 2015; 

 Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia (NKIS) 

Módszertan 

Rendelkezésre álló adatok 

A stratégiához szükséges helyzetértékelés elkészítését három fő adatbázisra alapoztuk: 

1. EUROSTAT vonatkozó táblái 

2. KSH (Központi Statisztikai Hivatal) vonatkozó táblái 

3. OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) EHIR – 

hulladékgazdálkodási- modulja 

Az EUROSTAT az Európai Unió és több, az EU-n kívüli ország hulladék keletkezésének és 

alakulásáról nyújt adatokat. Kizárólagos forrásaként a hulladékra vonatkozó statisztikákról 

szóló 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében gyűjtött adatok 

szolgáltak. Ezen adatbázis a hazai, illetve más európai országok hulladékgazdálkodási 

helyzetének értékeléséhez szolgál adatokkal. 
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A KSH Környezet, illetve azon belül hulladékgazdálkodási témakörbe tartozó statisztikák egy 

részét a STADAT táblák közé tartozó idősoros éves adatok teszik ki, melyek közt az alábbiak 

érhetőek el. 

A KSH STADAT adatsorai 

Száma Adatsor címe 
Rendelkezésre álló 

időszak 
Dimenziók 

5.5.1. 
A veszélyes hulladék mennyisége megjelenési 

forma szerint 
1991-2015 

Időszak; hulladék 

megjelenési formája 

5.5.2. 
Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés 

módja szerint  
2004-2015 

Időszak; hulladéktípus*; 

kezelés módja; települési 

hulladék gyűjtési módja 

5.5.3. 
A közszolgáltatás keretében elszállított települési 

szilárd hulladék összetétele 
2006-2015 

Időszak, hulladék anyagi 

minősége** 

6.5.2.  A közszolgáltatás keretében elszállított hulladék 
2000-2003 és  

2006-2015 

Időszak; terület 

(statisztikai 

régió/megye) 

6.5.3. 
A közszolgáltatás keretében elszállított települési 

szilárd hulladék keletkezése 
2006-2015 

Időszak; terület 

(statisztikai 

régió/megye); begyűjtés 

módja *** 

6.5.4. 
A közszolgáltatás keretében elszállított települési 

szilárd hulladék a kezelés módja szerint 
2006-2015 

Időszak; terület 

(statisztikai 

régió/megye); kezelés 

módja**** 
* Az 5.5.2. Az egyes hulladékfajták mennyisége a kezelés módja szerint című adatsor a hulladékokat 5 csoportba sorolja: 

Mezőgazdaság és élelmiszeripari; Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék, Építési-bontási hulladék; Veszélyes hulladék; 

Települési hulladék  

**Az 5.5.3.A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék összetétele adatsor anyagi minőségük alapján 

az alábbi hulladékokat különbözteti meg: Papír; textil; műanyag; üveg; fém; bio; lomtalanítási; egyéb; veszélyes 

***A 6.5.3. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék keletkezése adatsor begyűjtési módok szerint 

az alábbi gyűjtési típusokat különbözteti meg: Lakosságtól elszállított összes, lakosságtól szelektív gyűjtéssel elszállított; 

egyéb szervezetektől elszállított összes; egyéb szervezetektől szelektív gyűjtéssel elszállított; közterületi tisztításból 

elszállított összes közterületen szelektíven gyűjtött 

*** A 6.5.4. A közszolgáltatás keretében elszállított települési szilárd hulladék a kezelés módja szerint című adatsor a 

hulladékokat kezelési módjuk szerint az alábbi csoportokba sorolja: Anyagában hasznosított; energetikailag hasznosított; 

energetikai hasznosítás nélkül égetéssel ártalmatlanított; lerakott 

Amint az látható, a fenti táblázatban összefoglalt STADAT adatsorai közül az adatok megyei 

szintű bontása csak a 6.5.2., 6.5.3. és 6.5.4. számú statisztikák esetében érhető el.  

A KSH hulladékgazdálkodási témájú adatsorainak másik része a Tájékoztatási adatbázis 

részét képezi. Ezek közt az alábbi táblázatban felsorolt adatsorok érhetők el. 

A KSH Tájékoztatási adatbázisában található hulladékgazdálkodási témájú adatsorok 

összefoglalása 

 

Adatsor címe 
Rendelkezésre álló 

időszak 
Dimenziók 

A közterület-tisztítás adatai 2006-2015 Szolgáltatás helye (település); időszak 

A hulladékszállítás adatai 

tömegegységben 
2006-2015 Szolgáltatás helye (település); időszak 
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Hulladékok hasznosítása és 

ártalmatlanítása 
2006-2015 Szolgáltatás helye (település); időszak 

Hulladékátrakók és válogatóművek 

adatai 
2006-2015 Üzembe helyezés éve; időszak; terület 

A szelektíven begyűjtött hulladék 

összetétele 
2009-2015 Szolgáltatás helye (település); időszak 

A KSH hulladékgazdálkodásra vonatkozó adatinak forrása az települési önkormányzatok 

bevallásai (1061 Települési hulladékgazdálkodás). Ezen adatsorok tartalma a települési 

hulladékok körére korlátozódik, így felhasználhatóságuk limitált. Értelmezésükben további 

nehézséget jelent, hogy 2012-ig a települési hulladékok mennyiségébe a települési folyékony 

hulladékok (TFH, azaz szennyvízelvezető hálózaton, illetve a szennyvíztisztító telepen 

keresztül el nem vezetett szennyvíz) is beleszámítottak, azonban a 2012. évi Hulladék törvény 

kimondja, hogy a TFH nem tekintendő a törvény hatálya alá tartozó anyagnak (hulladéknak), 

így mennyisége sem számítandó a hulladék mennyiséghez. Ennek megfelelően 2013 

folyamán a KSH számstatisztikájának tartalma is megváltozott. A TFH új megnevezése nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz lett. 

Az Országos Környezetvédelmi Információs rendszer a hulladéktermelők (veszélyes hulladék 

esetén 200 kg; nem veszélyes hulladék esetén 2000 kg, nem veszélyes építési-bontási 

hulladék esetén 5000 kg éves hulladékképződése felett), valamint a hulladékgazdálkodási 

tevékenységet végző szervezetek kötelező, éves bevallásain alapul. Bár a „hulladék 

kistermelőkre” (akik a fentebb meghatározott éves termelés alatt maradnak) nem vonatkozik 

bevallási kötelezettség, ezen szervezetek illetve magánszemélyek, melyek hulladéka 

jellemzően a háztartási hulladékokhoz hasonlónak tekinthető, így begyűjtésük jellemzően 

közszolgáltatás keretein belül történik. Mivel az adatbázisban a közszolgáltatók éves adatait is 

feldolgozásra kerülnek, így a „hulladék kistermelők” által képződő hulladék egy része is 

regisztrálásra kerül. A rendszer EWC kódonkénti (hulladéktípusonkénti) bontásban kezeli az 

adatokat. A rendelkezésre álló források a nem települési hulladékokra vonatkozóan ez az 

adatbázis biztosít országon belüli, területi bontásban adatokat. Sajnálatos módon a rendszer 

csupán statisztikai régiók alapján teszi lehetővé az adatok listázását, így a Közép-

Magyarország régión belül nincs lehetőség Pest megye és a főváros adatainak elkülönítésére.  

A hulladékkezelésre vonatkozó adatok esetén az OKIR adatainak felhasználást nehezíti, hogy 

nem lehetséges az egyes hulladéktípusok kezelt mennyiségének kezelési mód és régió szerinti 

egyidejű listázása. További problémát jelent, hogy a nem végső hasznosítási, illetve 

ártalmatlanítási módok mellett megjelenő előkezelési és hasznosítást/ártalmatlanítást 

megelőző eljárások alá vont hulladékmennyiség a kezelést követően hasznosításra, 

ártalmatlanításra kerül. Ennek követeztében egy adott tömeg több listázott kezelési eljárás 

mennyiségében is megjelenik, mely okok miatt a keletkező és kezelt hulladék mennyiségének 

adatai sem vethetőek össze.  

A rendelkezésre álló adatbázisok eltérő módszertannal készülnek, más adatforrásokra 

támaszkodnak, továbbá mind a hulladéktípusok, mind azok kezelési módjai tekintetében 

eltérő csoportosítást alkalmaz. Az adatok tehát sajnálatos módon nem vethetőek össze.  
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Bár az OKIR adatbázisának adatforrásai a rengeteg hulladéktermelő és a 

hulladékgazdálkodási tevékenységet végző szervezet, így az beérkező és feldolgozásra kerülő 

adatok megbízhatósága is megkérdőjelezhető, azonban a részletes hulladéktípusok, valamint 

terület szerinti bontás nyújtotta lehetőségek okán jelen stratégia helyzetértékelési 

alfejezeteiben elsősorban ezen adatbázis adataira támaszkodtunk. Kivételt képez ez alól a 

települési hulladékok köre, mely tekintetében a KSH adatbázis biztosít megbízhatóbb, és 

megyei szintű bontást nyújtó adatsorokat. 

2. PEST MEGYE 2020-IG TARTÓ 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIÁJÁNAK 

JOGI KERETEI 

2.1. A hulladékgazdálkodási jogszabályi rendszer 

Európai Uniós és hazai jogszabályozási rendszer alapjai 

Az EU hulladékgazdálkodási jogszabályának alappillére a hulladékról szóló 2008/98/EK 

irányelv, vagyis a Hulladék Keretirányelv (HKI). A HKI célkitűzéseinek, 

fogalomrendszerének és rendelkezéseinek hazai jogrendbe való átültetése elsősorban a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, azaz a Hulladék törvényben (Ht.) történt meg. 

Ezen kívül számos hulladékgazdálkodási irányelv lépett hatályba, melyek egyes, különleges 

hulladéktípusokat, vagy hulladéktermelő ágazatokat szabályoznak. Az egyes 

hulladékáramokra vonatkozó fejezetekben, mind az EU-s, mind a hazai jogszabályozási 

környezet röviden bemutatásra kerül. 

A hulladékgazdálkodást érintő irányelvek várható módosítása 

A közel jövőben várhatóan a HKI, ennek következtében pedig több EU-s 

hulladékgazdálkodási irányelvet is módosításra fog kerülni. Az alábbi hat ilyen irányelv 

nagyobb mérvű módosítása várható: 

Irányelv Irányelv címe Módosítási javaslat 

2008/98/EK a hulladék keretirányelv és mellékletei COM(2015)595 

94/62/EK 
a csomagolásról és a csomagolási hulladékokról 

szóló irányelv és mellékletei 
COM(2015)596 

1999/31/EK a hulladéklerakókról szóló irányelv COM(2015)594 

2000/53/EK az elhasználódott gépjárművekről szóló irányelv 

COM(2015)593 
2006/66/EK 

hulladékelemekről és akkumulátorokról szóló 

irányelv 

2012/19/EU 
az elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékairól szóló irányelv 

 

A módosítások előkészítése jelen stratégia véglegesítésének ideje alatt is folyamatban van.  
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A HKI módosításának érdekében 2017 februárjában tet javaslatot az Európai Parlament és a 

Tanács. 

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításának szövegezését 2017. 

márciusában az Európai Parlament elfogadta (elfogadott szöveg: P8_TA-PROW(2017)0071). 

A tervezett módosítások egyrészt a 2020 utáni időszakra vonatkozó közös célkitűzésekre, új 

célszámok meghatározására vonatkoznak. Másrészt a körkörös gazdaság irányába történő 

elmozdulás elősegítésének érvényre juttatása tervezett Ez magában foglalja az újra az 

újrafeldolgozási arányok számítási módszertanának harmonizációját, a definíciók 

egyszerűsítését, fejlesztését, az újrahasználat és az ipari szimbiózis előremozdítása érdekében 

szükséges konkrét intézkedéseket, gazdasági ösztönzők bevezetése a környezetbarátabb 

termékek gyártására érdekében. 

A tervezett változtatások további céljai: 

 a hulladékképződés – többek között az élelmiszer-pazarlás – megelőzése és az 

újrahasználat előmozdítása; 

 a kiterjesztett gyártói felelősség minimumkövetelményeinek meghatározása; 

 a melléktermékekre és a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó jogi keret 

összehangolása és egyszerűsítése; 

 az elkülönített gyűjtést, válogatást támogató rendszerek létrehozása; 

 az újrahasználati központok létesítésének és a hasznosítást szolgáló rendszerek, 

vállalkozások támogatása. 

2.2. A Stratégia jogszabályi keretei 

A települési és kerületi önkormányzatok környezetvédelmi feladataival a Környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény IV. fejezete (46.§, 48.B.§, 48. 

E.§) foglalkozik. A törvény előírása szerint a tervezés során az alacsonyabb területi szintű 

környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel, valamint a 

tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó 

környezetvédelmi tervével össze kell hangolni. 

A törvény a települések számára együttműködési kötelezettséget ír elő a környezetvédelmi 

feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel. A 

településeknek saját területükön elemezniük, értékelniük kell a környezet állapotát, és arról 

szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatniuk kell a lakosságot. A fejlesztési 

tevékenységük során érvényesíteniük kell a környezetvédelem követelményeit, elősegíteni a 

környezeti állapot javítását. 

Pest megye kiemelt fontosságú céljai között szerepel a hulladékgazdálkodás környezettudatos 

koordinálása, a hosszútávon fenntartható környezetgazdálkodás, amelynek keretein belül 

elsősorban a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésére, a szelektív 

hulladékgyűjtésre, a keletkező hulladék újra használatára, hasznosítására és a nem hasznosuló 

hulladék biztonságos ártalmatlanítására kell törekedni.  
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Bár a hulladékgazdálkodás a helyben biztosítható közfeladatok közé tartozik, a fenti célok 

elérése érdekében szükséges volt egy megyei hulladékgazdálkodási stratégia   elkészítése, 

amely segítheti a különböző szintű hulladékgazdálkodási tervek megvalósítását, biztosíthatja 

az összhangot a megye településeinek hulladékgazdálkodási tevékenysége során. 

A II. Pest Megyei Hulladékgazdálkodási terv 2009-2014. évekre szóló időbeli hatálya lejárt.  

A 2009-ben jóváhagyott terv az akkor aktuális adatbázis alapján készült. Az azóta eltelt 

időszakban – többek között a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. 

törvény (Tftv.) alapján – jelentős változások történtek a megyei önkormányzatok szerepének, 

hatáskörének meghatározásában, ugyanakkor a területi környezetvédelmi feladatok 

koordinálása a megyei önkormányzatok feladata maradt (a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.). 46. § (2) b)-e) pont).  

A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes 

szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában, valamint a 4. és 5. § tekintetében a 

Kvtv110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a területi hulladékgazdálkodási terv, valamint 

a területi megelőzési program elkészítését az Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (a 

továbbiakban: OKTF NHI) feladatkörébe utalja. A területi hulladékgazdálkodási tervet és a 

területi megelőzési programot a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területére kell 

elkészíteni. 

Az utolsó regionális hulladékgazdálkodási terveket a területi hulladékgazdálkodási tervekről 

szóló 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet tartalmazza. A Közép-magyarországi Statisztikai Régió 

Hulladékgazdálkodási Tervét a rendelet 7. számú melléklet tartalmazza, amely még a közben 

hatályát vesztett, A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. §-ának (5) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján készült. Időtartama: 2003-2008-ra vonatkozik, 

tervezésének báziséve: 2001. 

A 2012. évi CLXXXV. törvény, azaz a Hulladék törvény (Ht.) megjelenésével a hazai 

hulladékgazdálkodás jogszabályi környezete jelentős változásokon ment át.  

Módosult a hulladékgazdálkodási tervek rendszere jelenleg a hulladékgazdálkodás tervezés 

legfelső szintjét az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) és az annak részét képező 

Országos Megelőzési Program (OMP) jelenti. Az aktuális, 2014-2020 közti időszakra 

készített OHT-et illetve OMP-ot a Kormány a 2055/2013. (XII.31.) Kormányrendelettel 

fogadta el. A területi hulladékgazdálkodási tervek és megelőzési programok jelentik a 

tervezés következő szintjét. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet alapján a területi 

hulladékgazdálkodási tervet és a területi megelőzési programot a környezetvédelmi hatóságok 

illetékességi területére kell elkészíteni. A korábbi területi környezetvédelmi és 

természetvédelmi felügyelőségek helyébe 2015-ben a megyei kormányhivatalok 

környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályai léptek. 
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Intézkedés, beavatkozás aligha lehetséges, ezért a stratégiát is ehhez a kerethez kell igazítani. 

Mindehhez hozzá kell még tenni, hogy számos hulladékáram esetében még az országos és 

területi tervekhez sincsenek meg a megfelelő alapadatok, ez tehát csak nehézségek árán 

állítható elő Pest megyére vonatkoztatva. A feladatok kapcsán a figyelmet arra kell 

összpontosítani, amiben a megyei önkormányzat feladatvállalása leginkább megnyilvánulhat, 

vagyis a szemlélet-, tudatformálás és tájékoztatás lesznek a központi feladatok. Ezek 

következtében az alábbiak alaposabb kidolgozását végeztük: 

 Megelőzés jelenlegi helyzete Pest megyében 

 Országos Megelőzési Program adaptálása Pest megyére 

Az adaptálás során a javasolt intézkedések beavatkozási területeinek összefoglalása, a 

területek meghatározása, a kapcsolódó feladatok, tevékenységi körök, együttműködési 

eszközök kifejtése a stratégia gerince, erőssége.  

3. ÁLTALÁNOS STRATÉGIAI MEGFONTOLÁSOK 

A környezetvédelmi problémák két fő csoportba sorolhatók. 

A rendelkezésre álló erőforrások készlete véges és sok esetben már napjainkban is szűkös, így 

ahhoz, hogy a gazdaság továbbra is gondtalanul működhessen, a jelenlegi termelési 

módszerek olyan technológiákkal történő kiváltása szükséges, melyek hatékonyabbá teszik az 

erőforrás felhasználást, csökkentik a korlátozott erőforráskészletből történő elvételt, előtérbe 

helyezik a megújuló forrásokat, illetve a már felhasznált anyagok újrafeldolgozását 

alkalmazzák. 

Másrészt a termékek, szolgáltatások előállítása és fogyasztása során olyan szennyező anyagok 

keletkeznek, melyek terhelik vagy akár károsíthatják környezetünket. Legáltalánosabb 

példaként említhetjük a tüzelőanyagok elégetésekor keletkező füstgázokat, a felszíni és felszín 

alatti vizeket, talajt szennyező anyagok kibocsátását, vagy a hulladékok ártalmatlanítását. A 

környezet bizonyos mértékig képes érzékelhető hatások nélkül „elviselni” ezeket a 

szennyezéseket, azonban az asszimilációs kapacitás nagysága bizonytalan és minden 

bizonnyal limitált. Körültekintően és elővigyázatosan kell tehát kezelni, milyen anyagokat 

engedünk környezetünkbe jutni.  

A hulladékgazdálkodás a Földünkön rendelkezésre álló korlátozott erőforrás felhasználását 

(az egyszer már előállított termékek anyagát megőrizve kiváltható új nyersanyagok 

felhasználása), környezetszennyezési, asszimilálási problémákat érintő terület (hulladékká 

vált anyagok ártalmatlanításának környezeti hatásai), a területet érintő tervezéseknek, 

fejlesztéseknek komplex megoldásokat kell nyújtania a környezetvédelem más területeivel, 

továbbá a társadalmi és a gazdasági szereplők, döntéshozók együttműködésével.  

A hulladék fogalma a természetben ismeretlen. A természet rendszerei ciklikus (körforgás 

szerű) folyamtokból épülnek fel. Ez azt jelenti, hogy ami egy a folyamat egy adott elemében 

keletkezik és hasznavehetetlen, az a folyamat egy másik elemében maradéktalanul 

felhasználásra kerül. 
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Az ember által létrehozott, klasszikus termelési folyamatok azonban más jellegűek. Az ipari 

forradalom óta a „kinyer-legyárt-fogyaszt-ártalmatlanít” gazdasági minta nyert teret. Az ilyen 

egyirányú, nyílt láncú vagy lineáris gazdasági modell alapfeltételezése, hogy az erőforrások 

bőségesen rendelkezésre állnak, könnyen beszerezhetőek és alacsony árszintűek. [COM 

(2014) 398 final] 

 

Nyílt láncú vagy lineáris gazdaság sémája 

A nyílt láncú gazdaságban tehát amellett, hogy a lineáris gazdálkodásban a korlátozott 

mennyiségben rendelkezésre álló készleteinket csökkentjük, és vissza nem forgatott 

anyagokká alakítjuk, a létrehozott anyagok a környezetünk számára jelentős terhelést 

okozhatnak. 

Robert Frosch és Nicholas E. Gallopoulos 1989-es publikációjukban a nyílt láncú gazdasági 

rendszerek ökológiai mintára, zárttá történő átalakításának fontosságára hívta fel a figyelmet. 

A körkörös gazdasági rendszerekben a termékek hozzáadott értékét a lehető legtovább 

igyekeznek megőrizni, mindemellett pedig minimalizálják a keletkező hulladék mennyiségét. 

Az életciklusuk végét elérő termékeket –mint erőforrásokat - a körkörös gazdasági rendszerek 

a gazdaságon belül tartják, hogy azokat újra és újra produktívan fel lehessen használni további 

értéket teremve. [forrás: COM (2014) 398 final]  

Az intelligens és fenntartható növekedést célzó Európa 2020 és az Agenda 2030 stratégia 

keretében meghatározott erőforrás-menetrend megvalósításához elengedhetetlen, hogy 

elmozdulás történjen egy másfajta, kisebb erőforrás igényű és kevesebb hulladékot termelő, 

hatékonyabb gazdasági modell felé.  

A 2012-ben megalakult Európai Erőforrás-hatékonysági Platform, mely tagjai közt szerepel 

az Európai Bizottság néhány környezetvédelmi biztosa, EP képviselők, tudományos és civil 

szervezetek, vállalkozások, a körkörösebb gazdaságra történő áttérés érdekében történő 

cselekvésre szólították fel a gazdaság szereplőit.  

Az Európai Bizottság 2011-ben javasolta az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának 

ütemterv útján történő felépítését kiemelve, hogy sok szakpolitikai területet és szintet átfogó 

integrált megközelítésre van szükség. Az ütemterv elképzeléseit az Európai Unió 7. 

Környezetvédelmi Cselekvési Program („Jólétbolygónk felélése nélkül”) dolgozza ki 

részletesebben. [forrás: COM (2014) 398 final] 

2014 nyarán az Európai Bizottság adott ki közleményt Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró 

hulladék” program Európa számára címmel.  
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Az EU Bizottság Preparing a Waste Management Plan címmel kiadott anyagában az 

alapelvek közt határozza meg a Zero Waste vagyis Nulla Hulladék elvet, mely a Zero Waste 

International Alliance által elfogadott definíció szerint „a nulla hulladék célkitűzés egyszerre 

jövőkép és gyakorlati iránymutatás egy olyan életmód kialakításához, ahol – a természetben 

zajló fenntartható körforgás mintájára – nem keletkezik végleges hulladék, mert minden, a 

folyamatokból kilépő anyag egy másik helyen felhasználható erőforrásként jelentkezik. A 

nulla hulladék jegyében úgy tervezzük a termékeket, és úgy működtetjük a folyamatokat, 

hogy összességében csökkenjen a hulladék mennyisége és veszélyessége. Ebben a 

szemléletben nem eltemetjük vagy elégetjük az erőforrásokat, hanem megőrizzük és 

hasznosítjuk azokat a nulla hulladék megvalósításával.” 

A definíció értelmében tehát kitüntetett cél a hulladék képződésének elkerülése. Ebben 

lényeges szerep jut a termékek, illetve azok előállítási folyamataihoz és felhasználásához 

kötődő hulladékképződést minimalizáló tervezésnek.  Már a tervezés fázisában számolni kell, 

nemcsak a gyártás során képződő hulladékokkal, hanem a termék felhasználását követő 

sorsával is. Az életciklus szemlélet, illetve a hozzá kapcsolódó értékelési módszer, az 

életciklus elemzés (LCA, Life-CycleAssessment) a vizsgált termék egész élettartamát 

végigköveti a nyersanyag kitermeléstől kezdve a gyártáson, elosztáson/forgalmazáson, 

használaton/fogyasztáson, újra használaton, anyagában történő hasznosításon át az 

ártalmatlanításig. Olyan összehasonlítási rendszert nyújt, amely több szempontot – 

környezetvédelmi, műszaki, gazdasági, társadalmi – mérlegelve a legjobb környezeti 

eredményt biztosítja, akár annak árán is, hogy a hulladékhierarchiától eltér bizonyos indokolt 

esetekben. A régebbi cradle-to-graveyard, vagyis a bölcsőtől a sírig (gyártástól a 

hulladékártalmatlanításig) végzett tervezési módszert napjainkra a cradle-to-cradle (C2C), 

azaz bölcsőtől bölcsőig szemlélet váltja fel. Ez az új szemléletmód már a termék tervezésekor 

szempontként veszi figyelembe a termékhez kapcsolódóan képződő hulladékok termelési 

folyamatokba történő visszaforgatását.  

A körkörös gazdaság alapgondolata, hogy az ökológiai rendszerek zárt ciklusainak mintája 

átültetésre kerüljön a gazdasági életbe azáltal, hogy a kitermelt és legyártott anyagok 

felhasználhatóságát maximalizálják, ezáltal pedig a keletkező hulladék mennyisége 

minimalizálódik. A cél tehát olyan termelési és fogyasztási rendszer létrehozása, mely 

optimális erőforrás-felhasználást biztosít.   

A körkörös gazdasági modellekben a hulladék képződését a tervezés szintjén iktatják ki, és 

nem csak a termék életciklusának végén alkalmazható megoldásokra támaszkodnak. [forrás: 

COM (2014) 398 final].  

A modell fő fázisait az alábbi ábra illusztrálja, a fázisok mindegyike lehetőséget ad a 

költségek és természeti erőforrásoktól való függés, a hulladékok mennyiségének 

csökkentésére és a környezetbe jutó káros anyag kibocsátások mérséklésére. A cél, hogy a 

lehető legkevesebb erőforrás szabaduljon ki a körből, így a rendszer optimálisan működjön.  
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A körkörös (körforgásos) gazdaság sémája (forrás: Úton a körkörös gazdaság felé: „zéró 

hulladék” program Európa számára) 

A körkörös gazdaság gondolata a jelenleg is érvényes Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

(2014-2020), azaz OHT részét képező, Országos Megelőzési Programban (OMP) elérendő 

célként kerül említésre. Az OMP a jelenlegi gazdaság rendszerének átalakítását nemcsak az 

ipar, mint termelő szektor, hanem a lakosságnak, a szolgáltatást nyújtó és kereskedő 

vállalatoknak is együttes feladataként jelöli meg. Fontos tehát, hogy a szolgáltatói és a 

nehezebben szabályozható fogyasztói oldalon is környezeti szempontból kedvező változások 

menjenek végbe. 

A gyakorlatban ez az új szemléletmód az alább felsoroltakat jelenti: 

Újrahasználat, újragondolás (meglévő termékeknek), újragyártás (régi alkatrészekből), szét- 

és újraszerelés, upcycling (értéknövelő anyagában hasznosítás), és emellett természetesen 

javítás, visszaváltás, csere, közös használat, kölcsönzés, hogy csak néhányat említsünk a 

lehetséges alternatívák közül. Ahhoz pedig, hogy ezek a gyakorlatok elterjedhessenek, már a 

kezdetektől fogva gondos tervezés szükséges (ökodesign), tehát a környezetbarát alapanyagok 

felhasználásával tartós, de könnyen szétszerelhető és újra felhasználható termékek előállítása 

legyen a cél. 

A körforgásos gazdaság működéséhez a fogyasztói oldalra is kiemelt szerep hárul. Ebben az 

oktatás és szemléletformálás hatása megkérdőjelezhetetlen.  

3.1. A Hulladékhierarchia 

A hulladékgazdálkodás (a körkörös gazdaság szempontjainak figyelembe vételével) egyik fő 

pillére a hulladékhierarchia, melyet a 2008/98/EK direktíva (HKI, Hulladék Keret Irányelv) 
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fektetett le, ami a magyar szabályozási rendszerbe azt átültető, hulladékról szóló 2012.évi 

CLXXXV. törvény (Hulladéktörvény, röviden: Ht) alapját is képezi. A 3. ábrán bemutatott 

fordított piramis azt az ötlépcsős prioritási sorrendet mutatja be, mely szerint az egyes 

hulladékgazdálkodási tevékenységek elsőbbséget élveznek egymással szemben. A 

hulladékgazdálkodás során biztosítandó a sorrend gyakorlatban történő érvényesülése. 

 

A hulladékhierarchia sematikus ábrája 

A hulladékgazdálkodás hosszú távú célkitűzései mind az európai, mind a hazai szinten, a 

hulladékhierarchia rendszerén nyugszanak.  

A hulladékhierarchia értelmében a legjobb megoldás a hulladék keletkezésének megelőzése. 

Ha ez bizonyos körülmények között nem lehetséges, akkor a lehető legtöbb hulladék esetében 

kell alkalmazni az újra használatot, illetve ennek biztosíthatóságának hiányában az 

újrafeldolgozást. A hulladékot csak a legvégső esetben lehet elégetni, vagy lerakással 

ártalmatlanítani. 

A Ht. definíciója alapján, a megelőzés az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően 

hozott olyan intézkedés, amely csökkenti 

a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újra használata vagy a termékek 

élettartamának meghosszabbítása révén, 

b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy 

c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát. 

Ennek érdekében az OHT részét képezi az OMP. 

A megelőzést egyrészt a gyártói, termelői oldalon keresztül olyan eszközökkel és 

szabályozással lehet elérni, mely a gyártókat olyan alapanyagok, minőségi termékek 

gyártására ösztönzi, melyek biztosítják, hogy az anyag vagy termék élettartama – belső 
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tulajdonságai révén – hosszabb legyen, avagy újra lehessen használni, illetve javítani és így 

később váljon hulladékká. A cél elérését szolgálja a gyártói felelősség kiterjesztése. 

Másrészt, nem kevésbé fontos eszköz a fogyasztói oldal tájékoztatása, szemlélet formálása. A 

fogyasztói szokások változásához a gyártóknak, forgalmazóknak, szolgáltatóknak is 

alkalmazkodniuk kell, így mind közvetlen, mind közvetett hatással lehet a lakosság 

magatartásformája a hulladékképződésre.   

Ilyenek lehetnek a felesleges vásárlások elkerülése, hogy a választásban szerepet játsszon a 

termék természetre, társadalomra gyakorolt hatása, a termék származása (piacok), a felesleges 

csomagolóanyagok elkerülése. Speciális esetet jelent az újrahasználat, mivel ez esetben a 

termék még nem vesztette el teljesen azon tulajdonságait, mely korábbi vagy új funkciójának 

betöltéséhez szükséges, így nem válik hulladékká, tehát a megelőzés részét képezi.   

Az újra használatra történő előkészítés elsősorban tisztítási, javítási, illetve ellenőrzési 

tevékenységeket foglal magában. Ezek során a hulladékká vált terméket, vagy annak egy 

részét egyéb előkezelés és feldolgozás nélküli újrahasznosításra készítik elő.  

Újrafeldolgozással a hulladékot anyagi minőség alapján az eredeti használati céljára, vagy 

más célokra termékké vagy anyaggá alakítják át. 

Az eredményes újra használatra történő előkészítés és újrafeldolgozás feltétele a hatékony 

szelektív vagy elkülönített hulladékgyűjtés, illetve a hasznosítók fele történő terelés. 

Ennek érdekében 2015-től kötelező a háztartásokban képződő üveg-, fém-, műanyag- és 

papírhulladék elkülönített gyűjtési rendszerének kialakítása. Az elkülönített gyűjtés révén a 

hasznosítóhoz kerülő, így hasznosítható, újra feldolgozható hulladék mennyisége megnő, 

ezzel párhuzamosan pedig kevesebb hulladék jut lerakóra. 

Fontos megjegyezni, hogy a hulladékhierarchia második és harmadik szintjén történő 

hulladékkezeléssel a hulladékok, mint erőforrások, a gazdaság rendszerében tarthatóak. A 

negyedik lépcsőt jelentő egyéb hasznosítási mód elsősorban az energetikai hasznosítást 

foglalja magában. Ide tartozik a hulladékok megfelelő energia előállítással járó elégetése, 

illetve a másodlagos tüzelőanyag előállítás.  

Ki kell emelni, hogy az energetikai hasznosítás, habár az esetek többségében a hasznosítási 

tevékenységek közé sorolják, olyan kémiai változással jár, mely során a hulladék anyagi 

minősége irreverzibilisen megváltozik, így azt nyersanyagként többé már nem lehet 

felhasználni, nem vált ki több elsődleges nyersanyagot. Az energetikai hasznosítással történő 

ártalmatlanítás azonban gazdaságilag nem haszontalan, hiszen a hulladék ártalmatlanítása 

során energia termelődik, mely környezeti szempontból előnyös lehet, amennyiben fosszilis 

vagy nukleáris erőforrás felhasználását váltja ki. 

A NeKI (Nemzeti Környezetügyi Intézet) által kiadott Magyarország Környezeti Állapota 

2015 című tanulmány összeszedetten, az alábbi módon fogalmazza meg az energetikai 

hasznosítás árnyoldalát: „A hulladékégetés (megjegyzés: pontosabban hulladékégetéssel 

történő energetikai hasznosítás)  végső soron csővégi technológia abban az értelemben, hogy 

nagymennyiségű hulladék folyamatos rendelkezésre állását kívánja meg. Tehát, egyáltalán 

nem érdeke a hulladék keletkezésének megakadályozása, a megelőzés, vagy bármely más 

kezelési eljárás alkalmazása. Lényeges, hogy az égetés során csupán a termék energiatartalma 
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hasznosul, mindaz az energia, amit egy termék előállításába, szállításába, sőt, a 

nyersanyagához szükséges anyagok kibányászására fordítottak elvész. Ugyan a hulladék 

évről–évre újra termelődik, azonban az előállításukat meghatározó anyagokat és energiát a 

részben fogyatkozó energiaforrásokból és nyersanyagokból nyerik. 

Ezzel együtt világosan látszik, hogy az égetés csak és kizárólag a lerakás alternatívája.” 

A hulladék energetikai hasznosítása tehát nem tekinthető megújuló energiaforráson alapuló 

energiatermelésnek. A tanulmány a fentieken túlmenően rámutat arra is, hogy a 

hulladékégetés a fejlettebb, kívánatosabb hulladékkezelési eljárások ellen hat. Számos 

külföldi példa, különösen a skandináv országok esete azt mutatja, hogy a túlzott mértékű 

égetőkapacitások kiépítése hátráltatja a hulladékhierarchia magasabb szinten álló 

hulladékkezelési eljárások érvényre jutását, ez pedig a hulladékok anyagában történő EU-s 

hasznosítási elő- írások teljesítését is veszélybe sodorhatja. Ezzel egyidejűleg ezen 

országokban a lakosság környezettudatosságának térnyerésével a képződő hulladék 

mennyiségének csökkenése jelentős „hulladékéhséget” generált, melyet bizonyos esetekben 

csak hulladék importálással tudnak kielégíteni.  

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az égetéssel történő energetikai 

hasznosítás során keletkező pernye és a visszamaradó salak az égetett anyag 20-25%-a, mely 

negatív kicsatolás a gazdasági folyamatokból, mivel az továbbra is lerakókba kerül. Ezen 

némileg szépíthet a salakból történő fémhulladék kinyerés, ami azonban további ráfordítást 

igényel. Ezenkívül az energetikai hasznosítás során keletkező égéstermékek (mind a 

visszamaradó salak,mind a távozó füstgáz) igen sokféle szennyezőanyagot, köztük veszélyes 

anyagokat is tartalmaznak (például dioxinok és furánok).  

A jelenlegi szabályozási rendszer az energetikai hasznosítást csak az égéstermék 

komponensek határértékei révén szabályozza, azonban környezetvédelmi szempontok 

megkívánnák az energetikai hasznosításra kerülő hulladék minőségére, összetételére 

vonatkozó korlátozások, előírások bevezetését. Hosszú távú szakmapolitikai célkitűzés, hogy 

a hulladék energetikai hasznosítása során megfelelő határértékekkel rendelkező hulladék-

alapanyag kerüljön a hulladékégetőkbe. Ez az alapanyag lehet égetésre előkezelt hulladék, 

amely legalább 5 MJ/kg energiatartalommal rendelkező szilárd, állandó minőségű, fosszilis 

tüzelőanyagot helyettesítő nem veszélyes hulladék, vagy energetikailag hasznosítható 

hulladékból hasznosítási művelet útján előállított, állandó minőséggel rendelkező, fosszilis 

tüzelőanyagot helyettesítő, terméktanúsítvánnyal ellátott termék. 

Ahhoz, hogy fenntartható, fejlődőképes és rugalmas hulladékgazdálkodási rendszer kerüljön 

kialakításra, a tervezés nem korlátozódhat pusztán a hatályos és várható irányszámok, értékek 

teljesítésére, hanem a mögöttes környezeti, társadalmi és gazdasági céloknak kell a rendszer 

belső céljaivá válnia. E célok tömör megfogalmazásának a hulladékhierarchia tekinthető. 

Ennek értelmében pedig helytelen az újrafeldolgozásra kerülő hulladékra energetikai 

hasznosításból kieső hulladékként tekinteni, és az előírt újrafeldolgozási arányok teljesítésére 

törekedni. 

Az ártalmatlanítás a hulladékkezelési piramis legalsó, leginkább kerülendő szintje. Ide 

tartoznak azok a technológiák, melyben a hulladék sem másodnyersanyagként, sem energia 
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forrásként nem kerül hasznosításra, például az energetikai hasznosítás nélküli hulladékégetés, 

a lerakás. Az ártalmatlanítási műveletekkel a hulladék a nélkül kerül ki a gazdaság 

körforgásából, hogy az anyag kémiai kötéseinek felszabadulásából képződő energia 

hasznosításra kerülne. 

A Ht. kitér a hulladékhierarchia sorrendjétől való eltérés lehetőségére, azonban ennek 

indokoltságát a hulladékképződés és a hulladékgazdálkodási tevékenységek által gyakorolt 

összhatásokat bemutató életciklus-szemléleten alapuló vizsgálati elemzéssel kell igazolni. Itt 

megemlítenénk, hogy habár az életciklus-elemzés objektívnek tekinthető tanulmány, kritikus 

pontja a vizsgált környezeti rendszer lehatárolása, így csak azon elemzések fogadhatók el, 

melyben a teljességet a lehető leginkább megközelítő, releváns rendszer kerül vizsgálatra (pl. 

másodlagos hulladékok, tevékenység felhagyásának hatásai).  

A hulladékhierarchiát illetően az egyik legaktuálisabb kérdés az energetikai hasznosítás 

kívánatos, rendszerben elfoglalt helye. Fontos tisztázni, hogy a hulladékhierarchia rendszere 

alapján csak azok a hulladékok hasznosíthatóak energetikailag, melyek újra használatra, 

újrafeldolgozásra, vagy anyagában történő hasznosításra nem alkalmasak. Ezen hulladékokat 

viszont minél nagyobb arányban az energetikai hasznosítás útjára kell terelni. Az OHKT 

szükségesnek tartja egy települési hulladékok energetikai hasznosításáról szóló stratégia 

kidolgozását, hogy felmérje az „Európai Uniós kötelezettségek teljesítése miatt az energetikai 

hasznosítás lehetőségéből kieső hulladék” mennyiségét. Úgy gondoljuk az energetikai 

hasznosítás optimalizálásához valóban szükséges lenne egy ilyen terv kidolgozása, azonban 

az OHKT megfogalmazása az energetikai hasznosítás elsődlegességét sugallja az EU-s 

kötelezettség, az újrafeldolgozással szemben. Ezzel szemben. ahhoz, hogy fenntartható, 

fejlődőképes és rugalmas hulladékgazdálkodási rendszer kerüljön kialakításra, a tervezés nem 

korlátozódhat pusztán a hatályos és várható irányszámok, értékek teljesítésére, hanem a 

mögöttes környezeti, társadalmi és gazdasági céloknak kell a rendszer immanens céljaivá 

válnia. E célok tömör megfogalmazásának a hulladékhierarchia tekinthető. Ennek értelmében 

pedig helytelen az újrafeldolgozásra kerülő hulladékra energetikai hasznosításból kieső 

hulladékként tekinteni, és csupán az előírt újrafeldolgozási arányok teljesítésére törekedni. 

Kiemelendő továbbá, hogy egy hosszútávú fenntartható fejlődés elve mentén felépült 

hulladékgazdálkodási rendszerben az anyagában történő és az energetikai hasznosítások nem 

konkurálnak, hanem a két hasznosítási mód kiegészíti egymást. 
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A hulladékgazdálkodási rendszer elméleti térképe 

A fenti ábrán is látható módon a begyűjtésre kerülő szelektíven és vegyesen gyűjtött 

hulladékok válogatásra kerülnek. Ennek során a cél nem a minél nagyobb arányú energetikai 

hasznosításra alkalmas frakció kinyerése, hanem a hierarchiának megfelelően azon anyagok 

lehető legnagyobb mennyiségben történő elkülönítése, melyek elsősorban újrahasználatra (ez 

elsősorban az újrahasználati központok és lakosságtól lomtalanítás útján történő begyűjtés 

esetében jelentős), másodsorban anyagában történő hasznosításra, újrafeldolgozására 

alkalmas. Az elkülönítetten gyűjtött frakciók esetében a válogatás egyszerűbb, hatékonyabb, 

azonban törekedni kell a vegyesen gyűjtött hulladékok válogatásának elterjesztésére. Sajnos 

hazánkban jelenleg ez még igen kezdetlegesnek mondható.  

Megjegyzendő azonban, hogy az egyes frakciók képződési aránya nagymértékben függ a 

begyűjtött hulladék minőségétől, továbbá az előkezelésen áteső hulladék mennyiségétől, 

valamint az előkezelés (különösen válogatás) jellegétől, hatékonyságától. Amennyiben 

például nagyobb arányban kerülne előválogatásra a települési vegyesen gyűjtött hulladék, úgy 

több hulladék válhatna alkalmassá az anyagában történő hasznosításra, ezzel párhuzamosan 

pedig csökkenne a hierarchiában alacsonyabb szintű hasznosítási és ártalmatlanítási módokkal 

kezelendő mennyiség.  

Az ábra azt is bemutatja, hogy a begyűjtött hulladékok közül csak a válogatás után megmaradt 

frakciójából szabad elkülöníteni az energetikailag hasznos frakciókat. Ezt azonban 

megnehezíti, hogy általában az anyagukban jól hasznosítható, meglévő technológiával is 

hatékonyan újra feldolgozható frakciók (fa, műanyag) fűtőértéke, így az energetikai 

hasznosítás ezek iránt támasztott igénye is magas. 
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Hosszútávon azzal is számolni kell, hogy a technika fejlődésével újabb és újabb feldolgozási, 

anyagában való hasznosítás lehetőségek válnak elérhetővé és egyre gazdaságosabbá is. A 

túlzott energetikai hasznosítási kapacitások kiépítése gátolja ezen környezeti szempontból 

kívánatosabb technológiák elterjedését, mely a nagyobb környezeti terhek mellett akár 

gazdasági hátrányt is jelenthet majd. 

3.2. A hulladékhierarchia lépcsői a körkörös gazdaság tükrében 

A már bemutatott körkörös gazdaság sémája sajnos nem tartalmaz pár fontos elemet. Egyrészt 

az ábra nem mutatja be a hulladékhierarchia legnagyobb prioritású szintje, vagyis a megelőzés 

szerepét és a rendszerben elfoglalt helyét. A vázolt koncepciót így az újrafeldolgozás 

primátusa jellemzi, a figyelem középpontjában a hasznosítási arány növelése áll. 

A körforgásos gazdaság céljai a hulladékkeletkezés vonatkozásában 

 Optimális erőforrás-felhasználást biztosító termelés, fogyasztás 

 Csökkenő hulladékmennyiséget eredményező termelési rendszerek 

 Adminisztratív terhek csökkenése 

 Munkahelyteremtés 

 Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése 

 Az Európai Unió hulladékgazdálkodási és újrafeldolgozási ágazatának 

versenyképességének javítása 

 Az Unió nyersanyagimport-függőségének csökkentése (nagyobb mennyiségű 

másodnyersanyag felhasználás) 

  

A körforgásos gazdaság céljai (Forrás: V. Németh Zsolt A körforgásos gazdaság c. előadása, 

Országos Hulladékhasznosítási Konferencia, Gyula, 2016. szeptember 15-16.) 
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A hulladékképződés szintje napjainkra komoly beavatkozást követel. A körforgásos 

gazdaságra való áttérés során az innováció végig követi a teljes folyamatot, optimális 

erőfelhasználást biztosítva a termelési és fogyasztási szférában is. Az optimumot a meglévő 

másodnyersanyagok szintje fogja meghatározni. A hulladékgazdálkodás versenyképességének 

javítását az alap- és segédanyagokra való megnövekedett igény biztosítja – a nyersanyag 

függőség ez által csökkeni fog. Arra is figyelemmel kell lenni, ha a termék az életciklusát 

végigjárja, abból ne legyen hulladék, tehát már a tervezéskor figyelemmel kell lenni a 

körforgásos gazdaság kritériumainak alkalmazására. A termék tartósabb, javíthatóbb, 

korszerűsíthető legyen. Az új körforgásos gazdaságban ezek lesznek a legfontosabb elemek. 

A fogyasztási oldalon is rengeteg újabb eszközzel számolhatunk, de figyelembe kell venni a 

fejlődő országokból beérkező, silány minőségű, nem javítható, nem korszerűsíthető 

termékeket. Ezek igaz, hogy olcsóbbak, de az előbbi elvárásoknak semmiképp sem felelnek 

meg, tehát ebben az irányban feltétlenül erősíteni kell a környezet- és fogyasztói tudatosságot. 

Előnyben kell részesíteni a magasabb értékű termékeket a rossz minőségű tömegtermékkel 

szemben. A szemléletváltozás a környezet iránti érzékenységhez hasonlóan legyen 

kitapintható az egész társadalomban.   

A hulladékkeletkezés megelőzése során tehát el kell kerülni a fölösleges hulladékkeletkezést. 

Ehhez a rendszer minden elemének, így a nyersanyag termelőknek, a termelő szervezeteknek, 

a forgalmazóknak és a fogyasztóknak, valamint a rendszer működését koordináló szerveknek 

is ki kell venni a részüket.   

A keletkező hulladék mennyiségének csökkenésével a környezetünkre gyakorolt nyomás is 

csökken.  

Ahhoz, hogy a gazdaság működése hosszútávon fenntartható lehessen, a 

hulladékgazdálkodási rendszerre nagy feladat hárul, hiszen biztosítania kell azokat a 

feltételeket, melyek elősegítik a fenntarthatóság irányába történő elmozdulást. Ehhez 

mindenekelőtt meg kell teremtenie egy olyan jogi-, gazdasági környezetet, ahol kiemelt 

figyelmet fordítanak a hulladék keletkezésének elkerülésére. Ez megfelelő jogi szabályozás 

kidolgozásával, ezzel összhangban pedig gazdasági ösztönzők bevezetésével valósulhat meg. 

Másrészről a termelő gazdasági szereplők környezeti felelősségvállalása, valamint a 

fogyasztók tudatossága is kulcsszerepet játszik a feladat megoldásában. Éppen ezért mind az 

oktatásban, mind a felnőtt lakosság szemléletformálásában teret kell nyernie az alapvető 

környezetvédelmi ismeretek átadásának. 

A hulladékgazdálkodás területén markáns változások várhatók. Az egész ágazat presztízse 

meg fog nőni, mert az Uniós számítások szerint az új modellekkel 170.000 új munkahely fog 

létrejönni az Európai Unióban, mintegy 7%-al növelve ezzel a GDP-t. Ez a 2030-ig terjedő 

időszakot jelenti, új innovatív megoldásokkal, befektetésekkel, mely terület adja a legnagyobb 

kihívást. Az egyik legfontosabb cél a hulladék eredetű nyersanyagokra való igény 

megnövelése, mert sajnálatos módon a jelenleg begyűjtött hulladékoknak mintegy fele a 

lerakókban végzi. Nemcsak a hulladékgazdálkodásban van szükség újszerű, innovatív 

megoldásokra, hanem már a termékek tervezése során is. 
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A hulladékkal kapcsolatos Uniós célkitűzések várhatóan szigorodni fognak, a 

hulladékgazdálkodási rendszereknek törekednie kell arra, hogy 2030-ra a nem veszélyes 

hulladéklerakókon csak maradék települési hulladékok kerülhessenek átvételre, és 

mennyisége nem haladhatja meg a képződő települési hulladék 10%-át (egyes módosítási 

javaslatok szerint 5%-át). Környezetgazdálkodási szempontok szerint érdemes lenne azt 

megvizsgálni, hogy ugyanazokat az elvárásokat kellene-e teljesíteni egy ritkábban lakott 

megyerészben, mint egy sűrűn lakottban. Hiszen nyilvánvalóan a lerakók visszaszorításában 

ez is egy fontos elem, mivel egyre kevesebb lesz az e célra felhasználható szabad terület. A 

mezőgazdasági termelésből két Balatonnyi terület került kivonásra az utóbbi 20 évben. Óriási 

termőterületeket vettek el az autópálya építkezések, ennek legjellemzőbb példája a Kisalföldi 

legújabb építések. Ha a környezeti károkról beszélünk a természet terhére történő 

terjeszkedésnek mégis csak egy nagyon kicsi elemét jelenti a hulladéklerakók területfoglalása. 

Ha egy hozzánk hasonló fejlettségű ország ugyanazt a forrást, amit ennek a visszaszorítására 

fordít (pl.: más környezetügyi feladatokra) az olyan nagy áldozat a természet és 

tájvédelemben, ami nem biztos, hogy követendő példát jelenthet. 

A finanszírozási lehetőségek közül az a kulcskérdés, hogy az elkövetkezendő időszakokban 

erre a területre lehet-e többletforrásokat fordítani. A Horizont 2020 programban például 

lesznek a gazdaság területén innovációs mintaprojektek, melyek a körforgásos gazdaságra 

szánt LIFE+ programra fordítódnak, illetve a kohéziós politika területén is vannak olyan 

fontos források, melyeket ki kell használnunk.  

A Horizont 2020 program közel 79 milliárd eurós költségvetéssel gazdálkodik. A LIFE+ 

2014-2020-ig program számára 3.456.655 millió eurós pénzügyi keretösszeg áll 

rendelkezésre. Az egyéb források közül megemlítjük a Kohéziós Politika által kiosztott 63,4 

milliárd eurót, valamint a COSME által adott pénzügyi forrást. A COSME egy olyan uniós 

program, mely a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését segíti. Ennek 

tervezett futamideje 2014-2020, a tervezett költségvetése 2,3 milliárd euró. 

4. A HULLADÉKOKRÓL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

Mivel a hulladékok igen változatos formában, az emberi tevékenység valamennyi területén 

keletkeznek, csoportosításuk több szempontból lehetséges. 

1. Hulladék jellege, környezeti hatása alapján. E szerint megkülönböztethető csoportok: 

a. veszélyes hulladékok 

b. nem veszélyes hulladékok:  

c. inert hulladékok 

2. Hulladékok keletkezése helye és jellege szerint. Egyik leggyakrabban alkalmazott 

osztályozás, lényegében az European Waste Catalogue (EWC, Európai Hulladék 

Katalógus), illetve a hazai hulladékjegyzék is ezen a felosztáson alapul. 

3. Hulladékot termelő gazdasági tevékenység alapján 

4. Hulladék anyag (anyagi minősége) alapján történő csoportosítás. 
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5. Hulladék halmazállapota szerint 

6. Hulladékot adó termék felelősségi köre szerint megkülönböztethetőek gyártói felelősség 

körébe tartozó hulladékok 

7. Egyéb osztályozás 

Az egyes csoportosítási módok sok tanulmányban, tervben párhuzamosan vannak jelen. 

Ennek oka, hogy egy adott hulladékcsoporton belül is találhatóak olyan hulladéktípusok, 

melyek speciális tulajdonsága (például veszélyesség, halmazállapot) miatt a csoport többi 

hulladéktípusától eltérő kezelést igényelnek, vagy más jogi szabályozás vonatkozik rájuk. 

Azonban az egyidejűleg alkalmazott eltérő osztályozási rendszer megnehezítheti a statisztikák 

készítését, értékelését, így a tervrendszer összeállítását.  

Jelen stratégiában a könnyebb összeegyeztethetőség érdekében igyekeztünk az aktuális 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv felosztását követni, az egyes fejezetetek elején pedig 

pontosítani a tárgyalásra kerülő hulladékok körét. Ez a felosztás a hulladékjegyzék (EWC) 

csoportosításán alapul, azonban kiemelésre kerültek olyan hulladékcsoportok, melyek a 

jegyzékben nem rendelkeznek saját csoporttal, azonban tulajdonságaik indokolttá teszik külön 

fejezetben történő tárgyalásukat.  

 

Települési szilárd hulladék válogatás előtt Forrás: saját fotó 

4.1. Fogalomtisztázás 

Újrahasználat: „olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy 

alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált”. Az újrahasználat tehát 
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nem hulladékot érintő tevékenység, mely általában a termékek élettartamának 

megnövelésével jár. Ezáltal a hulladékképződést megelőző tevékenységnek is tekinthető. 

Újra használatra történő előkészítés: A Ht. 2.§-ának definíciója szerint „tisztítással, 

javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká 

vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül 

újrahasználható legyen”. Lényege, hogy az ilyen módon kezelt hulladék megőrzi a korábbi 

funkciójának betöltéséhez szükséges fizikai és kémiai tulajdonságait, így belőle az ismét 

termék előállítása egyszerű technológiát és viszonylag kevés energiát igényel (vs. szállítás).  

Újrahasznosítás: Az újrahasznosítás kifejezés nem jogi kategória, így különösen szakmai 

szövegekben, prezentációkon történő alkalmazása értelmezésbeli problémák sorát veti fel. 

Használata tehát ajánlatos kerülni. A hétköznapi szóhasználatban általában az újrahasználatot, 

az anyagában történő hasznosítást értjük alatta, de sok esetben az energetikai hasznosítást is 

ide értik szövegkörnyezettől függően. (Gyakran homályos, hogy a kifejezés használója 

pontosan mit is ért e fogalom alatt.)  

Hasznosítás: A Ht. 2.§-a alapján „bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy 

a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 

egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek 

eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár 

a szélesebb körű gazdaságban betölthesse”.  

A hasznosítás tehát magában foglalja mind az anyagában történő hasznosítást (mely során a 

feldolgozásra kerülő anyag nagy része a termelésbe visszaforgatható), valamint az energetikai 

hasznosítást (mely során a feldolgozott anyag elveszti korábbi anyagi jellemzőit, és bár a 

folyamat során keletkező energia részben hasznosul – távhő, villamos energia) így a 

gazdasági szférába visszaforgatni, nyersanyagként feldolgozni már nem lehetséges. 

Anyagában történő hasznosítás: A Ht 2.§ -a alapján „bármilyen hasznosítási művelet az 

energetikai hasznosítás kivételével”. Azon hasznosítási lehetőségek gyűjtőneve, mely során a 

hulladék anyagi minőségét lényegében megőrzi. (Keverék, kompozit és ötvözött anyagok 

esetében a komponensek, alkotó anyagok egymástól történő elválasztása lehet szükséges az 

újbóli nyersanyag/termék előállításhoz, újrafeldolgozáshoz. ) 

Az anyagában történő hasznosítás magában foglalja az olyan irányú hasznosításokat, mely 

során a hulladékból nem az eredeti (vagy ahhoz hasonló) használati célú termék vagy 

nyersanyag keletkezik. Például feltöltési műveletek során történő hasznosítás.  

Az anyagában történő hasznosítási módszerek jellemzője, hogy az egyszer kitermelt, 

előállított, gazdasági szférába beemelt anyag nagy arányban visszaforgatható. Ezáltal egyrészt 

csökkenti a gazdasági szféra jelentette nyersanyagigényt, másrészt a hulladék 

ártalmatlanításának hatásai is jelentősen mérsékelhetőek.  

Újrafeldolgozás:Ht. 2.§-a alapján „olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot 

termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez 

magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai 

hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során 
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használnak fel”. Megjegyzendő, hogy az újrafeldolgozás energiaigénye igen magas lehet, 

mind költsége, mind energiaigénye meghaladhatja a „friss” nyersanyagokból történő 

előállításét. Ugyanakkor a teljes életciklus szemléletnek megfelelően mérlegelendő, hogy az 

újrafeldolgozott hulladékmennyiség esetében nem kell elvégezni az ártalmatlanítást, és e 

mennyiség megmarad olyan anyagi formában, amit a jövőben lehet, hogy 

gazdaságosan/gazdaságosabban is fel lehet majd dolgozni. 

Energetikai hasznosítás: A Ht. 2.§-ának definíciója szerint hasznosítási művelet, amelynek 

során a hulladék energiatartalmát kinyerik, ideértve a biológiailag lebomló hulladékból 

történő energia-előállítást, valamint az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet 

üzemanyagként, illetve tüzelőanyagként használnak fel”.  

Fontos kiemelni, hogy ezen hasznosítási módszerek során a hulladék anyagának kémiai 

kötései felbomlanak, így az anyag a gazdasági szféra további használata számára 

gyakorlatilag örökre elveszik, mivel az a folyamat végére égéstermékké alakul. (mint füstgáz, 

salak, leválasztott szennyezőanyagok). Ráadásul bizonyos esetekben az égéstermékek 

veszélyessége meghaladja a kiindulási hulladék anyagét (például dioxin, furán), a 

füstgáztisztítás és a leválasztott anyag kezelése pedig további komoly feladatot jelent. 

A biológiailag lebomló hulladékok esetében annyiban más a helyzet, hogy ezek az anyagok 

anyagi jellemzőik miatt maguktól is hamar kikerülnek a gazdasági körforgásból (hisz 

lebomlanak), azonban az anyagában hasznosítás továbbra is opció lehet. 

Termikus kezelések: A termikus kezelések, még a hőhasznoítással járóak sem tartoznak az 

anyagában hasznosítás, illetve az újrafeldolgozás fogalomkörébe. Jelenleg nincs semmiféle 

küszöb-, vagy célérték sem az összes, sem a települési hulladékok tekintetében arra 

vonatkozóan, hogy mennyi lehet a termikusan hasznosítható hulladék minimális vagy 

maximális mennyisége. Javasolt egy küszöbérték meghatározása, figyelembe véve a képződő 

salak mennyiségét, és akkor a Megyében is behatárolható a termikusan hasznosítható hulladék 

mennyisége.  

Égetés: tökéletes égés feltételei között (kis légfelesleggel) történik. Az égéstermék így 

elsősorban szén-dioxid és vízgőz, azonban szilárd részecskék (pernye) és az elégetésre kerülő 

hulladék összetételétől függően kis mennyiségben sok egyéb anyag (nitrogén-oxidok, kén-

oxidok (főleg SO2), de akár dioxinok is képződhetnek). 

Pirolízis: oxigén hiányos körülmények között végzett termikus eljárás, mely során a közölt hő 

hatására a hulladék anyaga „kémiailag lebomlik”. Az égetéssel ellentétben tehát a folyamat 

hőenergiát igényel, azonban a pirolízis végtermékeként elsősorban magas fűtőértékű 

szénhidrogének keletkeznek, melyet elégetve hő termelhető. A reduktív környezet és a magas 

hőmérséklet hatására az újgenerációs pirolízis üzemek káros anyag kibocsátása is kisebb 

lehet, viszont nem szabad elfelejteni, hogy a pirolízis során keletkező tüzelőanyag 

hasznosításra, azaz elégetésre kerül, akkor CO2 kibocsátás is jelentkezik.  

Gázosítás: További termikus kezelésen alapuló technológia a gázosítás vagy hőbontás. Az 

eljárás folyamán –a pirolízistől eltérően- a reakciótérben kis mennyiségű oxigén van jelen.  

Lényegében a korábbi szénből és fából történő városi gázt előállító technológiák hulladékokra 
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továbbfejlesztett változata, melyben a betáplált hulladékból rövid szénláncú, gáz 

halmazállapotú tüzelőanyag keletkezik, az eljárás szintén energiaigényes. Alkalmas 

hulladékok a szerves hulladékok: gumi, műanyag, kommunális/némi válogatást követően. 

RDF (refused derivedfuel), hulladékból nyert tüzelőanyag: Szerves hulladékfrakciókat nagy 

arányban tartalmazó főleg kevert települési hulladékból, a nem éghető (fém és üveg) frakciók 

leválasztása után nyerhető fűtőanyagnak felhasználható hulladék. Elsősorban papír, fa, textil 

hulladékok alkalmazhatóak RDF előállításra. Ezek kevert anyagából mechanikai aprítással áll 

elő a tüzelőanyag, mely cementgyárakban együttégetéssel hasznosítható.  

SRF (solid recovered fuel), szilárd újrahasznosítható tüzelőanyag: Az SRF szintén a magas 

szervesanyag-tartalmú hulladékfrakciókból nyerhető tüzelőanyag. A hulladék válogatása és 

aprítása mellet egyéb mechanikai és/vagy biológiai kezelésen megy keresztül, melynek 

eredményeképpen a hulladék nedvességtartalma jelentős mértékben (akár 90%-al) csökken, 

miközben szervesanyag–tartalma csak kis mértékben változik, így az előállított anyag 

fűtőértéke magasabb lesz. Az RDF-el szemben pontosabb meghatározással rendelkezik, 

elsősorban a fűtőérték, a nedvesség, klór és nehézfém tartalma alapján definiált. Az SRF 

együttégető létesítményekben – erőművekben, cementgyárban - hasznosítható. Használata 

környezetvédelmi szempontból, a szigorú minőségi szabályok miatt, kedvezőbb, mint az 

RDF-é. 

Depóniagáz: Habár a hulladék lerakása a hulladékhierarchia szerinti leginkább kerülendő, ez 

esetben is van lehetőség hasznosítható (tüzelő) anyag kinyerésére. A lerakón deponálásra 

kerülő hulladékban (természetesen bizonyos szerves anyag arány szükséges) ugyanis a biogáz 

termelődéséhez igen hasonló, a levegő oxigéntartalmától elzártan, anaerob biológiai 

folyamatok játszódnak le, mely során magas fűtőértékű szénhidrogének, elsősorban metán is 

keletkezik. Robbanásveszélyük miatt a gázok elszívását mindenképpen meg kell oldani, 

azonban ezt követően akár hasznosítani is lehet villamos- és hőenergia előállításra.  

Magas biológiailag bontható szerves anyagot tartalmazó hulladékfrakciók kezelési 

lehetőségei: 

Komposztálás: A biológiailag jól bontható hulladékok egyik hasznosítási módszere. A 

komposztálás folyamata során aerob mikro- és makroorganizmusok együttes, autotermikus 

tevékenysége hatására a hulladék szerves anyag tartalma egyszerűbb, a növényi szervezetek 

számára könnyebben felvehető és hasznosítható anyag, a komposzt keletkezik. A keletkező 

komposzt a termőföldeken, konyhakertekben felhasználható, növényi tápanyagokban gazdag, 

a talaj minőségét és termőképességét javító anyag (mellyel helyettesíthető a szintetikusan 

előállított műtrágya).  Komposztálásra alkalmas hulladékok a kerti hulladékok (avar, lenyírt 

fű, aprított ágnyesedékek, gyomok) nyers konyhai hulladékok (zöldség, gyümölcs maradéka, 

héja; kávézacc, teafilter, hamu), állati trágya, mértékkel bizonyos fajtájú papírhulladék. A 

komposztálás nagy előnye, hogy viszonylag egyszerű, kis eszköz igényű módszer, mely akár 

családi házak kertjeiben, vagy városi környezetben közösségi komposztpontok létrehozásával 

is megvalósítható. 
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Biogáz termelés, rothasztás: A biogáz termelés (vagy rothasztás) a komposztáláshoz 

hasonlóan különböző mikroorganizmusok egymásra épülő tevékenysége révén játszódik le. A 

biogáz előállítás azonban oxigénmentes (anaerob) környezetet igényel. Az eltérő környezet 

miatt a folyamat végtermékei is mások; a rothasztás eredményeként elsősorban metán (kisebb 

mennyiségben szén-dioxid) és mezőgazdasági felhasználásra alkalmas szilárd „maradék” 

keletkezik. A komposztáláshoz képest hátránya, hogy bonyolultabb (meg kell oldani levegő 

kizárását) és a gázkeletkezés, tárolás miatt szigorú biztonsági előírások szabályozzák, így csak 

ipari alkalmazása lehetséges. Alkalmas hulladékok: szennyvíz iszap, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari (akár vágóhídi, tejipari) hulladékok kezelésére, valamint víztelenített iszapok 

esetén. 

5. MAGYARORSZÁG ÉS PEST MEGYE 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HELYZETÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE 

A hazai hulladékgazdálkodás az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül.  

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) által megfogalmazott célkitűzések: 

1. hulladékképződés csökkentése 

2. hasznosítási arányok növelése 

3. elkülönített gyűjtési rendszer fejlesztése 

4. a hulladékká vált termékek újrahasználható összetevőinek elkülönítése, javítása és 

ismételt felhasználása 

5.1. Magyarország helyzete Európa többi országához képest 

Fontosnak tartunk egy rövid kitekintést tenni a hulladékgazdálkodás Európai Unión belüli 

helyzetére, trendjeire, hogy felmérhessük Magyarország e tekintetben mutatott teljesítményét, 

várható változásait, erősségeit és az elmaradottabb, fejlesztésre szoruló területeket.  

5.1.1. Hulladékok keletkezése 

Az EUROSTAT adatai alapján, a főbb ásványi anyagokat figyelmen kívül hagyva, az EU 28 

tagállamában, 2012-ben összesen 922 millió tonna hulladék keletkezett. Ez az EU-ban 

összesen képződött mennyiség 37%-a. A lakosság méretéhez viszonyítva ez azt jelenti, hogy 

egy áltagos EU polgárra 1,8 tonna nem ásványi hulladék termelése jut. Ezeket az értékeket az 

Eurostat korábbi, 2004-es felmérésének adataival összevetve tapasztalható, hogy az ásványi 

hulladékok nélküli teljes keletkezett mennyiség 3,7%-al csökkent, az egy főre jutó 

hulladékmennyiség 5,8%-kal esett vissza (mivel az EU népessége növekedett). Az EU-n belül 

a legalacsonyabb fajlagos hulladéktermelés Horvátországban, míg a legmagasabb 

Észtországban volt mérhető. 
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A 2012-ben képződő hulladék mennyisége a főbb ásványi hulladékok nélkül a népesség 

méretéhez viszonyítva 

(forrás:http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/File:Waste_generation,_excluding_major_mineral_wastes,_2004_and_2012_(kg_per_inhab

itant)_YB15.png) 

Megemlítendő, hogy ezek az értékek az gazdasági tevékenységek hulladékképződését is 

figyelembe veszik, így nem azonosak az egyes lakosok háztatásában termelődő hulladék 

mennyiségével. 

Vizsgálva az egyes gazdasági ágazatok és a háztartások részesedését a 2012-ben keletkezett 

hulladék teljes (tehát ásványi anyagokat is magukban foglaló) mennyiségéből látható, hogy az 

EU-28 átlag esetében a legjelentősebb hulladékképző ágazat az építőipar és bányászati, illetve 

kőfejtési tevékenységek voltak, melyeket az egyéb gazdasági tevékenységek és a feldolgozó 

ipar követ. A háztartások mindössze a képződő összes hulladék mennyiség 8%-ért felelősek. 

Ezzel szemben a hazai viszonyokat vizsgálva látható, hogy a bányászat-kőfejtés kis 

jelentősége miatt a többi szektor részesedése nagyobb. Az EU 28 átlagához viszonyítva 

kiemelendő az energiaipari hulladékok magasabb, valamint az építési-bontási hulladékok 

kisebb aránya.   

Az ipari hulladékra is megtörtént a lerakási járulék kiterjesztése – az ebből származó 

forrásoknak vissza kell kerülnie a feldolgozási szférába. Célszerűbb azonban a 

korlátozásoknál, ha a piac keresi, és értéket ad ezeknek a másodnyersanyagoknak. Már a 

közbeszerzésekben el kell érni, hogy meghatározott kvótákkal csak újrahasznosított építési-

bontási hulladékot lehessen felhasználni.  
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Az egyes gazdasági ágazatok és a háztartások részesedését a 2012-ben keletkezett hulladék teljes 

mennyiségéből; balra: EU-28, jobbra Magyarország (forrás: EUROSTAT, 2012) 

A főbb ásványi hulladékokon kívüli hulladékok eredetét vizsgálva a kép már árnyaltabb. Az 

EU 28 tagállamában a 2004 és 2012 között keletkező ilyen hulladékok gazdasági 

tevékenységek szerinti bontásában látható, hogy a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar és 

a háztartások felelősek a nem (főbb) ásványi hulladékok termelődéséért. Az is megfigyelhető, 

hogy ezen időszakban a háztartási hulladékok mennyisége nem változott jelentős mértékben, 

míg a feldolgozóipari hulladékmennyisége csökkent, a víz és hulladékgazdálkodás esetében 

pedig növekedés volt megfigyelhető ezen a téren. 

 

Keletkezett hulladék mennyisége az egyes gazdasági tevékenységek szerinti bontásban, a főbb 

ásványi hulladékokat leszámítva (Forrás: EUROSTAT) 

A lakosonkénti háztartási hulladék mennyiségének alakulását vizsgálva az egyes 

tagállamokban és az EU átlag esetében az tapasztalható, hogy jellemzően a 2004-et és azt 

követő időszakban csatlakozott országok lakói az EU-s átlaghoz képest kevesebb háztartási 

hulladékot termelnek. Hazánkban 2012-ben az egy főre jutó háztartási hulladék mennyisége a 

harmadik legalacsonyabb volt (Romániát és Lengyelországot követően). 
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Az egyes tagállamokban termelt egy főre jutó háztartási hulladék mennyisége (forrás: 

EUROSTAT, több táblázat adatai alapján saját számítás) 

Veszélyes hulladékok: A 2004-től 2012-ig terjedő időszakban az EU jelenlegi 28 

tagállamában 11,1 %-kal nőtt a keletkezett veszélyes hulladék egy lakosra jutó mennyisége. 

 

2004-ben és 2012-ben keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége a lakosság számához 

viszonyítva (Forrás: EUROSTAT) 

Az Eurostat 2010-es és 2012-es adatait összehasonlítva kiderül, hogy habár hazánkban ezen 

időszakban az összes keletkező hulladék mennyisége csökkent, a veszélyes hulladék 

termelése nőtt, részaránya pedig az összes hulladékban 3,2%-ról 4,3%-ra emelkedett.  
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Főcsoport Főcsoport 

01 Bányászati, kőfejtési hulladék 11 Felületkezelési hulladék 

02 Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladék 12 Fémek, műanyagok alakításának hulladéka 

03 Fafeldolgozási hulladék 13 Olaj-, folyékony üzemanyag hulladék 

04 Bőr-, szőrme, textilipari hulladék 14 Szerves oldószer, hűtőanyag, hajtógáz hulladék 

05 Kőolajfinomitási, földgáztiszítási hulladék  15 Csomagolási hulladék 

06 Szervetlen kémiai folyamatok hulladéka 16 Egyéb hulladékok 

07 Szerves kémiai folyamatok hulladéka 17 Építési-bontási hulladék 

08 Bevonatok hulladéka 18 Egészségügyi hulladékok 

09 Fényképészeti ipari hulladék 19 Hulladékkezelő létesítmények hulladéka 

10 Termikus gyártásfolyamatok hulladéka 20 Települési hulladék  

 

A Magyarországon 2015-ben keletkező hulladékok megoszlása az egyes hulladék főcsoportok 

szerint (Forrás: EUROSTAT) 
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5.1.2. Hulladékkezelés 

Az EU-28 átlagában, Magyarországon és hasonló hulladékmennyiséget kezelő országokban 

kezelési módjainak aránya 2012-ben (Forrás: EUROSTAT) 

Az EU jelenlegi 28 tagállamában 2012-ben összesen 2303 millió tonna hulladékot kezeltek, 

mely részben az EU-ba behozott hulladékot is tartalmaz.  

 Újrafeldolgozás 
Energetikai 

hasznosítás 
Talajfeltöltés Égetés Lerakás 

EU-28 36,4% 4,4% 9,3% 1,6% 48,3% 
Magyarország 35,8% 7,4% 3,4% 0,7% 52,8% 
Ausztria 44,4% 10,3% 8,7% 0,2% 36,3% 
Cseh Köztársaság 46,1% 5,3% 28,1 0,4% 20,1% 
Dánia 57,9% 23,1% 0% 0% 19,0% 
Portugália 45,1% 17,0% 0% 0,7% 37,2% 
Szlovákia 37,6% 3,8% 0% 1,0% 57,6% 

 

Veszélyes hulladékok kezelése 

 Energetikai 

hasznosítás 
Égetés Más hasznosítás Lerakás 

EU-28 7,7% 6,2% 38,3% 47,8% 
Magyarország 5,3% 20,4% 32,9 41,4% 

 

Az egyes kezelési módszerek aránya hazánkban és a hasonló mennyiségű hulladékot kezelő 

tagállamokban valamint az EU 28 tagállam átlagában 

(forrás: EUROSTAT 2012) 

5.2. Magyarország jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszere 

Az EU-s irányelvekben meghatározott előírások teljesítésének figyelembevételével készült el 

a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, röviden Ht. (Hulladéktörvény). A Ht. 
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bevezetésével számos speciális hulladékgazdálkodási részterületet érintő jogszabály is 

módosításra, lecserélésre került, illetve módosítása jelenleg is kidolgozás alatt áll.  

2009 júliusáig be kellett zárni azokat a hulladéklerakókat, melyek a szigorúbb EU normáknak 

nem megfelelő műszaki kialakítással működtek. A nem megfelelő lerakókat eredetileg 2007. 

október 31-ig vagy be kellett zárni, vagy megfelelő műszaki védelemmel ellátni, azonban a 

rekultivációs program akadozó előrehaladása miatt a nem megfelelő lerakók végleges 

bezárását kitolták.  

2013-tól bevezetésre került a hulladéklerakási járulék. Jelenleg a hulladéklerakási járulék 

megfizetését és felhasználásának céljaita318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet szabályozza, 

míg annak összegét a Ht. 5. melléklete határozza meg. A hulladéklerakási járulék mértékét 

utoljára 2015. januárjában került megemelésre, jelenlegi hulladék fajtánkénti egységára: 

Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett hulladék 

fajtája, jellege, típusa 

Hulladéklerakási járulékfizetéssel érintett 

hulladék egységára évenként (Ft/tonna) 

települési hulladék, előkezelt hulladék is 6.000 

építési-bontási 6.000 

veszélyes hulladék 6.000 

települési szennyvíziszap 6.000 

hulladékból előállított termék gyártása során képződött, 

tovább hasznosítható maradék hulladék 
4.000 

hulladékból előállított termék gyártása során képződött, 

tovább nem hasznosítható maradék hulladék 
3.000 

 

A lerakási járulék mértékében tehát differenciálás mutatkozik a szerint, hogy a hulladék 

újrafeldolgozási maradék-e, vagy nem esett át semmilyen előkezelési, anyagában történő 

hasznosítási eljáráson. Azonban az is megjegyzendő, hogy a települési hulladékon belül miért 

nincs differenciálás a válogatás után visszamaradt, illetve a válogatott eljáráson át nem esett 

hulladékok elhelyezése tekintetében.  

A lerakási járulék bevezetése nem egyedi jelenség Európában, korábban is több EU tagállam 

vetett ki ilyen jellegű adót, hogy a hulladékhierarchiában előrébb álló, környezet szempontból 

kedvezőbb hulladékkezelési módokat versenyképesebbé tegye a lerakással szemben.  További 

célja, hogy a hulladék keletkezéséért felelőst (szennyezőt) a lerakásra kerülő 

hulladékmennyiségével arányos fizetési kötelezettsége révén a hulladék megelőzésre és 

csökkentésre ösztönzi. A szennyező fizet elv és az ebből származó pozitív változások azonban 

csak jutnak érvényre hatékonyan, ha az adó jelentette plusz költségeket ténylegesen a 

szennyező viseli. Termelési tevékenységekben keletkező hulladékok esetében ez viszonylag 

könnyen érvényre jut. Meg kell említeni azonban, hogy a rezsicsökkentés illetve annak 

vívmányai fenntartása okán a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokat (jórészt települési 

hulladékok) érintő lerakási járulékok nem terhelhetőek át hatékonyan a hulladék termelőjére, 

vagyis a lakosságra. Ebből kifolyólag a hulladéklerakási járulék a közszolgáltatás költségeit 

megdrágítja, miközben a háztartások nem érzékelik hatását, így nem is ösztönzi őket 

hulladékuk mennyiségének csökkentésére. További probléma, hogy az előkezelés (például 

válogatás) után ártalmatlanításra megmaradó hulladékfrakciók esetében is ugyan az az 



41 

 

adómérték érvényes, mint a kezelésen át nem esett hulladékokra, pedig e téren is differenciált 

adóképzéssel tovább lehetne növelni a válogatás, előkezelés gazdaságosságát, ami az 

újrafeldolgozás előkapuja. 

Kiemelt jelentőséggel bír továbbá a kiterjesztett gyártói felelősség elve, mely szerint a 

gyártó felelős a termék és a technológia jellemzőinek a megelőzés és a hulladékgazdálkodás 

követelményei szempontjából történő kedvező megválasztásáért, ideértve a felhasznált 

alapanyagok megválasztását, a termék külső behatásokkal szembeni ellenálló képességének, 

élettartamának és újrahasználhatóságának, javíthatóságának, továbbá a termék előállításából 

és felhasználásából származó, illetve a termékből képződő hulladék hasznosításának és 

ártalmatlanításának megtervezését; a kiterjesztett gyártói felelősség alapján a gyártó felelős 

továbbá a visszavitt termék visszaváltásáért, visszavételéért, a termékből származó hulladék 

átvételéért, gyűjtéséért, valamint a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvényben 

meghatározott további hulladékgazdálkodási tevékenységek elvégzéséért, amelyek az e 

tevékenységekért vállalt pénzügyi felelősséget is magukban foglalják. 

A hulladékgazdálkodási rendszert koordináló szereplők tekintetében is számos változást 

hozott 2012 és 2017 közötti időszak, valamint további változások, jogkör átcsoportosítások is 

folyamatban vannak jelen Stratégia elkészítésének idejében. 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI) a 322 /2014 (XII. 13.) Kormányrendelet 

értelmében vette át 2015. év elején az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatokat, többek közt a(z): 

 hazai hulladékgazdálkodási piac meghatározó adatainak, mutatóinak összesítése, és az EU-

s adatszolgáltatások biztosítása, 

 Hulladékgazdálkodási Navigáció Országos Rendszere (HUNOR) kiépítése és működtetése, 

 Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) elkészítése, mely tartalmazza a 

termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtésének és hasznosításának 

hulladékáramonkénti arányát és mennyiségé, 

 egyrészt felhívja a figyelmet a hulladékok keletkezésének megelőzésére, másrészt 

ösztönözzön arra, hogy a termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtési és 

hasznosítási aránya - a munkahelyteremtéshez is hozzájárulva - erőteljesen javuljon 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2017. január 1.-kén 

megszűnt, a terület másodfokú országos hatósági felügyelete a Pest megyei Kormányhivatal  

hatáskörébe került. 

A hazai hulladékgazdálkodás másik legjelentősebb szereplője a 2015 decemberében alapított 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV), melynek 

elsődleges feladata a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg 

optimalizált és egységes színvonalú rendszerének kialakítása és fejlesztése, hosszútávon 

fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés megvalósítása. 
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A magyarországi hulladékgazdálkodás tekintetében több fő tervezési dokumentum van 

érvényben. A legfontosabbak az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra. 

 

Hulladékgazdálkodási tervezés rendszer 

eleme 

Tervezési 

időszak 
 Terv „címzettjei” 

OHT 
Országos 

Hulladékgazdálkodási Terv 
2014-2020 

OKTF- 

OHÜ/NHI 

valamennyi hulladékgazdálkodási 

szereplők 
OMP* 

Országos Megelőzési 

Program* 

OHKT 

Országos 

Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv 

2016-tól NHKV Zrt. 

állami és önkormányzati 

közszolgáltatási feladatban 

résztvevők 

OGYHT 
Országos Gyűjtési és 

Hasznosítási Terv 
évente 

OKTF-

OHÜ/NHI 
termékdíj 

területi hulladékgazdálkodási tervek    

*: Az OHT részeként  

Az OHT célja a hulladékgazdálkodási stratégia célkitűzéseinek, a Ht megállapított céljainak 

elérésének, valamint az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése. 

Az OGyHT célja bizonyos termékdíj köteles termékekből képződő hulladékok egy teljes 

naptári évre keletkező mennyiségének gyűjtésére, szállítására és hasznosítására vonatkozó 

feladatok összefoglalása. 

Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Koncepció 2014-2027 

 

 
Forrás: OKFT-NHI  

A hazai hulladékgazdálkodási EU-s forráslehetőségei 

 

Operatív Program neve  Forrás (Mrd Ft)  Százalékos megoszlás (%) 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP 2718,5 36,3  
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Terület- és Településfejlesztési OP 1157 15,5  

Versenyképes Közép-Magyarország OP 269,3 3,6  

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP 884,9 11,8  

Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP 1117,8 14,9  

Integrált Közlekedésfejlesztés OP 1034,2 13,8  

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés OP 298,5 3,9  

Összesen 7480 100  

Forrás: NGM 

A hulladékgazdálkodási fejlesztéseket is tartalmazó OP-k a táblázatban kék színnel jelöltek. 

Hazánk hulladékgazdálkodásának fejlesztéséhez, valamint az egyes hulladékgazdálkodási 

vonatkozású irányelvekben meghatározott célértékek eléréséhez szükséges pénzügyi keret egy 

része a Környezeti és Energetikai Operatív Programból (KEHOP), a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív Programból (GINOP) és a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Programból (TOP) származik. Pest megyében a VEKOP (A Versenyképes Közép-

Magyarország Operatív Program) forrásai használhatók fel, az innováció támogatására, illetve 

az energiahatékonyság növelésére fordított támogatásból lehet közvetve forráshoz jutni.  

Prioritási tengely megnevezése  
Finanszírozó 

Alap  

Teljes összeg  

EU+HU 

(Mrd HUF)  

Arány a teljes 

KEHOP kerethez 

viszonyítva (%)  

Felelős 

tervező 

tárca  

1. A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás  KA  308,36  27,61  BM, NFM  

2. Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés és –

tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése  
KA  367,07  32,86  

NFM  

3. Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel 

kapcsolatos fejlesztések  
KA  118,10  10,57  

FM  

4. Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések ERFA  30,66  2,67  FM  

5. Energiahatékonyság növelése, megújuló 

energiaforrások alkalmazása  
KA  293,57  26,28  

NFM  

ÖSSZESEN   1117,77  100     

Forrás: Országos Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula 

Az említettekkel összhangban a KEHOP tekintetében a hulladékgazdálkodási fejlesztések a 3. 

tengelyben kaptak helyet és a KEHOP teljes összegének mintegy 10,57%-át foglalják 

magukban. A 3. tengelybe a hulladékgazdálkodás mellett a kármentesítéssel kapcsolatos 

fejlesztések is beletartoznak. A 3. tengely hulladékgazdálkodási és kármentesítési feladataira 

összesen 118,1 Mrd Ft áll rendelkezésre. 
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Pest megye hulladékgazdálkodási helyzete 

Ahogy azt a módszertani ismertető részében említettük, a Pest megyére vonatkozó általános 

hulladékgazdálkodási adatok hiányosak. Országon belüli területi bontású adatok a 

közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékokra vonatkozóan állnak rendelkezésre. Az 

általános helyzetértékelést ezért az OKIR adatai alapján végeztük el, mely teljes körű, 

azonban csak statisztikai régiókra vonatkozó adatokat tartalmaz. 

 

A Közép-Magyarországon keletkező hulladékok mennyisége (forrás: OKIR, KSH) 

A Közép- Magyarországon 2010 és 2015 között képződő összes hulladék mennyiségét 

vizsgálva látható, hogy egyértelmű mennyiségnövekedés, vagy -csökkenés nem állapítható 

meg. Az építési-bontási hulladékok jelentős részaránya miatt a nagyobb bontással, 

földkitermeléssel járó beruházások (bontás, építés, kármentesítés) jelentősen megemelhetik az 

egy-egy évben termelt összes hulladék mennyiségét. 

Közép-Magyarországi statisztikai régióban képződő hulladékok mennyiségének aránya a 

teljes hazai mennyiséghez viszonyítva: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

18,8% 20,5% 15,9% 18,2% 22,6% 17,5% 

 

Legnagyobb mennyiségben az építési-bontási hulladékok keletkeznek (azon belül legnagyobb 

arányban a kitermelt föld van). Szintén jelentős mennyiségű a hulladékkezelő létesítmények 

hulladéka (másodlagos hulladékok) és a termikus gyártásfolyamatok hulladéka. 
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Hasznosított és ártalmatlanított hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH Statadat) 

 

Veszélyes hulladékok aránya az összes képződő hulladék mennyiségéhez képest: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Országosan 5,2% 5,5% 6,3% 4,2% 5,0% 3,7% 
Közép-Magyarország 8,0% 4,5% 9,4% 6,0% 7,9% 5,4% 

A keletkező hulladékokon belül a veszélyes hulladékok aránya a Közép-Magyarországi 

régióban jellemzően magasabb. 

Kezelt hulladékok: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Országosan összes, kt 20.239 22.391 20.331 19.523 19.237 20.5868 

veszélyes, % 3,4 3,8 3,6 3,2 4,0 3,0 

Közép-

Magyarország 

összes, kt 5.788 5.544 5.086 3.641 4.047 3.955 

veszélyes, % 1.3 1.8 2.1 2.2 4.6 3.6 

Pest megyében két veszélyes hulladéklerakó is van, az Aszód-Galgamácsai 

Veszélyeshulladék-lerakó, valamint a Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és 

Tároló (RHFT), ahol radioaktív hulladékok kezelése is folyik. 

 

Üzemelő hulladékátrakók Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 
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Üzemelő válogatóművek Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

6. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 

HELYZETE 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás célja a települési hulladékok gyűjtése, hasznosítása és 

ártalmatlanítása. A közszolgáltatók elsődleges, és kötelező feladata a vegyes települési 

hulladékhoz kapcsolódik, de a közszolgáltatók egyéb feladatokat, így az elkülönítetten 

gyűjtött hulladékok, a lomtalanítás során, illetve hulladék gyűjtőpontokon/hulladék 

udvarokban gyűjtött hulladékok hasznosítás és ártalmatlanítása. Ugyanakkor a települési 

hulladékok begyűjtésének és kezelésének módja igen jó képet ad egy adott ország általános 

hulladékgazdálkodási rendszeréről. A települési hulladékok tekintetében hatékony rendszert 

kialakító országok általában a hulladékgazdálkodás egésze tekintetében is jobb 

eredményekkel rendelkeznek (így az Unió által kitűzött célértékek elérése terén is). A jól 

működő települési hulladékgazdálkodási rendszer elengedhetetlen elemei a hatékony gyűjtő- 

és válogatórendszer, valamint a hulladékáramok megfelelő nyomon követése, a lakosság és a 

gazdálkodó szervezetek aktív részvétele, és az átgondolt finanszírozás.  

A hulladékgazdálkodás legproblematikusabb, legösszetettebb hulladékcsoportjának a 

települési hulladékok tekinthetőek. A kategória igen sokféle, rendkívül eltérő hulladéktípust 

foglal magába, így gyűjtésük, kezelésük, hasznosításuk és ártalmatlanításuk is összetett 

tervezést, megoldást igényel. Ráadásul az egyes közszolgáltató szolgáltatók szolgáltatási köre 

is eltér.  

Nehézséget jelent, hogy települési hulladékok termelői a háztartások, amelyek a gazdasági 

tevékenységet végző termelő, szolgáltató illetve forgalmazó szereplőktől eltérő szabályozási 

eszközökkel érhetőek el. Továbbá a települési hulladékok esetében nagyon nehéz nyomon 
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követni a hulladék útját, és meghúzni az újrahasználható termék – hulladék határt… ez 

nagyban a fogyasztó döntése (mit nem akar már használni, megjavíttatni) illetve az sem 

mindegy ki veszi át a „hulladékot”. 

A települési hulladékok vizsgálatát tovább nehezíti az a tény, hogy a fogalom alatt sokszor 

igen eltérő tartalmú hulladékfrakciókat értenek, a rendelkezésre álló adatok feldolgozásánál 

tehet mindenképpen precízem meg kell vizsgálni, hogy az adott esetben mi is takar pontosan a 

kifejezés. 

A Ht. szerinti definíciók alapján a települési hulladék „a háztartási és a háztartási 

hulladékhoz hasonló szilárd hulladék.” 

Szintén a Ht. tartalmazza az alábbi definíciókat: 

 

 háztartási hulladék „háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint 

lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt 

helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő; 

 háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött 

hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási 

hulladékhoz hasonló.” 

Ennek alapján a Ht. települési hulladék definíciója az alábbi ábra szerint értelmezhetőek: 

 

A települési hulladék Ht. szerinti definíciója 

A 385/2014 (XII.31.) Korm. rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladék definíciója az alábbi: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett, 

illetve elszállított hulladék, ideértve az ilyen hulladék kezeléséből származó másodlagos 

hulladékot is. 

A definícióban hivatkozott Ht. 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjai az alábbi hulladékokat jelöli 

meg: 

a) ingatlanhasználók által rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladéka 

(ideértve a háztartásban képződő zöldhulladék, vegyes hulladék, valamint az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékot); 

b) lomhulladék (lomtalanítás körében történő átadás/begyűjtés esetén); 
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c) közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy 

átvételi helyen átadott hulladék; 

d) elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 

A Ht. 42.§-a alapján azonban a közszolgáltató az elhagyott (illegálisan lerakott) hulladékot 

csak akkor köteles összegyűjteni, elszállítania és gondoskodnia a hulladék kezeléséről, ha erre 

a települési önkormányzattal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése 

kiterjed. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok köre a 385/2014 (XII.31.) 

Korm. rendelet alapján  

A definíciókat összevetve látható, hogy a két halmaz közös része jelentős, azonban vannak 

olyan települési hulladékok, melyek nem tartoznak a közszolgáltatás körébe, továbbá a 

közszolgáltatás olyan hulladékfrakciókra is kiterjed, melyek nem minősülnek a Ht. szerint 

települési hulladéknak. Megjegyzendő, hogy a fenti ábra a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kompetencia körét kívánja bemutatni. Értelemszerűen a települési hulladék az 

átvevő helyről, hulladékgyűjtő udvarból, gyűjtőszigetről származó, illetve elhagyott 

hulladékok egyik forrása.  

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti 

hulladékjegyzék 20-as számú főcsoportja is a települési hulladék nevet viseli. (A főcsoport 

teljes neve: „Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló 

kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is”). 

Ebből kifolyólag sok esetben a teljes 20-as főcsoportba tartozó hulladékmennyiséget értik 

települési hulladéknak, annak ellenérre, hogy ezek olyan háztartásokban képződő 

hulladéktípusokat is magukban foglalnak, melyek gyűjtésével, kezelésével közszolgáltató 

nem foglalkozik, így ezek nem is helyezhetőek a rendszeresített gyűjtőedényekbe, illetve nem 

adhatóak át lomtalanításkor. 

 

Szabályozás tekintetében meg kell említeni, hogy a kiemelt gyártói felelősség alá tartozó 

hulladékáramokon belül szintén jelentős a háztartásokban keletkező 20-as főcsoportba tartozó 

hulladékok (például elektronikai hulladékok), illetve a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékok aránya (csomagolóanyag hulladékok). 

 

A jelenlegi helyzet összetettségét az alábbi Venn diagram mutatja be.  
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Az ábra a települési hulladékokkal kapcsolatban jelentkező csoportok, illetve azokkal 

kapcsolatos jogszabályok, hatáskörök átfedését, a rendelkezésre álló adatok, illetve az 

adatgyűjtés és –feldolgozás során jelentkező nehézségeket igyekszik bemutatni. 

 

6.1. Települési hulladékokra vonatkozó célkitűzések  

A lakosságnál keletkező hulladékok három csoportjára az EU részéről kötelezettség előírása 

történt. Ezek a hulladékcsoportok az alábbiak: 

 

 csomagolási hulladékok 

 települési hulladékok 

 települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szerves anyag 

 

Közülük a csomagolási és biológiailag lebomló hulladékok helyzetével külön fejezetekben 

foglalkozunk. 

Háztartási és háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, műanyag-, fém- 

üveghulladékok újra használatra történő előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozóan a 

hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK hulladék 

keretirányelv (HKI) fogalmaz meg kötelezettségeket. A HKI hazai jogrendbe történő 

átültetését a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, azaz a Hulladék törvény (Ht.) 

teszi meg.  

A HKI illetve a Ht. 92.§ (1) előírásai alapján a háztartási és háztartásihoz hasonló hulladék 

részét képező papír-, műanyag-, fém- és üveghulladékok újra használatra való előkészítésének 

és az újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva 

tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni. Ennek teljesítési határideje 2020. 

december 31. 

Az EU távlati tervei közt szerepel a települési hulladékok újra használatra való előkészítési és 

újrafeldolgozási arányának további növelése, várhatóan 2030-ig 65%-ra. 

1. Települési hulladék (Ht. 2.(1) § 43. pont) 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladék (385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 

2.§ (1) 2. pontja alapján) 

3. Hulladékjegyzék 20-as főcsoportba tartozó 

hulladék (72/2013. (VIII.27.) VM rendelet. alapján) 

4. Kiemelt gyártói felelősség körébe tartozó 

anyag, illetve hulladéka 
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További távlati terv a hulladéklerakóban való elhelyezésnek 10%-ra történő csökkentése 

2030-ig, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladékok lerakásának betiltása. 

A hulladéktörvény alapját a hulladékhierarchia rendszere képezi, amely előírja, hogy a 

hulladékgazdálkodási tevékenységek gyakorlása során meghatározott elsőbbségi sorrendet 

kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy – bizonyos kivételektől eltekintve – a legjobb megoldás a 

megelőzés, azonban ha ez bizonyos körülmények között nem lehetséges, akkor a lehető 

legtöbb hulladék esetében kell alkalmazni az újra használatot, valamint az újrafeldolgozást, és 

csak legvégső esetben lehet a hulladékot elégetni vagy lerakni.  

Pest megye is abban érdekelt, hogy a hulladékhierarchia rendszere működjön, a megelőzés 

kimagasló szerephez jusson a megyében, és a hulladék csak legvégső esetben kerüljön 

hulladékégetőbe vagy lerakóra. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hulladékkeletkezés 

megelőzésére a településeken, ahol megelőzési program elkészítése javasolt. A programban 

fontos szerepet kell kapnia a szemléletformálásnak mind a lakosság, mind a gazdaság 

szereplői körében az önkormányzatok, az oktatási intézmények, a civil szervezetek, valamint 

az önkéntesek közös, jól összehangolt és megszervezett munkájának eredményeként. A 

megyei önkormányzat számára lehetséges beavatkozási területek az alábbiak: 

 Lakosság: Újrahasznosítás elősegítése (gyűjtés, javítási központok, újra forgalomba 

hozás csatornái) 

 Gazdaság: hulladékszegény technológiák bevezetése (ösztönző rendszerek kialakítása) 

 Termékek: Öko-tervezés, öko-címke rendszer használatának ösztönzése 

 

Az „Újra feldolgozó társadalom” megvalósítása érdekében Pest megyében településein 

megvalósítandó fejlesztési igények az alábbiak: 

 A hulladéktermelés mértékének csökkentése. 

 A hasznosítás arányának növelése (biohulladék, építési-bontási hulladék, lakossági 

papír, fém, műanyag, üveg, elektronikai hulladék). 

 A begyűjtő rendszereket fejlesztése (házhoz menő gyűjtés, hulladék udvarok, 

üveggyűjtő pontok). 

 Megfelelő kezelési kapacitások biztosítása, kiépítése – pályázati források biztosítása – 

hazai kapacitások védelme. 

 Energetikai hasznosítási rendszer megvalósítása, amelynek ma még nincsenek 

hagyományai, és nagy az ezzel szembeni társadalmi ellenállás. 

 A lakosság, önkormányzatok érdekeltségi rendszerének kialakítása az energia 

kinyerésben, az egyéb hasznosításban.  

 

6.2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer bemutatása 

A Ht. 32/A. § alapján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására az állam 

koordináló szervezetet (Koordináló szerv), a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
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Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (NHKV) hozta létre. 

Az NHKV Zrt. elsődlegesen feladata a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

területileg optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerének kialakítása és 

fejlesztése, valamint hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszerének és nullszaldós 

ágazati működésének megvalósítása. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer működtetésének alapvető célkitűzései 

1. A rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése.           

2. Egységes színvonalú szolgáltatás biztosítása.  

3. A közszolgáltatáson belül országosan tapasztalható eltérések kiegyenlítése.                       

4. A közszolgáltatás finanszírozási rendszerének fenntartható pályára állítása. 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer csomóponti elemei  

 Szervezetként kulcspozícióban a Koordináló szerv (NHKV Zrt.) van  

 OHKT előkészítése  

 Szolgáltatási díjra vonatkozó javaslat kidolgozása  

 Adatok bekérése (adatkezelés, személyes adatkezelés problémái)  

 Rendszerelem fejlesztési vizsgálat lefolytatása  

 Megfelelőségi vélemény kiadása  

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kiszámlázása, beszedése, illetve a 

díjhátralék behajtása iránti intézkedés  

 Szolgáltatási díj (amelyben a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen 

költsége megtérítésre kerül”) megfizetése  

 Haszonanyaggal kapcsolatos jogosultságok  

 

A szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes közvetlen költsége 

megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a Koordináló szerv gondoskodik úgy, 

hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot köteles a Koordináló szerv által kijelölt 

szervezetnek átadni. A haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti 

meg. 

Ht.: Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam ellátja az önkormányzatok 

közötti és a regionális koordinációt, amelynek keretében gondoskodik a közszolgáltatás során 

elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során keletkezett hasznosítható hulladék 

hasznosításának megszervezéséről, továbbá koordinálja a hasznosításra nem kerülő 

hulladékok ártalmatlanítását. 

Pest megyére vonatkozó általános hulladékgazdálkodási adatok hiányosak. Az általános 

helyzetértékelés ezért a KSH és az OKIR adatai alapján történt. 
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A települési hulladékokon kívül legnagyobb mennyiségben, a megyében az építési-bontási 

hulladékok keletkeznek (azon belül legnagyobb arányban a kitermelt föld van). Szintén 

jelentős mennyiségűek a hulladékkezelő létesítmények (másodlagos hulladékok) és a termikus 

gyártási folyamatok hulladékai. 

 

Tulajdonjogi rendelkezések 

A Ht 31. és 43. §-a értekezik a hulladék birokosának kötelességeiről. Ennek értelmében 

egyrészt ha a hulladék kezeléséről a hulladékbirtokosa gondoskodik, a kezelésre vonatkozó 

kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hulladék a gyűjtő, a kereskedő, a 

hulladékkezelő vagy a Koordináló szerv tulajdonába vagy a közszolgáltató tulajdonába, 

illetve birtokába kerül. Ezen kívül, ha a hulladékgyűjtő-edényt, kukát a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásának biztosítása céljából közterületen helyezték el, a hulladék a 

gyűjtőedényben történő elhelyezéssel a Koordináló szerv tulajdonába és a közszolgáltató 

birtokába kerül. Tehát a begyűjtésre kihelyezett kukák, valamint a közterületeken létesített 

gyűjtőkben elhelyezett hulladékok a közszolgáltatást végző szervezet tulajdonát képezi, az 

abból történő eltávolítás (így például a „guberálás”) illegális tevékenységnek minősül. 

Hasonló a helyzet a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladékok esetében. A 

kihelyezéssel ugyanis ezek is a Koordináló szerv tulajdonát képezi és egyben a közszolgáltató 

birtokába kerülnek. 

Költségnövelő szabályozási, igazgatási tényezők 2012-2016 között  

 Hulladéklerakási járulék bevezetése (jelenleg 6000 Ft/tonna). 

 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé fizetendő un. díjfelügyeleti díj 

(100 Ft/fő/év).  



53 

 

 A Ht-ből adódó egyéb közvetlen kötelezettségek költsége (pl. hulladéklerakó 

kamerázása).  

 Az OHÜ minősítés díja és egyéb költsége (2015-től megszűnt, viszont megjelent a 

minősítési engedély beszerzése).  

 Az un. számlakép törvény (2013. évi CLXXXVIII. törvény) többletköltségei (számla 

formátum, gyakoriság, terjedelem).  

 Fogyasztóvédelmi többletköltségek (ügyfélszolgálat, tájékoztatás, honlap stb.).  

 Közszolgáltatási engedélyeztetés többletköltsége (közszolgáltatói terv, engedély), amely 

fokozatosan megszűnt, illetve összeolvadt a minősítési engedélyezéssel.  

 A kintlévőség behajtásának többletkötelezettségei (NAV díj, tértivevényes kézbesítés 

stb.).  

 Az un. Robin Hood adó (energiaszolgáltatók jövedelemadója) hatálya alá kerülése a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatóknak.  

 Az igazgatási szolgáltatási díjak emelkedése.  

 Adminisztratív és ahhoz kapcsolódó terhek növekedése (több engedélyező, ellenőrző 

hatóság, több ellenőrzés, újabb nyilvántartás vezetési kötelezettség, adatszolgáltatás 

költségei, lásd MEKH, OHÜ stb.).  

 Az egyéb költségelemek megjelenése, növekedése (ÁFA emelkedés, üzemanyag árak 

emelkedése, útdíj, GKI vizsga, EKAER stb.).  

 A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakításának és üzemeltetésének 

költségei.  

 A természetes személy ingatlanhasználók gyűjtőedény cseréjének és következményeinek 

gazdasági hatásai.  

 A rezsicsökkentés hatása (több lépcsőben).  

 

A közszolgáltatás struktúrája (Forrás: Dr. Csepregi István: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

helyzete c. előadása; Országos Hulladékhasznosítási Konferencia, Gyula, 2017. szeptember 15-16.) 
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A közszolgáltatóknak elsődlegesen az Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapján kellene 

működniük. Sajnos a Hulladéktörvény sem igazán biztosítja annak lehetőségét, hogy meg 

tudjon jelenni az egyéni felelősség vállalás, ez azt jelenti, hogy semmilyen eszközzel nem 

tudják együttműködésre késztetni a lakosokat. A közszolgáltatók nagy problémája, hogy sok 

esetben a szelektív gyűjtőszigetekre hordják a vegyes hulladékot, a házhoz menő szelektív 

gyűjtés során is sok a szelektív hulladékba belehelyezett egyéb vegyes hulladék. Az is 

előfordul, hogy a vegyesen gyűjtött kukába helyezik az építési-bontási hulladékot. E feladatok 

újrafogalmazása szükséges, hogy a közszolgáltatók is megfelelően és hatékonyan tudjanak 

működni. Az önkormányzatokkal általában jó a kapcsolat, sokszor az önkormányzat ötlete és 

felhívása alapján végeznek a közszolgáltatók, például „Te szedd” és egyéb hulladék 

begyűjtési akciókat, feladatokat. A fejlesztések szakmai hátterének feltárásában, a pályázatok 

szakmailag megfelelő elkészítésének érdekében az önkormányzatok általában megkérdezik a 

közszolgáltatókat.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás intézményrendszerét az alábbi közreműködő 

szervezetek alkotják (NKHV Zrt. honlapja): 

 

 

 

 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás intézményrendszere (Forrás: NKHV) 

 

A jövőben kitűzött célok elérése érdekében a településeknek társulásokba kellett 

szerveződniük, hiszen egy település önmagában semmiképpen sem tud megfelelni a 

minimális elvárásoknak sem. A minimum követelmények olyan magasak, hogy a megfelelő 

eszközpark nélkül nagyon nehéz ezeket teljesíteni. Az OHKT-ban is szerepel az erre 

vonatkozó ajánlás: milyen alapelvek alapján történjen a közszolgáltatókkal való 
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együttműködés, milyen legyen ennek egységes szerkezete. Ezek tehát az NHKV szakértői 

részéről ajánlásként lettek megfogalmazva. Biztosítani kell, hogy a rendszerek valóban 

nullszaldósan működjenek, és ne kelljen kiegészítő forrásokat beletenniük az 

önkormányzatoknak. Ehhez komoly háttérerőforrásokat jelentenek a közszolgáltatók 

tulajdonában lévő eszközök, berendezések, gépek, egyéb erőforrások. 

A közszolgáltatók további működési formája az állami koordináló szervezet rendelkezéseitől 

függ. Az NHKV hulladékgazdálkodási a közszolgáltatási rendszer átszervezését, integrálását 

tervezi. A folyamat eredményeképpen a közeljövőben 23 db, olyan hulladékgazdálkodási 

régiók (HGR) kialakítása tervezett, melyeken belül régionként egy-egy Társulás és 

Közszolgáltató végezné a szolgáltatást. Ennek keretében a Magyarországon működő 

közszolgáltatók száma jelentősen lecsökkenne, a 2016-ban nyilvántartott 114 szolgáltató 

helyett 19 db megfelelőség fedné le az ország területét. A nagyobb regionális központokban 

még nem lehet pontosan behatárolni a szereplők végleges számát, valamint a szervezeti 

formát.  

 

A célok és tendenciák között már látható, hogy mindenképpen a lerakás csökkentése, és az 

anyagában, vagy égetéses/energetikai hasznosítás növelése lesz az elkövetkező stratégia. 

Azonban nemzetközi trendek alapján az előkezelők, különösen a válogató művek szerepe 

felértékelődni látszik, hiszen ezen létesítmények képezik a hulladékhierarchia kívánatosabb 

lépcsőinek megalapozását. Nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a 

hulladéklerakókról szóló direktíva tervezet kiegészítése elő fogja írni, hogy 2030 után csak 

előkezelésen átesett települési hulladékok helyezhetőek majd el.   

A Régiók meglévő hulladékgazdálkodási létesítmények, azok elhelyezkedésének, 

kapacitásának és kihasználtságának figyelembevételével kerülnek kijelölésre. A 

közszolgáltatók nagyobb fokú integrációját az európai uniós hulladékgazdálkodási célok 

elérése motiválja. Az integráció révén megvalósítandó célok az alábbiak: 

 

 a szolgáltatás mindenki számára elérhetőségének fenntartása egységesen és alacsony 

szolgáltatási díj mellett; 

 a begyűjtő, kezelő és ártalmatlanító kapacitások optimális kihasználásának biztosítása, 

ehhez szükséges vagyonkataszter kialakítása és fejlesztések összehangolása;  

 közszolgáltatás költséghatékony működtetése, a vagyonelemek felhasználásának 

optimalizálása, ezeken keresztül pedig a rezsicsökkentés elért vívmányainak 

megtartása; 
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 az adatnyilvántartás és szolgáltatás rendszerének összehangolása, az adatminőség 

javítása.  

6.3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás pest megyében 

Pest megye az ország legnagyobb lélekszámú megyéje, és a népességgyarapodás dinamikája 

jelentős. Emiatt a növekvő hulladékmennyiség biztonságos, hosszútávon fenntartható 

kezelése komoly kihívást jelent a megye számára. Egy hatékony hulladékgazdálkodási 

rendszer kiépítéséhez a megye számos sajátosságát kell figyelembe venni. Így egyebek között 

főváros és Pest megye kapcsolatrendszerét, a megye tér- és településszerkezetét,  a megye 

egyes, jellemzően periférikus területeinek kedvezőtlen infrastrukturális adottságait. 

Pest megye 187 településén 2016 őszén 40 hulladékgazdálkodási közszolgáltató végzett 

tevékenységet.  

Pest megyében legalább 3 településen 2016-ban szolgáltató közszolgáltatók: 

 
Közszolgáltató 

Ellátott 

települések száma 
1. Vertikál Nonprofit Zrt. 30 
2. Zöld híd Nonprofit Kft. 27 
3. Ökovíz Önkormányzati Kommunális és Vízközmű Üzemeltető 

Nonprofit Kft. 
23 

4. Zöld Bicske Nonprofit Kft. 13 
5. TVNK Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. 11 
6. Depónia Nonprofit Kft. 10 
7. NHSZ Dabas  8 
8. Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit 

Kft. 
7 

9. AHK Agglomerációs Hulladékkezelő Nonprofit. (FKF) 5 
10. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Önkormányzati Társulás 4 
11. NHSZ Szolnok  4 
12. Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofi Kft. 4 
13. AERIES Nonprofit Kft. 3 
14. Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 3 
15. KÖVÁL Közüzemi és Vállalkozási Nonprofit Zrt.  3 
16. Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt 3 

 

Megjegyzendő, hogy az egyes településeken szolgáltató hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatók nemcsak évről évre, de éven belül is változhatnak, így a fenti táblázat csupán 

egy pillanatfelvételt nyújt a 2016. év közbeni helyzetet bemutatva. Azonban ennek alapján 

kijelenthető, hogy jelentős a megyében a kisebb közszolgáltató szervezetek tevékenysége, 

miközben három közszolgáltató szervezet jelentős, 20-nál több településre kiterjedően végzi 

szolgáltatását (Vertikál Nonprofit Zrt. - Pest megye dél-nyugati részén, Zöld híd Nonprofit 

Kft. - Pest megye észak-keleti részén és az Ökovíz Önkormányzati Kommunális és Vízközmű 

Üzemeltető Nonprofit Kft. - Pest megye dél-keleti részén). A nagyobb pest-megyei 

szolgáltatók tevékenysége más megyékbe is átnyúlik. A táblázat azt is mutatja, hogy a pest 

megyei közszolgáltatók több mint felének szolgáltatási tevékenysége egy-két településre 

terjed ki.  
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő integráció következtében Pest megyében is 

csökkenni fog a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók száma. Az NHKV dokumentumai 

alapján Pest megye területét a megye gyűrűs térszerkezetéből következően várhatóan 8 db, 

többségében megyehatárokon átnyúló hulladékgazdálkodási régió fogja lefedni. A 

hulladékgazdálkodási régiók kialakításának tervezetét mutatja az alábbi ábra. 

 

A tervezett integráció részeként átalakuló közszolgáltatási rendszer a HGR régiók kialakításával 

(Forrás: Hajnal Zsolt: „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átalakításának jelenlegi helyzete-

integráció” c előadása,KÖZTEGY Konferencia, 2017. május 2.) 

A közszolgáltatás országos rendszerének optimális területi rendező elvei a következők: 

 

 A gyűjtési - szállítási körzeteket a megyei jogú városok köré érdemes kialakítani.  

 A gyűjtés - szállításnál a jövőben teljes körűen bevezetésre kerülő elkülönített 

hulladékgyűjtéssel kell kalkulálni mind mennyiségileg, mind gazdaságilag.  

 Törekedni kell az egy ütemű hulladékgyűjtés és szállítás alkalmazására, melynek során a 

gyűjtési körzet legtávolabbi pontjának távolsága az 50 km-t ne haladja meg. Amennyiben 

ez nem megoldható, akkor a kétütemű – átrakó állomáson keresztüli – gyűjtési és szállítási 

logisztika alkalmazása válik szükségessé maximálisan 120 km gyűjtési körzet lefedésével.  

 A kezelés tekintetében, a már meglévő kezelő létesítmények földrajzi elhelyezkedését 

figyelembe véve a „közelség elvének” érvényesülése a jövőbeni fejlesztéseknél is.  

 Az egy közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási területben szakadás ne keletkezzen, a 

közszolgáltatók gyűjtés és szállítás során egymás szolgáltatási területén ne kényszerüljenek 

áthaladásra. Ehhez szükséges, hogy a gyűjtés, szállítás után a hulladék kezelését 

közvetlenül biztosító létesítmény az adott közszolgáltatási területen belül helyezkedjen el.  

 A közszolgáltatási körzetek kialakításánál törekedni kell a minimum 50 000 főt kiszolgáló 

területek kialakítására, a közelség elvének és a méretgazdaságosságnak figyelembe 

vételével, szem előtt tartva hogy az optimális közszolgáltatási terület 200 000 fő feletti 

kiszolgálást jelent.  
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Pest megyében tér- és településszerkezeti determinációi miatt egységes, "kvázi-megyei" 

közszolgáltatási rendszer kiépítése a fenti elvek figyelembe vételével nem indokolt. A területi 

integrációt követően több közszolgálati rendszer fog "osztozni" a megye területén.  

 

A tervek szerint az átalakítást követően az alábbi közszolgáltatók, illetve a szolgáltatásban 

részvevő további cégek fogják ellátni Pest megye területén a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás feladatait: 

 

HGR régió 

Pestmegyei 

települések 

száma 

Közszolgáltató Szolgáltatásban résztvevő további cégek 

Észak-Pest 55 Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 

 Balassagyarmati Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 

 Váci hulladékgazdálkodási nonprofit 

Kft. 

 SZADA_NOVA Nonprofit Kft. 

Dél-Pest 40 
ÉTH Érd és Térséges 

Hulladékkezelési nonprofit Kft.  kiválasztás folymatban 

Duna-Tisza 

köze 
44 

ÖKOVÍZ Nonprofit Kft.; 

Kecskeméti Városgazdasági 

Nonprofit Kft. 

 

Duna-

Vértes 

Régió 

 

27 Egyeztetés alatt 

 Depónia Hulladékkezelő és 

Településtisztasági Nonprofit Kft. 

 VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit 

Zrt. 

 Zöld Bicske Nonprofit Kft. 

 Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 

Fejér Régió 4 Depónia Nonprofit Kft. 
  

Fővárosi 
1 

(Pusztazámor) 

Fővárosi Közterület-fenntartó 

Nonprofit Zrt. 
- 

Heves 

Régió 
13 

NHSZ Észak-Kom 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. 

 Egri Hulladékgazdálkodási nonprofit 

Kft. 

 Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Kft. 

 VGÜ Salgótarjáni 

Hulladékgazdálkodási és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

 PEVIK Közüzemi és Szolgáltató 

nonprofit Kft. 

 NHSZ cégcsoport 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

3 Egyeztetés alatt 

 REGIO-KOM Térségi 

Hulladékszállítási Szolgáltató Nonprofit 

Kft. 

 NHSZ cégcsoport 

 Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

 Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 
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 Törökszentmiklósi Kommunális 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 

 Kisújszállási Városgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 

 Jászberényi vagyonkezelő és 

Városüzemeltető nonprofit Zrt. 

6.4. Közszolgáltatás keretében a megyében begyűjtött hulladékok 

elemzése 

6.4.1. Begyűjtésre kerülő hulladék mennyisége 

Az EUROSTAT adatai alapján 2015-ben hazánkban az egy főre jutó települési hulladék 

mennyisége 377 kg évente. Ez a 2010-es helyzethez képest közel 6,5 %-os, 2005-höz 

viszonyítva pedig 18,2%-os míg csökkenést jelent. Az Európai Unió 28 átlagához képest a 

magyar lakosság fejenként megközelítőleg 100 kg-al termel kevesebbet települési hulladékot 

egy évben. 

A közszolgáltatók által begyűjtött hulladékokról a KSH rendelkezik részletes adatbázissal, így 

a stratégia többi fejezetétől eltérően elsősorban ezen adatok alapján végeztük el a 

helyzetértékelést.  

 
Lakosságtól elszállított hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 
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Szelektíven gyűjtött összes hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 

 

 
Szelektíven gyűjtött veszélyes hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 

 

A KSH tájékoztatási adatbázisa alapján a Pest megyében képződő hulladékok mennyiségében 

az elmúlt 10 évben csökkenő tendencia volt megfigyelhető, bár 2013-at követően a begyűjtött 
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hulladékok mennyisége kis mértékben, de ismét növekedett. A közszolgáltatók által 

begyűjtött hulladékok három forrásból származnak: 

1. lakosságtól, háztartásoktól; 

2. egyéb (gazdálkodó) szervezetektől; 

3. közterületről, közterület tisztításból. 

Gyűjtési mód szerint megkülönböztethető: 

1. hagyományos begyűjtés (vegyes, ömlesztett); 

2. elkülönítetten (szelektíven) gyűjtés; 

3. lomtalanítás (házhoz menő szolgáltatást is beleértve) 

A begyűjtött hulladékmennyiség összetételét vizsgálva látható, hogy a legjelentősebb a 

lakosságtól, hagyományos módon begyűjtött hulladékok aránya. Az egyéb szervezetektől 

közszolgáltatás körében elszállított, valamint a közterületekről származó hulladékok 

mennyisége ennél egy nagyságrenddel kisebb.  

 

Pest megyében közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladék mennyisége a KSH adatai alapján 

Míg a vizsgált időszakban a lakosságtól és a egyéb szervezetektől elszállított hulladékok 

tekintetben is csökkenés következett be, a közterületekről begyűjtött hulladékok mennyisége 

nőt.  
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Mennyiségileg a legnagyobb csökkenés a lakosságtól begyűjtött hulladékok tekintetében volt 

mérhető. Több mint 20%-os visszaszorulás jelentkezett a hagyományos gyűjtésből, valamint a 

lomtalanításból származó hulladékok esetében is. Ezzel szemben a lakosságtól származó 

elkülönített gyűjtött hulladékok mennyisége közel háromszorosára nőtt. Bár a teljes vizsgált 

időszakot a lakosságtól származó összes közszolgáltat csökkenése jellemezte, a 2013-s 

szinthez képest kismértékű növekedés jelentkezett, mely elsősorban a hagyományosan 

gyűjtött hulladékok mennyiségének kismértékű emelkedése volt. 

 

*növekedés 

A közszolgáltatásban begyűjtött hulladékok mennyiségében 2006. év óta megfigyelhető 

csökkenő tendencia az egyéb szervezetektől begyűjtött hulladékokat érintették a legnagyobb 

arányban. Míg a gazdálkodó szervezetektől származó hagyományosan gyűjtésű hulladékok 

mennyisége az elmúlt 10 évben kevesebb mint felére csökkent, az elkülönített módon gyűjtött 

hulladékok mennyisége egy nagyságrenddel csökkent. Érdekes módon az egyéb 

szervezetektől lomtalanítás útján begyűjtött hulladékok mennyiségében növekedés volt 

megfigyelhető. A gazdálkodó szervezetektől begyűjtött összes hulladék esetében tapasztalt 

visszaesése csak részben tekinthető a hulladék megelőzés eredményének. Noha számos 

esetben a gazdálkodó szervezeteknek valós gazdasági érdeke is fűződik a közszolgáltatás 

körébe tartozó hulladékaik csökkentéséhez, jellemző gyakorlat, hogy ezen szervezetek 

elsősorban a csomagolási hulladékaikat szelektíven gyűjtik, majd azokat nem közszolgáltató 

hulladékgazdálkodási szervezeteknek adják el. Bár ezen hulladékmennyiségek így nem 

jelennek meg a közszolgáltatási hulladékok közt, azonban figyelembe kell venni, hogy a 

hulladékgazdálkodó szervezeteknek eladott hulladék igen nagy arányban újrafeldolgozásra 

kerülnek, illetve a begyűjtés költsége ez esetben nem az államot terheli. 

A közterületi hulladékok közül különösen a közterület tisztítási hulladékok mennyisége 

emelkedett, mely összefüggésben áll a parkfenntartási és közterület tisztítási színvonal 

fejlődésével. 

Habár a közterületről származó hulladékok mennyisége növekszi, a gazdálkodó szervezetek 

közszolgáltatónak átadott mennyiségének erős csökkenése, valamint a lakosságtól származó 

hulladékok mennyiségének közel stagnálása azt eredményezte, hogy a lakosságitól gyűjtött 

hulladék részarány az összes közszolgáltatásban begyűjtött hulladékhoz képest növekedett.  

 2015-ben közszolgáltatás 

keretében begyűjtött összes 

hulladék, tonna 

Csökkenés 2006-höz képest 

tonna % 

Lakosságtól begyűjtött 

hulladék 
303.852 56.335 15,64 

Egyéb szervezetektől 

begyűjtött hulladék 
32.533 48.839 60,02 

Közterületről, 

közterület tisztításból 

begyűjtött hulladék 

14.470 -1.589* -12,34* 
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2015-ben Pest megyében közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékmennyiség megoszlása 

gyűjtési mód szerint a KSH adatai alapján 

A közszolgáltatók a legnagyobb hulladékmennyiséget továbbra is hagyományosan gyűjtött 

hulladékokból szállítják el, 2015-ben a begyűjtött hulladék 86,3%-t ez a frakció tette ki. A 

hagyományosan gyűjtésből származó összes hulladék mennyisége és összes hulladékhoz 

viszonyított részaránya is csökkent az elmúlt 10 évben az elkülönített gyűjtési rendszer 

fejlődésének köszönhetően. 2013 óta a hagyományosan gyűjtött hulladékok mennyisége kis 

mértékben, de emelkedni kezdett.  

A közszolgáltatók továbbra is az elszállított hulladékok 3,5%-át lomtalanítás során gyűjtik be. 

A lomhulladék mennyisége 2015-re a 2006-ban mért szinthez képest 16%-al csökkent, 

azonban az elmúlt 2 évben ezen hulladékfrakció mennyisége is emelkedni kezdett. A vizsgált 

időszakban az egyéb szervezetektől begyűjtött lom mennyisége növekvő tendenciát mutat, ám 

megjegyzendő, hogy az egyes évekre vonatkozó adatok között igen nagy eltérések 

tapasztalhatóak, a mennyiségi ingadozás jelentős. 

Az elkülönítetten gyűjtött, közszolgáltató által elszállított hulladékok összes mennyisége, 

valamint a lakosságtól és a közterületekről begyűjtött hulladékok esetében is növekedett, míg 

az egyéb szervezetektől kevesebb szelektív hulladék került begyűjtésre 2015-ben, mint 2006-

ban.  

Pest megyében az elkülönítve gyűjtött hulladékok legnagyobb részét a kertek, parkok 

fenntartásából származó bio-, vagy zöld hulladékok teszik ki, ezen frakció részaránya 2015-

ben az összes közszolgáltatás keretében begyűjtött szelektív hulladék tekintetében több mint 

56%- volt (a vizsgált időszak során átlagosan évente 17.340 tonna került begyűjtésre). Az 

elkülönítetten gyűjtött hulladékok között jelentős még az elsősorban csomagolási eredetű 

papír (átlag 6.760 tonna/év) és műanyag (átlag 4.460 tonna/év), valamint az egyéb 
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kategóriába sorolt egyéb szelektív hulladékok mennyisége. A Pest megyében begyűjtésre 

kerülő üveg hulladékok mennyisége éves szinten 2.400 tonna körül alakul, míg fémek 

esetében ez az érték 360 tonna. A textil, illetve a veszélyes hulladékok az elkülönített gyűjtésű 

hulladékok igen kis részét képezik, begyűjtött mennyiségük 100 tonna/év alatt marad.  

 

Lakosságtól szelektíven elszállított hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 

 

Pest megyében, közszolgáltatás keretében begyűjtött, elkülönített gyűjtésből származó 

hulladékok mennyisége a KSH adatai alapján 

A vizsgált 2009 és 2015 közötti időszakban a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 

közel 40%-al növekedett. Legnagyobb mennyiségi növekedés a biohulladékok esetében volt 

tapasztalható. 2009 óta szintén nőtt a begyűjtött műanyag hulladékok mennyisége, míg a fém 

és textil hulladékok esetében nem történt ilyen jellegű változás. Ezzel szemben elkülönítetten 

gyűjtött papírhulladékból 2015-ben csak a 2009-ben begyűjtött mennyiség ¾-ét sikerült 
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begyűjteni a közszolgáltatóknak. Szintén csökken volt megfigyelhető az üveg valamint a 

veszélyes hulladékok tekintetében.   

 

Egyéb szervektől elszállított hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 

 

 

Egyéb szervektől szelektíven elszállított hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 
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Egyéb szervektől lomtalanítással elszállított hulladék Pest megyében (Forrás: (KSH Statinfo) 

 

6.4.2. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelése 

A közszolgáltatás körében begyűjtött hulladékok ártalmatlanítási/hasznosítási módjait a 2010-

2015 időszak tekintetében összehasonlítva azonos a tendencia állapítható meg Pest megyére 

és az egész ország tekintetében.  

A lerakott hulladék arány, különösen 2013. évet követően jelentős mértékben csökkent. 

Elsősorban a lerakási járulék bevezetésének köszönhetően Pest megyében 2015-re közel 

felére csökken a lerakott közszolgáltatásba tartotó hulladék mennyisége 2013-hoz képest. 

Ennek következtében 2015-ben a közszolgáltatás körében begyűjtött hulladékok 67,4% került 

csak lerakásra Pest megyében, míg ez az érték az egész ország tekintetében 64,3% volt. 

Igen örvendetes az anyagban történő hasznosítás fellendülése, Pest megyében 2014-ben 3-

szor, 2015-ben pedig már több mint 4,5-szer több hulladékot hasznosítottak anyagában, mint 

2013-ban. Szintén növekedett az energetikailag hasznosítás aránya, míg az energetikai 

hasznosítás nélkül égetett igen kis mértékben, úgy tűnik ideiglenes jelleggel változott. 

Alaposabban vizsgálva látható, hogy az anyagában és energetikailag hasznosított hulladékok 

aránya Pest megyében a vizsgált időszak utolsó két évében növekedett jelentősebben, míg az 

országos változás az időben egyenletesen elosztva jelentkezik. 
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A közszolgáltatás keretében elszállított hulladékok összetételének alakulása a KSH adatai alapján  

Megemlítendő azonban, hogy Pest megyében nemcsak a saját területén keletkező 

hulladékmennyiségek kezelése zajlik, hanem a Budapesten képződő hulladékok egy jelentős 

része is itt kerül elhelyezésre, illetve ártalmatlanításra. Az Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 

által üzemeltetett Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ, valamint a 2016. év 

második felében bezárt Dunakeszi II. számú hulladéklerakó a fővárosban keletkező 

hulladékok jelentős részét is befogadja, illetve fogadta be a korábbi évek során.  

A hulladéklerakást szabályozó 1999/31/EK direktíva tervezett kiegészítései közt szerepel, 

hogy 2030 végére a nem veszélyes hulladéklerakókon csak a települési maradékhulladékok 

legyenek elhelyezhetőek. Továbbá új célként a jelenik meg, hogy a hulladéklerakókban 

elhelyezett települési hulladék éves mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék 

összmennyiségének 10%-ára (vagy 5%-ára; a célérték még nem végleges) csökkenjen. Ez 

Pest megyére vonatkoztatva azt jelenti, hogy (az enyhébb módosítási javaslat elfogadása 

esetén) a jelenlegi hulladékképződési mennyiségek mellett csak 35.000 tonna települési 

hulladék helyezhető majd el lerakón, az is csak akkor, ha a megfelelő, a hasznosítási arány 

növelését célzó hulladékkezelési eljáráson átesett, vagyis maradékhulladék hulladékról van 

szó. Ezen cél eléréséhez minimum 200.000 tonnával kellene 2030-ra csökkenteni a lerakott 

települési hulladékmennyiséget.  

A Hulladék Keretirányelvben is fontos módosítások, kiegészítések várhatóak. A 

nyilvánosságra került javaslatok alapján az új célszámok valószínűsíthetően az alábbiak 

lesznek: 

 2025-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét 

minimum 60 tömegszázalékra kell növelni; 

 2030-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét 

minimum 65 tömegszázalékra kell növelni 

Továbbá várható, hogy a települési hulladékok újrahasználatra való előkészítésére 

vonatkozóan is célszámok kerülnek előírásra. Az EU Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottsága szerint a képződő települési hulladék minimum 3%, illetve 
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5%-ának újrahasználatra való előkészítésére lenne szükséges 2025-ig, illetve 2030-ig. Az 

újrahasználatra való előkészítési értékek beleszámítanak az újrahasználatra előkészítési és 

újrafeldolgozási kötelezettségekbe.  

Látható, hogy a várható módosítások esetében nem a települési hulladék bizonyos frakcióira, 

hanem az összes képződő települési hulladékra vonatkozóan várhatóak új célkitűzések. Ez a 

fejlemény a megfelelés értékelését lényegesen egyszerűbbé teszi, azonban a teljesítés 

nehezebbé válik.  

A KSH adatai alapján 2015-ben országos szinten a közszolgáltatók által begyűjtött települési 

hulladék 20,5%-a került anyagában hasznosításra. Bár Pest megyében ez az érték kedvezőbb, 

a közszolgáltatók által elszállított hulladék közel negyede ilyen módon került hasznosításra, a 

várható célok elérése érdekében ezen arány további növelése szükséges. Amennyiben a Pest 

megyében begyűjtésre kerülő hulladék mennyiségekben nem történik változás, úgy a 2025-re 

tervezett újrafeldolgozási célérték eléréséhez az anyagában hasznosított mennyiséget a 2015-

ös szint 2,5-szeresére kell növelni, ami további közel 125.000 tonna települési hulladékok 

ilyen jellegű hasznosítását jelenti.  

A hulladékok hasznosításra történő előkészítése hazánkban, szervezett formában egyelőre 

kisebb hangsúlyt kap, noha a hulladékkeletkezés megelőzését követően ez a legkívánatosabb 

hulladékgazdálkodási lépcsőfok. Jelenleg elsősorban az újrahasználati központokban történik 

települési hulladékok újrahasználatra történő előkészítése, azonban az ilyen kezelésen áteső 

hulladékok mennyisége jelenleg még igen csekély.  

6.5. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer problematikái 

6.5.1. Strukturális és szervezeti problémák 

 

A teljes hulladékgazdálkodási rendszert érintő 2012. évtől kezdődő nagyszabású változások 

nagymértékben érintették a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert is. A 

változtatások az Uniós előírásoknak, célkitűzéseknek való megfelelésen túlmenően a 

rendszerszintű hiányosságok, problémák felszámolását is igyekezet orvosolni, továbbra is 

számos nehézség akadályozza a hatékony működést. 

A jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer főbb strukturális hiányosságai: 

 nagytérségi rendszerek egyenlőtlen fejlettségi szintje, a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás színvonalának és tartalmának eltérései;   

 vagyonelemek nem megfelelő eloszlása, azok rendelkezésre állási és hatékonysági 

problémája, kihasználatlan kapacitások előfordulása;  

 fejlesztések koordinálatlansága (azonos területen, azonos fejlesztések párhuzamos 

végrehajtása);  

 közszolgáltatási díj egységességének hiánya (azonos terhek minden háztartás számára 

régiótól, településtípustól és infrastrukturális adottságoktól függetlenül);  

 nagymértékű lejárt kintlévőség, a hátralék behajtásának hatékonysági problémája;  

 céltartalékok és amortizációs fedezet megképzésének hiánya; 

 az Európai Uniós vállalások hiányos teljesítésének kockázata.  
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A háztartásoknál keletkező hulladékok kezelése jelenleg kötelező önkormányzati feladat, 

melynek egyes szabályait az önkormányzatok rendeletben kötelesek megállapítani. Tekintettel 

arra, hogy ezen feladat ellátása gazdaságosan csak több település összefogása mellett 

biztosítható, ezért első lépésként a közszolgáltatók oldaláról indult el a települési 

hulladékkezelési közszolgáltatás integrációja (a szolgáltatók igyekeztek minél több 

településen elnyerni a közszolgáltatási jogot és kiépíteni a szükséges infrastruktúrát). Ezt a 

szolgáltatói oldalon megindult integrációt követte az önkormányzati oldalon megjelenő 

integráció az európai uniós támogatások keretében megvalósuló projektek tekintetében (ISPA 

Kohéziós Alap, KEHOP). 

Ezt a kétirányú integrációt volt hivatott szintézisbe hozni a 2013. január 1-től hatályba lépett 

Ht., amely előírta, hogy egy önkormányzatnak csak egy közszolgáltatási szerződése lehet (és 

így egy közszolgáltatója). Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás lényeges eleme az 

önkormányzatok, társulások hulladékgazdálkodás céljából létrejött vagyonának üzemeltetése, 

így több önkormányzat közös tulajdonában lévő vagyon csak egy közszolgáltató 

üzemeltetésébe kerülhet. Szükség van a közszolgáltatás integrációjára, valamint 

elengedhetetlen a Ht. előírásainak érvényesítése és a közösségi tulajdonban lévő 

hulladékgazdálkodási vagyon egységes elvek szerinti működtetése és az egységes fejlesztési 

irányok megteremtése. 

Az országos szintű fenntartható, költséghatékony, nonprofit jellegű, nullszaldós 

közszolgáltatási rendszer megteremtéséhez elengedhetetlen optimalizálás szükséges 

előfeltétele a jelenlegi állapot pontos felmérése.  

Az információk birtokában lehetséges a közszolgáltatási gyűjtési körzetek elvi, 

koncepcionális újratervezése, amely nemcsak a közelség elvére, hanem a szolgáltató 

fenntartható működése szempontjait is figyelembe vevő célszerű üzemgazdasági méretekre is 

figyelemmel van, különös tekintettel az optimális ellátandó lakosságszámra, a létesítmények 

meglévő és tervezett szabad kapacitására. 

6.5.2. Problémák az ellátás és szolgáltatások körében 

 

Megyei szinten az Európai Uniós elvárásokhoz képest még mindig alacsony a közszolgáltatás 

keretében, lakosságtól begyűjtött veszélyes hulladék aránya. A keletkezés ennél magasabb, 

különös tekintettel a lakossági elem, akkumulátor, valamint az elektronikai hulladékok 

mennyiségének emelkedésére és ezek szelektív gyűjtési lehetőségeinek bővülésére. Ezen a 

téren a hulladékgyűjtő udvaros gyűjtés kiemelt hulladékokra történő további bővítése és a 

gyártói felelősség alapján, koordinálói rendszerekben működtetett egyéb gyűjtőrendszerek 

hozhatnak fejlődést.  

Fel kell hívni a települési önkormányzatok figyelmét arra, hogy a gyártói felelősségbe tartozó, 

kiemelt hulladékáramok (pl. csomagolás, elem, akkumulátor, elektronikai- és elektromos 

berendezés, gumiabroncs, gyógyszer, hulladékolaj, növény védőszer) esetében a lakossági 

gyűjtés ezekre történő gyűjtő udvaros vagy egyéb kiterjesztéséhez, fejlesztéséhez a gyártók 
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vagy a képviseletüket ellátó-koordináló szervezetek nem csupán szakmai, hanem anyagi 

segítséget is tudnak nyújtani.  

A lakókörnyezeti tisztaság is megjelenik a településfejlesztési-hulladékgazdálkodási 

stratégiák között, ami az egyik legfontosabb környezetszempontú célkitűzés ezen a területen, 

de ezen felül fontos rögzíteni a megyei települések olyan általános köztisztasági feladatait, 

melyeket az önkormányzatoknak folyamatos feladatkörben kell ellátniuk. 

 

Közterület tisztítás Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

Sok településen párhuzamosan működnek önkormányzati és koordináló rendszerek, ezek 

összefogottan működhetnének hatékonyabban. Az önkormányzatok részéről ez az esetek 

többségében nem igényel anyagi forrást csak szervezést, megállapodást, közterület, ill. 

helybiztosítást. A lakossági lomtalanítások jelenlegi rendszerében nem vehetők át a veszélyes 

hulladékok, pedig ezek jó része a koordinálók által keresett hulladék. Így megmaradnak a 

lakosságnál, ők a kukába teszik ezt a frakciót, ami a legrosszabb megoldás. 

A lomtalanításokat általában előre meghirdetik, sőt több közszolgáltató házhoz menő 

lomtalanítási járatokat indít. Ennek előnye, hogy ilyenkor a lomhulladékok közé nem 

kerülhetnek bele a veszélyes hulladék frakciók. Előnyös lenne a lomtalanítások során a 

kerítésen belül történő elszállításra való előkészítés, mert akkor nem tudnák más, ebből 

profitot szerezni igyekvő lakosok az utcára helyezett lomokat szétdobálni. Arra is érdemes 

figyelni, hogy a környékbeliek tudomást szerezve a lomtalanításról, ne hozhassák az adott 

településen begyűjtendő lomokhoz más településekről a lomhulladékukat.  

A még használható lomhulladékokat érdemes lenne újrahasználati udvarokba bevinni, ahol 

azokat esetleg mások továbbra is használhatnák, tehát benne maradnának a gazdaság 

körfolyamataiban, nem válnának értéktelen hulladékká. Ebben a tekintetben leginkább a 
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bútor- és ruhanemű jöhet számításba, mert az elektronikai eszközök számos egyéb jogi 

kérdést vetnek fel (pl.: érintésvédelem, stb.) 

 

Lomtalanítással elszállított hulladék mennyisége Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

A települési hulladékkal kapcsolatosan a legnagyobb problémát a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás finanszírozási rendszere jelenti.  

6.5.3. Finanszírozási kérdések 

Mind a HKI, mind a Ht. egyik alapelve a szennyező fizet elv. A Ht 3.§-ának definíciója 

szerint a” hulladéktermelő, a hulladékbirtokos vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős 

a hulladék kezeléséért, a hulladékgazdálkodás költségeinek megfizetéséért.”  

A szennyező fizet elvének fő célja, hogy a hulladék képződésének csökkentésére gazdasági 

oldalról is motiválja a hulladék termelőket. Míg ez az elv a legtöbb hulladékáram esetében 

viszonylag könnyen érvényre juttatható, a települési hulladékok esetében ez nehezebben 

megoldható. Ezen hulladékok termelőjének a lakosság, a fogyasztók tekinthetőek, így a 

háztartásokban termelt hulladék gyűjtésének, kezelésének, hasznosításának illetve 

ártalmatlanításának költségét a lakosságnak kell megfizetnie, ezáltal is ösztökélve a minél 

kisebb mértékű hulladéktermelést. Azonban a rezsicsökkentés, illetve az elért eredmények 

megtartását szolgáló intézkedések torzítják a rendszert, és nem a hulladéktermelő (szennyező) 

lesz az általa termelt hulladékmennyiség kezelési, ártalmatlanítási költségének megfizetője 

(legalább is részben). 

Ez egyrészt alulfinanszírozottá teszi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerét, 

másrészt nem ösztönzi a lakosságot fogyasztásának, hulladéktermelési volumenének 

csökkentésére.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók a jogszabályi hiányosságok folytán híján vannak a 

működésüket lehetővé tevő jogköröknek. 
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A közszolgáltatás jelenlegi szabályozási helyzete 

( Forrás: Dr. Csepregi István: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzete c. előadása; Országos 

Hulladékhasznosítási Konferencia, Gyula, 2016. szeptember 15-16.) 

A jogi környezet módosításának szükségessége 

A jelenleg működő közszolgáltatási rendszer önmagában nem elégséges az európai uniós 

kötelezettségek teljesítéséhez, valamint nem motivál a hasznosításban rejlő gazdasági 

lehetőségek kiaknázására. Erre való tekintettel az Országgyűlés 2015. december 15-i 

ülésnapján elfogadta a 2015. évi CCXXI. törvényt, amely megteremtette a rendszer 

átalakításának törvényi szintű jogszabályi feltételeit. A tervezett átalakítás alapelve egy 

egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása nullszaldós működéssel. Ennek az 

alapelvnek az elérése érdekében ezen közfeladat tekintetében a törvény egzakt módon 

elkülöníti, egyértelműsíti és megadja a hulladékgazdálkodási közfeladat állami és 

önkormányzati közfeladatának fogalmát, amelynek keretében az önkormányzat továbbra is 

megtartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati feladatait. Az állam 

feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a továbbiakban: Koordináló szerv) hoz létre, a 

Ht. 32/A. § (1) bekezdés szerinti feladatainak ellátására.  

6.6. Szükséges intézkedések 

Megelőzés, újrahasználatra történő előkészítés 
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Mivel a közszolgáltatás körében gyűjtött hulladékok fő termelője a lakosság (Pest megyében 

közel 85%-t a háztartások termelik), így ők tehetnek legtöbbet ezen hulladéktípus 

képződésének megelőzéséért és csökkentéséért.  

A csökkentés érdekében megyei szinten két fő intézkedés típust emelhető ki:  

 

1. gazdasági ösztönzők 

2. szemléletformálás, tájékoztatás 

 

A gazdasági ösztönzők közt sokat vitatott lehetőség a differenciált hulladékdíj bevezetése, 

melyben a kisebb mennyiségű (elsősorban vegyes) hulladékot termelő lakosok kisebb összegű 

díjat fizetnének, mint a nagyobb mennyiséget termelő háztartások. A rendszer amellett, hogy 

arányosabb hozzájárulást szeretne, gazdaságilag is ösztönzi a lakosokat hulladékmennyiségük 

csökkentésére. 

A differenciált díj esetében azonban a bonyolultabb elszámolási rendszer mellett komoly 

problémát jelenthet, hogy a háztartások anyagi okokból kisebb hulladékmennyiséggel 

jelentkeznek be, azonban a termelésüket nem csökkentik, a kifizetett mennyiség feletti 

hulladéktól pedig illegális úton (elhagyás, égetés) válnak meg.  

A szemléletformálást nem szabad csupán a fiatalabb generációk környezeti nevelésére 

korlátozni, hanem a felnőtt lakosságot is be kell vonni. Fontos hogy a lakosság a lehető 

legegyszerűbb és számukra kényelmes módon férhessenek hozzá azokhoz az információkhoz, 

melyek elősegíthetik az általuk képzett hulladék mennyiségének csökkentését. Az 

rendelkezésre bocsátott információknak könnyen érthető, világos és mindezek mellett 

szakmailag is korrektnek kell lenniük, hogy a kívánt hatást kifejthessék.  

Családi napokon, programokon való megjelenéssel, rendezvények, bemutatók nyílt napok 

szervezésével elősegíthető, hogy a lakosok testközelbe kerülhessenek a hulladékgazdálkodás 

rendszerével, jobban megérthessék a hulladékcsökkentés környezetvédelmi vonatkozásait, 

céljait, szükségességét, továbbá hogy megismerjék hulladékgazdálkodási kötelezettségeiket, a 

helyes gyakorlatokat, valamint azokat a lehetőségeket, melyekkel hatékonyan lépéseket 

tehetnek egy környezettudatosabb életmód kialakítása felé. 

A hulladékok hasznosításra történő előkészítés hazánkban, szervezett formában egyelőre 

kisebb hangsúlyt kap, noha a hulladékkeletkezés megelőzését követően ez a legkívánatosabb 

hulladékgazdálkodási lépcsőfok.  

Hasznosítás, ártalmatlanítás 

A hulladéklerakást szabályozó 1999/31/EK direktíva tervezett kiegészítései közt szerepel, 

hogy 2030 végére a nem veszélyes hulladéklerakókon csak a települési maradékhulladékok 

legyenek elhelyezhetőek. Továbbá új célként a jelenik meg, hogy a hulladéklerakókban 

elhelyezett települési hulladék éves mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék 

összmennyiségének 10%-ára (vagy 5%-ára; a célérték még nem végleges) csökkenjen. Ez 

Pest megyére vonatkoztatva azt jelenti, hogy (az enyhébb módosítási javaslat elfogadása 
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esetén) a jelenlegi hulladékképződési mennyiségek mellett csak 35.000 tonna települési 

hulladék helyezhető majd el lerakón, az is csak akkor, ha a megfelelő, a hasznosítási arány 

növelését célzó hulladékkezelési eljáráson átesett, vagyis maradékhulladék hulladékról van 

szó. Ezen cél eléréséhez minimum 200.000 tonnával kellene 2030-ra csökkenteni a lerakott 

települési hulladékmennyiséget.  

A Hulladék Keretirányelvben is fontos módosítások, kiegészítések várhatóak. A 

nyilvánosságra került javaslatok alapján az új célszámok valószínűsíthetően az alábbiak 

lesznek: 

 2025-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét 

minimum 60 tömegszázalékra kell növelni; 

 2030-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét 

minimum 65 tömegszázalékra kell növelni 

Továbbá várható, hogy a települési hulladékok újrahasználatra való előkészítésére 

vonatkozóan is célszámok kerülnek előírásra. Az Európai Parlament Környezetvédelmi, 

Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága szerint a képződő települési hulladék 

minimum 3%, illetve 5%-ának újrahasználatra való előkészítésére lenne szükséges 2025-ig, 

illetve 2030-ig. Az újrahasználatra való előkészítési értékek beleszámítanak az újrahasználatra 

előkészítési és újrafeldolgozási kötelezettségekbe.  

Látható, hogy a várható módosítások esetében nem a települési hulladék bizonyos frakcióira, 

hanem az összes képződő települési hulladékra vonatkozóan várhatóak új célkitűzések. Ez a 

fejlemény a megfelelés értékelését lényegesen egyszerűbbé teszi, azonban a teljesítés 

nehezebbé válik.  

A tervezett módosítások hatálybalépését követően 2030-ra a települési (közszolgáltatás 

körébe tartozó) hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási minimálisan az alábbi 

elvártásoknak kell megfelelnie: 

1. Lerakón csak előkezelt maradék (válogatást követően visszamaradt) hulladékok 

helyezhetőek el, mely mennyisége nem haladhatja meg a képződő települési hulladék 

tömegének 10%-t. (esetleg 5%-t, attól függően, melyik változat kerül elfogadásra); 

2. A képződő települési hulladék minimum 65%-t, újrahasználatra kell előkészíteni vagy 

újrafeldolgozással kell hasznosítani. az újrahasználatra történő előkészítés: 

o A képződő települési hulladék minimum 5%-t újrahasználatra kell előkészíteni. 
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A tervezett Uniós célértékek a hulladékgazdálkodás rendszerében 

A KSH adatai alapján 2015-ben országos szinten a közszolgáltatók által begyűjtött települési 

hulladék 20,5%-a került anyagában hasznosításra. Bár Pest megyében ez az érték kedvezőbb, 

a közszolgáltatók által elszállított hulladék közel negyede ilyen módon került hasznosításra, a 

várható célok elérése érdekében ezen arány további növelése szükséges. Amennyiben a Pest 

megyében begyűjtésre kerülő hulladék mennyiségekben nem történik változás, úgy a 2025-re 

tervezett újrafeldolgozási célérték eléréséhez az anyagában hasznosított mennyiséget a 2015-

ös szint 2,6-szorosára kell növelni, ami további 140.000 tonna települési hulladékok ilyen 

jellegű hasznosítását jelenti.  

  Előkészítés 

újrahasználatra és 

újrafeldolgozás 

Lerakás 

Energetikai 

hasznosítása és 

égetés 

 Előírt célérték min. 65% max. 10% 25%* 

Pest megye 2015-ös arány  24,9% 67,4% 7,7% 

Különbség 

(célértékhez képest) 

-40,1% +57,4% -17,3% 

-140.700 tonna** +201.400 tonna** -60.700 tonna** 

Magyarország 2015-ös arány  20,5% 64,3% 15,2% 

Különbség 

(célértékhez képest) 

-44,5% +54,3% -9,8% 

-1.270.800 tonna** +1.550.100 tonna** -279.300 tonna** 

*Uniós célérték jelenleg nincsen, de a lerakásra és az újrafeldolgozásra vonatkozó minimális célértékeknek való, túlteljesítés 

nélküli megfelelés esetén a települési hulladék energetikai hasznosításra és égetésre fennmaradó hányada; 

**Amennyiben az összes települési hulladékmennyiségében nem következik be jelentős változás a jelenlegi (2015-ös) 

szinthez képest. 
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A 65%-os újrahasználatra történő előkészítéséi és újrafeldolgozási arány megvalósulásához a 

képződő összes települési hulladéknak ennél nagyobb arányát kell ezen hasznosítási mód 

előkészítésébe bevonni, mivel még az elkülönített gyűjtésből származó hulladékoknak sem 

használható fel a teljes mennyisége, továbbá az  újrafeldolgozás folyamata is veszteségekkel, 

maradékhulladékok keletkezésével jár.  

Elsődleges fejlesztési iránynak tehát mind Pest megyében, mind országos szinten az 

újrafeldolgozási, valamint a hulladékválogatási kapacitások növelésének kellene lennie.  

Az anyagában történő hasznosítási arányok növelésének fontos eszköze az elkülönített 

hulladékgyűjtés fejlesztése, a lakossági szelektív gyűjtés kiterjesztése az eddig lefedetlen 

területekre, háztartásokra, valamint a begyűjtött hulladékok minőségének, tisztaságának 

növelése. Utóbbi érdekében szükséges hangsúlyozni a lakosság megfelelő tájékoztatásának 

szerepét.  

Nagy probléma, hogy például a házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében gyűjtött műanyag 

hulladék sok esetben akár 50 %-ban is tartalmaz idegen anyagot. Fontos tehát, hogy a 

lakosság tisztában legyen a szelektív gyűjtés szabályaival, a jó gyakorlatokkal, valamint 

megértse az elkülönített gyűjtés szerepét és jelentőségét. 

Az elkülönített hulladékgyűjtés másik kényes frakciója az üveghulladék. Ennek elkülönített 

gyűjtését, amennyiben a házhoz menő gyűjtési rendszerben nem biztosítható, úgy a 

közszolgáltatónak legalább hulladékgyűjtő udvarban vagy hulladékgyűjtő szigeten át kellene 

vennie ezen frakciót. 

Az energetikai hasznosítás fejlesztéséhez meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi és várható EU-s 

kötelezettségek teljesítése mellett ténylegesen van és marad akkora hulladékmennyiség, 

melyre új hulladékhasznosító mű létesítése alapozható. Továbbá meg kell említeni, hogy a 

hulladékhierarchia alapján az energetikai hasznosítási kapacitás növelését az anyagában 

történő hasznosítás illetve újrafeldolgozás fejlesztésével szemben abban az esetben lehet 

támogatni, ha életciklus elemzés alapján is bizonyítható az energetikai hasznosítás kedvezőbb 

teljes hatása, illetve hogy az a fenntarthatóságot jobban szolgálja. 

Tekintettel arra, hogy Pest megye területe a tervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

integrációját követően 8 hulladékgazdálkodási régió tevékenységére szakad, különös 

jelentősége lesz a szemléletformálási feladatok koordinálásában a Megyei Önkormányzatnak. 

7. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 

 

A fejezetben a települési hulladékok hulladékjegyzék szerinti 20-as kódú csoportjának azon 

frakciójával foglalkozunk, melyek nem tartoznak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

körébe. A Hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet EWC1 20-as 

főcsoportja által nevesített települési hulladékok nem feleltethetők meg egyértelműen a Ht. 

                                                 
1 EWC: European Waste Catalogue 
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definiálta települési hulladék fogalmának, és nem azonos a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás által érintett hulladékárammal sem. 

Általánosságban elmondható, hogy a Hulladékjegyzék 20-as főcsoportjába tartozó hulladékok 

hulladékok a lakosságnál keletkeznek, vagy intézmények, gazdasági szervezetek által termelt 

olyan hulladékok, melyek nem termelési folyamokból származnak.  

A 20-as főcsoport tartalmaz olyan frakciókat, melyek(et): 

 kizárólag közszolgáltatónak adhatóak át – így a vegyes települési hulladék (EWC 

20 03 01); 

 jellemzően közszolgáltató gyűjt be – például lomhulladék, közterületek gondozása 

(zöldhulladék, úttisztításból származó hulladékok, stb.) során keletkező 

hulladékfajtákat ; 

 tovább olyan hulladékokat is, melyeket a közszolgáltató nem vesz, nem vehet át – 

például gyógyszerhulladékok.  

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok az általános 

hulladékgazdálkodás szerves részét képezik, azonban speciális jogszabályi háttere miatt külön 

fejezetben kerültek tárgyalásra. 

A 20 01 08 (biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék) és a 20 02 01 (kertekből, 

parkokból származó biológiailag lebomló hulladék) típusú hulladékokkal a biológiailag 

lebomló hulladékok fejezetében foglalkozunk részletesebben, míg a gyógyszerhulladékok az 

egészségügyi hulladékok közt kerülnek tárgyalásra.   

Bár a lakosságnál nagy mennyiségben keletkeznek a hulladékjegyzék 15-ös (Csomagolási 

hulladékok) főcsoportjába tartozó hulladékok, ezeket elsősorban a csomagolási, valamint a 

közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról szóló fejezetekben tárgyaljuk. 

Szintén külön fejezetekben kerülnek részletezésre az elektronikai hulladékok, a 

hulladékolajok, a gumiabroncs hulladékok, az építési és bontási, valamint az elem-és 

akkumulátor hulladékok.   

Megjegyzendő, hogy a szippantott szennyvíz a Ht. hatályba lépésétől számítva nem 

tekintendő hulladéknak, így nem tartozik a hulladékgazdálkodás szabályozási körébe.  

A fejezet célja azon hulladékjegyzék szerint települési hulladéknak minősülő frakciók 

helyzetének és az ezeket érintő szükséges intézkedések bemutatása, melyek nem tartoznak 

közszolgáltatás körébe, illetve nem kerülnek tárgyalásra jelen dokumentum más fejezeteiben.  

7.1. Közszolgáltatásból kikerülő hulladékáramok 

Értékesíthető hulladékok 

Egyes kereskedelmi egységek, és sok hulladékkezelő vállalat pénzt fizet a lakosok számára 

elsősorban a csomagolási hulladékok visszagyűjtéséért, átadásáért. Ezek a főleg fém és papír 

mennyiségek hiányoznak a közszolgáltatóknál, így ezen hulladékokra vonatkozó 

kötelezettségeik teljesítése problémás.  



78 

 

Elhagyott és illegálisan égetett hulladék 

Az illegálisan elhagyott hulladékok jelenleg a közszolgáltató és az önkormányzat 

szerződésétől függően képezi a közszolgáltatás során begyűjtött hulladékok részét. 

Amennyiben a szerződés az illegális hulladékok elszállítására, kezelésére nem terjed ki, úgy 

ez a hulladék nem minősül közszolgáltatás körébe tartozó hulladéknak.  

Megyeszerte jelentős probléma az illegális hulladéklerakók gyakori előfordulása, a közutak, 

de főleg a vasútvonalak, vasúti pályatestek mellett felhalmozódó hulladékok. Ezek 

megnyugtató rendezésére hulladékgazdálkodási tervek, ill. koncepciók kidolgozása is 

szükséges lehet. Agyag, homok és kavicsbányák esetében a bányászatot követően 

visszamaradt bányagödrök feltöltésére, a téglagyártásra alkalmatlan meddő anyagot, gyártási 

mellékterméket, kommunális hulladékot, ipari szennyvizet, vegyipari hulladékot használtak 

több évtizeden keresztül. A megyében is számos bánya feltöltése történt meg, főként inert 

anyaggal, melyek rekultivációja nem minden esetben készült el, és további illegális 

hulladéklerakás figyelhető meg több ilyen területen. 

Az illegális hulladéklerakás nem csak tájesztétikai problémát, hanem jelentős 

környezetszennyezési és közegészségügyi kockázatot is jelent. Bizonyos, gyakorta elhagyásra 

kerülő hulladéktípusok - így különösen a kiselejtezett elektronikai berendezések, elemek, 

akkumulátorok, festék-, lakk-, oldószer- és hulladékolaj maradványok- a belőlük kimosódó 

veszélyes anyagok miatt súlyos szennyezést okozhatnak a környező talajban, a talajvízzel 

érintkezésbe lépve pedig ezek a szennyezőanyagok a transzportfolyamatok révén nagy 

távolságba is eljuthatnak, ezzel jelentős területeket, felszíni és felszín alatti vízmennyiséget 

elszennyezve. Ezeknek a károknak a felszámolása, a szennyezett közegek helyreállítása, 

remediációja, hatalmas költségeket jelenthet, a szennyező anyagok pontos ismeretének 

hiányában pedig a megfizetés az államot terheli. 

A lakosság általi elhagyások, illegális hulladék elhelyezések két fő csoportba sorolhatók: 

Az illegális lerakások jelentős részét olyanok követhetik el, akik tisztában vannak jogsértő 

magatartásukkal, azonban (jellemzően) anyagi megfontolásokból a hulladékuktól nem legális 

úton válnak meg. 

Az illegális lakossági hulladékelhagyás egy másik jellemző esete, amikor a lakos igyekszik 

környezetvédelmi szempontból megfelelően eljárni, viszont megfelelő jogi és 

hulladékgazdálkodási ismeretek hiányában, kényelmi szempontoktól vezérelve jogsértő 

módon válik meg hulladékától. Ennek legjellemzőbb példája a szelektív gyűjtőszigetek körül 

rendszeresen elhelyezett hulladékok. A gyűjtőszigetek környéki illegális lerakás oka sokszor a 

gyűjtőedények gyors telítődése, a szolgáltató által rosszul felmért szükséges szállítási 

gyakoriság. Ilyen esetekben a lakosok sokszor elkülönítetten gyűjtött hulladékcsomagot 

hagynak az edényzet mellett, mivel nem szeretnék a hulladékot hazavinni és további napokig 

tárolni, vagy kisebb körutat leírni vele a következő gyűjtőhelyig. Ez a jelenség a házhoz menő 

szelektív gyűjtés kiterjesztésével némileg visszaszorulni látszik, azonban például üveg 

hulladékok esetében továbbra is a gyűjtőszigetes megoldás a legkönnyebben/kényelmesebben 

elérhető lehetőség a lakosság számára. Érdemes lenne ún. üveggyűjtő pontokat létesíteni, mert 
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rengeteg a hasznosítatlan üveg hulladék. Ezek jó része bekerül a vegyes háztartási hulladékok 

közé.  

A hulladékgyűjtő szigetek körül rendszeresen helyeznek el egyéb háztartásban keletkező, nem 

az elkülönítetten történő gyűjtés körébe tartozó, jellemzően lom hulladékokat. Sok lakos úgy 

gondolja, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően jár el, ha hulladékától ilyen 

módon válik meg, hiszen az edényzeteket rendszeresen ürítik, így nem jelenthet gondot az 

egyéb hulladék elszállítása, különösen ha az anyagát tekintve a gyűjtőszigeten 

elhelyezhetőnek vélt (pl. műanyag, üveg használati tárgyak). Előfordulnak továbbá olyan 

esetek, amikor még használható tárgyakat, berendezéseket helyeznek el közterületen 

„elvihető” felirattal. A lakos ez esetben is jellemzően szeretne helyesen eljárni, azonban a 

hulladékgazdálkodási rendszer ismeretének hiányában ugyancsak szabálysértően jár el. Nem 

ritka, hogy a gyűjtőszigetek körül felhalmozódó hulladék mennyisége megegyezik, vagy akár 

meg is haladja a gyűjtősziget edényekben elhelyezett hulladék mennyiségét.  

A települések önkormányzatának jeleznie kell a tapasztalt problémákat az illetékes 

közszolgáltató felé, és törekedni kell az elszállítások optimális gyakoriságának 

rendszeresítésére.  

 

Elszállított települési szilárd hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató a Ht. 42.§ 81) 

bekezdés d) pontja alapján csak akkor köteles összegyűjteni és elszállítani az elhagyott, illetve 

ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot, ha erre a települési önkormányzattal 

megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése kiterjed, így tehát az elhagyott 

hulladékok elszállítása, a lerakatok felszámolása nem minden esetben tartozik a 

közszolgáltató feladatkörébe. Közegészségügyi megfontolások miatt a település 

önkormányzatoknak ez esetben is minél hamarabb gondoskodnia kellene a probléma 

megoldásáról. 

Jelen rendszerben amennyiben az önkormányzat az elhagyott hulladék elszállításra a 

közszolgáltatót bízza meg, a szolgáltatás költségét a közszolgáltató a keresztfinanszírozás 
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tiltása miatt nem kaphatja meg közvetlenül az önkormányzattól, ez pedig akár likviditási 

problémákat okozhat a szolgáltatónál.  

Szintén problémát jelent a hulladékok lakosság által történő (illegális) égetése. A jelenség 

elsősorban a rosszabb anyagi helyzetben lévő, magas munkanélküliségi rátával rendelkező 

településeken jelentős. A lakossági hulladékégetés során igen sokféle, például műanyag (akár 

PVC tartalmú), gumi, textil, bőr, festék, olaj hulladékokat égetnek el. A lakossági 

tüzelőberendezések egyáltalán nem rendelkeznek ezen anyagok égése során keletkező 

szennyező komponensek leválasztására alkalmas elemekkel, ezeknek a berendezéseknek 

hulladékkal történő üzemeltetése igen nagy környezeti és közegészségügyi kockázatot jelent. 

A képződő füstgázban az általános égéstermékeken túl az elégetett hulladék összetételétől 

függően veszélyes koncentrációban lehetnek jelen különböző VOC-ok (illékony szerves 

vegyületek), PAH-ok (policiklusos aromás szénhidrogének), dioxinok, furánok, ftalátok, 

szerves savak, melyek némelyike bizonyított karcinogén, rákkeltő hatású. További veszélyt 

jelentenek az égés során keletkező, levegőbe jutó szilárd részecskék, aeroszolok. Ezek 

önmagukban is jelentős tüdőkárosító hatással rendelkeznek, azonban nagy fajlagos felületük 

miatt kiváló adszorbensei a szerves és szervetlen anyagoknak, melyek az aeroszolokkal 

koncentráltan juthatnak a szervezete. 

Különösen vidéki települések esetén jellemző, hogy a lakosságtól begyűjtött hulladék 

mennyisége a téli hónapokban lecsökken, mely részben a hulladékok illegális elégetésének 

köszönhető. 

7.2. Jelenlegi helyzet 
 

A technikai, technológiai fejlődés, az urbanizáció, a fogyasztás, valamint az életszínvonal 

növekedésével a képződő települési hulladék mennyisége is növekszik.  

Az elszállított hulladék mennyiségének alakulását a gazdasági válságot megelőző években is 

csökkenés jellemezte mind Pest megye, mind országos tekintetében. A gazdasági válságot 

követő években a háztartásokban képződő hulladék mennyiségének csökkenő tendenciája 

továbbra is jellemző volt, azonban 2013 után ismét növekedés volt megfigyelhető, elsősorban 

a fogyasztás növekedésének következtében.  

7.3. Változás nélküli előrejelzés 

Az Európai Unió jelenlegi és tervezett, 2025-ra, illetve 2030-ra vonatkozó célkitűzései azon 

települési hulladékokra vonatkoznak, melyek a háztartási hulladékok, vagy a háztartásihoz 

hasonló hulladékok körébe tartoznak. Ezek túlnyomó részével a közszolgáltatás foglalkozik, 

ezért az említett céloknak való megfelelés a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokról 

szóló fejezetben került tárgyalásra.  

Ugyanakkor itt is megemlítjük, hogy elsősorban a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer, a 

hasznosítási és ártalmatlanítási módok részesedése alkalmatlan az Uniós normák teljesítésére. 

Hulladékmegelőzés mellett a legnagyobb feladat az anyagában hasznosítható hulladékok 

kinyerése, illetve azok újrahasználatra történő előkészítése, újrafeldolgozása lesz. 
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Energetikailag hasznosítani gyakorlatilag csak az anyagában nem hasznosítható 

hulladékfrakciókat lehet majd.  

Szintén kihívást jelent a lerakott hulladékmennyiség  nagyarányú csökkentése. Ehhez szintén 

az újrafeldolgozás térnyerésére, az ehhez szükséges válogatóművek kialakítására a lesz 

szükség.  

7.4. Szükséges intézkedések 

A kiterjesztett gyártói felelősséggel számolva a harmadik országokban megjelenő 

termékekkel kapcsolatban meg kell gondolni, hogy az milyen módon szabályozható, 

visszaszorítható, megadóztatható. Ez alapvetően befolyásolhatja a körforgásos gazdaság 

programjának sikerét. Azoknak a termékeknek az előtérbe helyezése szükséges, melyekben az 

alkatrészek cserélhetők, ezekben az esetekben célszerű, hogy az alapeszköz tartós legyen. 

Azokban az esetekben, amikor a termék ezt nem teljesíti, és a fogyasztó mégis ezek felé 

fordul, akkor a célok eléréséhez mindenképpen a környezettudatosság, a fogyasztási szokások 

megváltoztatására van szükség.  

Biztosítani szükséges, hogy a hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása a 

hulladékhierarchia, valamint a vonatkozó Uniós előírásoknak megfelelő mértékben és 

arányban mind inkább nyerjenek teret. Környezetvédelmi szempontok és hosszabb távon a 

gazdaságossági szempontok sem engedik meg, hogy az újrahasznosítható hulladékokat 

lerakással ártalmatlanítsuk, tehát szükséges a hulladékok szelektív gyűjtésével, válogatásával 

és az újrahasznosítható anyagok termelésbe történő visszavezetésével minimálisra 

csökkenteni a lerakást, maximálisra növelni a hasznosítást. 

Pest megyében a szilárd hulladékgyűjtés minden településen megoldott és bezárásra kerültek 

a korszerűtlen és környezetszennyező lerakók. Azonban a hulladék hasznosítása, a válogatási 

kapacitás és a szelektív hulladékgyűjtés aránya elmarad a tervezett értékektől. 

 

Maradványként ártalmatlanított települési szilárd hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH 

Statinfo) 

Támogatni kell továbbá egy olyan árazási rendszer kialakítását, melyben a nyersanyagok és 

termékek ára tartalmazza a negatív társadalmi és környezeti externáliákat.  
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A hulladék legnagyobb arányú ismételt felhasználásának, a nyersanyagok hulladékkal történő 

helyettesítésének, valamint a hulladék energiahordozóként való felhasználásának lehetőségei 

jelentősen nőttek a hulladékhasznosításban bekövetkező innovációnak köszönhetően, hiszen a 

települési szilárd hulladékégetés csak akkor minősíthető energetikai hasznosításnak, ha az a 

környezetvédelmi előírásoknak mindenben megfelelő hulladékégető műben történik és a 

hulladékhierarchia szabályának megfelelő frakcióra vonatkozik. 

 

Égetéssel hasznosított települési szilárd hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

A hulladéklerakókra kerülő értékes és hasznosítható hulladékok mennyiségének csökkentése 

érdekében Pest Megye tudatformáló, koordináló, szakmai segítséget nyújtó szerepét 

hangsúlyozzuk. A szemléletformálás megyei szintű koordinációja szükségességének különös 

jelentőséget ad, hogy a közszolgáltatási integráció után Pest megye területét a tervek szerint 

nyolc közszolgáltató fogja lefedni.  

Települési szilárd hulladék (20 03 07) 

A lomtalanításkor kihelyezett hulladékok legalább 80%-a éghető bútor és építési fahulladék, 

valamint papíralapú csomagolóanyag, könyv és médiatermék, használt ruhanemű, mégis 

jelentős részben kommunális lerakókba kerülnek ezek az anyagok.  

Építési-bontási hulladékok 

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet meghatározásában az építési és bontási hulladék az építmények 

építőipari kivitelezése során keletkező kitermelt talaj, betontörmelék, aszfalttörmelék, 

fahulladék, fémhulladék, műanyag hulladék, vegyes építési és bontási hulladék, valamint az 

ásványi eredetű építőanyag-hulladék. A nem hasznosított vagy nem hasznosítható építési és 

bontási hulladék kizárólag inert vagy nem veszélyeshulladék-lerakón helyezhető el. A nagy 

mennyiségben keletkező és bonyolult műszaki megoldások nélkül is kezelhető hulladékok 

jelentős része lerakókra kerül, de egyre szélesebb körben van már lehetőség a hasznosításra. 
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Felül kell vizsgálni az építőipari és útépítési szabályozást, hogy javuljanak ezen értékes 

másodnyersanyagok felhasználhatóságának feltételei. 

Textilhulladékok, használt ruhák 

Egyre nagyobb mennyiségben keletkező hulladékfajtáról van szó, becslések szerint a 

háztartási hulladéknak 5-7%-a ruhanemű. A bevásárlóközpontokban, önkormányzatok 

közelében és nagy forgalmú csomópontokban kihelyezett konténerekben lehetséges a 

begyűjtésük. A begyűjtésben jelentős a szerepük a karitatív tevékenységet végző 

szervezeteknek, egyházaknak is. 

Elemek, akkumulátorok 

A használt elemeket, akkumulátorokat a lakosok térítésmentesen adhatják át a meghatározott 

gyűjtőpontokon, hulladékudvarokban. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységekről rendelkezik a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. A 

rendelet hatálya az elemre és az akkumulátorra, a hulladékká vált elemre és akkumulátorra, az 

elem- és akkumulátorhulladék átvételére, gyűjtésére, szállítására, valamint az elem- és 

akkumulátor hulladék kezelésére terjed ki. A rendelet hatálya nem terjed ki az olyan elemre és 

akkumulátorra, amely Magyarország alapvető biztonsági érdekeinek védelmével kapcsolatos, 

továbbá a fegyverekre, lőszerekre, hadianyagokra, valamint a világűrben való felhasználásra 

gyártott berendezésekre, ide nem értve a nem kifejezetten katonai célokra szánt termékekben 

használt elemet és akkumulátort. 

A megyei települések veszélyes hulladékgyűjtő udvaraiban van lehetőség az elhelyezésükre. 

Elektromos és elektronikai hulladékok 

Az EU szabályozás a kiterjesztett gyártói felelősségen alapul. Ennek egyik lényegi eleme, 

hogy a gyártók viselik a hulladékká vált termékek kezelésének költségeit. Az irányelv ennek 

megfelelően a gyártók feladataként írta elő olyan rendszerek felállítását, amelyek biztosítják 

az elektromos és elektronikai termékek hulladékainak visszavételét, begyűjtését és 

hasznosítását. Az elektromos és elektronikai berendezések veszélyesanyag-tartalmának 

csökkentése céljából a 2006. július 1-től forgalomba hozott új elektromos és elektronikai 

berendezések (az irányelvben felsorolt kivételektől eltekintve) nem tartalmazhatnak ólmot, 

higanyt, kadmiumot, hat vegyértékű krómot, polibrómozott-bifenileket (PBB) és 

polibrómozott-difenilétereket (PBDE). 

Az elektromos és elektronikai termékeket gyártó vagy forgalomba hozó cégek kötelesek a 

2002/96/EK irányelv által meghatározott mértékben visszagyűjteni és ártalmatlanítani az 

elektromos és elektronikus hulladékot (e-hulladék), továbbá a kereskedők új készülékek 

vásárlásakor kötelesek a tönkrement készülékeket visszavenni. Az elektromos és elektronikai 

hulladék elkülönített gyűjtését, új készülék vásárlása esetén a kötelező visszavételét 

Magyarországon 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletszabályozza. Fontos a szelektíven 

gyűjthető e-hulladék körének bővítése a közszolgáltatásban veszélyeshulladék-

gyűjtőjáratokkal, pl. a használt napelemek, katódsugárcsöves TV készülékek, PC és 

műszermonitorok tekintetében. Már létezik olyan eljárás, ami ezekből a hulladékokból 
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építőipari termékek gyártásához felhasználható másodnyersanyagot állít elő, tehát ezek a 

leselejtezett termékek sem kerülnek a veszélyeshulladék-lerakókba. 

Kritikus másod nyersanyagoknak számítanak az elektronikai hulladékokból kinyert ritka 

földfémek (pl.: platina, arany, ezüst stb.), melyek sokkal nagyobb mennyiségben találhatók 

meg ezekben a hulladékokban, mint a kinyerésükre szolgáló bányászati ércekben. Ezeknek 

már a tervezése során arra kell törekedni, hogy majd életciklusukat befejezve, szétbontásuk 

során minél könnyebben kinyerhetők legyenek.    

A megyei települések veszélyes hulladékgyűjtő udvaraiban a lehetőség adott az 

elhelyezésükre. 

Hulladékká váló gépjárművek 

A lehetőség biztosított a kiselejtezett gépjárművek országos gyűjtőrendszeréhez való 

csatlakozáshoz. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 444/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendeletértelmében a gyártó a forgalomból kivont vagy kivonni szándékozott hulladékká vált 

gépjárművet az utolsó tulajdonostól vagy az üzemeltetőtől átveszi, gyűjti (átvételi és gyűjtési 

kötelezettség), és az átvett hulladék - a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi 

feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti - bontóhoz történő eljuttatásáról, kezeléséről, 

valamint az e rendelet szerinti hasznosítási arányok teljesítéséről gondoskodik (kezelési 

kötelezettség). A gyártó a hulladékká vált gépjármű tulajdonosa számára a hulladékká vált 

gépjármű átvételét a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 

miniszteri rendeletben meghatározott bontási átvételi igazolás kiállításával igazolja. 

Hulladékolajok 

A lehetőség biztosított az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű 

hasznosításukra és ártalmatlanításukra. Az elhasznált növényi olaj gyűjtésére szakcég 

gyűjtőjáratai igénybevételével van lehetőség. A használt motor és kenőolajok a megye 

üzemanyag kútjainál leadhatók. 

Állati eredetű hulladékok 

A lehetőség biztosított az állati hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való 

csatlakozáshoz.A megyei településekaz állati hulladékoktekintetébenazATEV-

hozártalmatlanításratörténőátadással a jogszabályi követelményeknek megfelelnek. 

A hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 

2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelven kívül más uniós jogi aktust átültető vagy 

végrehajtó jogszabály e törvényben (2012. évi CLXXXV.) foglaltaktól eltérően rendelkezik. 

E törvény hatálya nem terjed ki) az állati melléktermékekre, ideértve a belőlük származó 

feldolgozott termékeket, kivéve, ha azokat hulladéklerakóban történő lerakásra, égetésre, 

valamint biogáz- vagy komposztáló üzemben történő hasznosításra szánják, valamint) a nem 

vágás következtében elpusztult és ártalmatlanításra kerülő állatokra, ideértve a járványos 

állatbetegségek leküzdése érdekében leölt állatok tetemeit is. 
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A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (2) c) bekezdésében foglaltak és a nem 

emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, illetve egyéb kapcsolódó 

rendeletek előírásaira is figyelmet kell fordítani, mivel az állati eredetű hulladék is csak 

bizonyos esetekben tekinthető hulladéknak. 

Egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok 

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezelésekor a 1/2002. (I. 11.) EüM 

rendeletben foglaltak alapján kell eljárni. 

Biológiailag lebomló hulladékok és házi komposztálás 

A megye területén jelenleg működő komposztáló telepek problémája, hogy a komposztok 

hasznosítását szabályozó rendelkezések nem alkalmasak az eladási gondok kezelésére, így kis 

mennyiségű komposzt előállítása esetén az egységre jutó eljárási díj versenyképtelenné teszi a 

terméket a piacon. A komposztok egyik jelentős felhasználási eleme a régi hulladéklerakók 

rekultivációja, melynek során a komposztok és a stabilizált hulladékok felhasználhatók.  

Sajnos arra is van gyakorlati példa, hogy a gyenge piaccal rendelkező komposztot égetésre 

vásárolják fel, például erőműben történik ennek ún. energetikai hasznosítása. Ennek oka, hogy 

az újabb generációs műtrágyák terméshozamra gyakorolt hatása jobb, mint a termőföldre 

kihordott komposztnak. A biológiailag lebomló szerves anyag hulladéklerakón történő 

elhelyezésének csökkentése mára minden hulladékgazdálkodási társaság célja. Ezt a célt 

továbbra is kiemelten kell kezelni, ezért a közszolgáltatás keretein belül működő szelektív 

gyűjtés „zöldjárat” mellett a házi komposztálás minél nagyobb arányú elterjedése is 

támogatandó. 

 

Komposztálással hasznosított hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

Egyéb veszélyes hulladékok 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Ahulladékok kivitelét és 
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behozatalát, beleértve a veszélyes hulladékokat is, az Európai Parlament és a Tanács 

hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelete szabályozza, amelynek végrehajtását az 

országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló180/2007. (VII. 3.) Kormányrendelet segíti. 

A hulladékok veszélyességének csökkentését szolgálja számos veszélyes anyag felhasználását 

korlátozó jogszabály, így a gyártói felelősségre építő csomagolási, elektromos berendezés, 

elem-akkumulátor, gépjármű szabályozásban a forgalomba hozható termékek ólom, 

kadmium, higany, és króm-VI tartalmának korlátozása, de más környezetvédelmi és 

egészségügyi szabályozók is hasonló eredménnyel járó korlátozásokat tartalmaznak. 

A megyei települések hulladékudvaraiban és szervezett akciók keretében térítésmentesen 

átadhatók a veszélyes hulladékok. Azonban figyelembe kell venni az egyre több új 

hasznosítási technológiai eljárás megjelenését erre a hulladékkörre is. Példának említhető a 

gépjárművek olajszűrőinek és az olajos textíliának a hasznosítására kifejlesztett MeWa 

technológia.  

A különleges felügyeletet igénylő veszélyes hulladékokra történő odafigyelés a 

hulladékgazdálkodásban különösen fontos, hiszen a megfelelő hasznosítási és ártalmatlanítási 

rendszer kiépítésének elsőbbséget kell biztosítani. Azokra a veszélyes hulladékokra, melyek a 

levegőminőségre, felszíni vagy felszín alatti vizekre veszélyesek, robbanásveszélyesek vagy 

gyúlékony anyagot tartalmaznak, fertőző betegségek kórokozóit hordozzák,a jogszabályok 

általában magasabb követelményeket határoznak meg. Az ártalmatlanításkor dokumentálni 

kell a velük kapcsolatos eljárás bizonyítékait és a szükséges monitoringot. 

A szelektíven gyűjtött hulladékok részarányának növelése, valamint a lakossági hulladékba 

való keveredésének csökkentése érdekében a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése, 

illetve célirányos gyűjtési akciók megtartása, új hulladékgyűjtő udvarok létesítése 

településenként, illetve hulladékgazdálkodási társulásonként szorgalmazandó a hatályos 

jogszabályok betartása mellett. 

Egészségügyi hulladékok 

Az egészségügyi hulladékok kezeléséről az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék 

kezeléséről szóló 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet rendelkezik, melynek 4. § (3) bekezdésének f.) 

pontja kimondja, hogy: fertőző hulladékok égetéssel vagy fertőtlenítéssel ártalmatlaníthatók. 

Emellett figyelembe kell venni a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet előírásait is. Külön jogszabály híján a 

fertőző hulladékok szállítását és gyűjtését is ez utóbbi kormányrendelet előírásai szerint kell 

végezni. 

A hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban lévő 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szól. A rendelet 5. § (3) bekezdése szerint tilos 

a kórházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményből származó 

fertőző hulladék lerakása. Amennyiben az egészségügyi hulladék nem tartalmaz egyéb 

veszélyes összetevőt, fertőtlenítés után B3 kategóriájú lerakókban lerakható. 
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Csomagolási hulladékok 

A Csomagolási Keretirányelv 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a gyártónak, tehát a 

csomagolás előállítójának a gyártói felelősség alapján gondoskodnia kell a csomagolási 

hulladék elkülönített visszavételéről, illetve hasznosításáról. A visszavételi és hasznosítási 

kötelezettség önállóan vagy koordináló szervezeten keresztül is teljesíthető. Önálló 

teljesítésként a gyártó a visszavételi és hasznosítási kötelezettségét saját maga is teljesítheti, 

vagy átadhatja a szükséges hulladékkezelési engedélyek birtokában lévő gazdálkodó 

szervezetnek, vagyis a hulladékkezelőnek. A gyártó az általa visszavett, újra használatra 

alkalmas csomagolás újra használatát is biztosíthatja. 

8. TERMELÉSI HULLADÉKOK- IPARI ÉS EGYÉB 

GAZDÁLKODÓI NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 

A termelési hulladékok termelési-gyártási folyamatokból származó, és közvetlenül 

termeléshez kapcsolódóan hulladékok, melyek az adott termelési folyamat során nem 

hasznosíthatóak fel közvetlenül (továbbá nem sorolhatóak a települési hulladékok közé). 

A termelési hulladékok a hazánkban rendelkezésre álló adatbázisokban is eltérő szempontok 

alapján kerültek csoportosításra. Míg az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

EWC hulladéktípusonként, hulladékáramonként gyűjti az adatokat, a KSH és az EUROSTAT 

a tevékenységi körök szerint végzi a csoportosítást.  

EWC csoportosítás alapján az alábbi hulladékcsoportok tekinthetők települési hulladéknak: 

 

01 Ásvány kutatás, bányászat, kőfejtés hulladékai 

03 Fa- és bútor ipari hulladék 

04 Bőr-, szőrme-, textilipari hulladék 

05 Kőolaj finomítás, földgáz tisztítás, kőszén pirolitikus kezelésének hulladékai 

06 Szervetlen kémiai folyamatok hulladéka 

07 Szerves kémiai folyamatok hulladéka 

08 Bevonatok, ragasztók,tömítőanyagok, nyomdafesték ipari hulladékai 

09 Fényképészeti ipari hulladékok 

10 01 Erőművi és egyéb égetőműből származó hulladék 

10 02 – 10 10 Fémipari, termikus kohászati, fémfeldolgozási hulladékok 

10 11 – 10 12 Üveg- és kerámiaipari hulladék 

10 13 Cement, mész, gipsz alapú ipari hulladékai 

11 Kémiai felületkezelési hulladékok 

12 
Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó 

hulladékok 

 

8.1. Jogszabályi háttér 

A Hulladék törvény 54.§-a értekezik a termelési hulladékokról: 

„54.§ (1) Az a gazdálkodó szervezet, amely termelési hulladékkal kapcsolatos 

hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, törekszik arra, hogy üzletpolitikáját úgy alakítsa ki 
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és a hulladékhierarchia szerinti egyes hulladékgazdálkodási tevékenységeket úgy válassza 

meg, illetve olyan technológiafejlesztést hajtson végre, amely az elérhető leghatékonyabb 

anyag- és energiafelhasználással jár. 

(2) Az a gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során termelési hulladék képződik, 

elősegíti az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási tervekben foglalt megelőzési, 

hasznosítási és ártalmatlanítási célok megvalósítását. 

(3) A termelési hulladékot elkülönítetten kell gyűjteni. 

(4) Törekedni kell arra, hogy a termelési hulladék a képződés helyétől az elérhető 

leggazdaságosabb módon és legrövidebb időn belül kerüljön hasznosító vagy ártalmatlanító 

létesítménybe. 

(5) A termelési hulladékra a termelési hulladékkal, valamint az elkülönítetten gyűjtött 

háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.” 

Bár a Ht. 88.§-a tartalmazott olyan bekezdést, mely a termelési, továbbá az elkülönítetten 

gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységekre vonatkozó részletes szabályozást tesz lehetővé, illetve az OHT is előre vetíti 

ilyen Kormány rendelet várható (2014-es) hatályba léptetését, azonban ilyen szabályozás a 

mai napig nem került beiktatásra. 

A nyilvánosságra hozott rendelet tervezet az alábbi módon definiálja a termelési hulladékot: 

„termelési hulladék: olyan hulladék – ide nem értve a háztartási hulladékhoz hasonló 

hulladékot –, amely a gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenységére, illetve önálló 

foglalkozására jellemző anyagból, áruból vagy termékből képződik termelési, kereskedelmi, 

ipari, mezőgazdasági, erdészeti vagy szolgáltatási tevékenysége, illetve önálló 

foglalkozásának gyakorlása során” 

 

8.2. Jelenlegi helyzet 

 

Keletkező termelési hulladékok  

Országos szinten az elmúlt években képződő termelési hulladék mennyiségében 

általánosságban csökkenés volt megfigyelhető. Az összes termelési hulladékmennyiség 

tekintetében 2010 és 2015 között ez a csökkenés 14%-os volt. 

Országos szinten a termelési hulladékok közül legjelentősebb az EWC 10 01 csoportba 

tartozó, vagyis erőművi és egyéb égetőműből származó hulladékok mennyisége. 
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Termelési hulladékok képződő mennyiségének alakulása Magyarországon 2010 és 2015 között 

(forrás OKIR) 

A vizsgált időszakban Közép-Magyarországon is csökkenés volt megfigyelhető, azonban 

2014-ben a képződő hulladék mennyisége több, mint duplája volt a korábbi években mértnek. 

A kiugró éves érték elsősorban a 10 01, illetve a 10 02-10 10 EWC főcsoportba sorolható 

hulladékoknak tulajdonítható, ezen belülis az alábbi hulladéktípusoknak: 

 10 01 01: erőművekből származó hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04*) 

        10 02 01: vas- és acéliparból származó hulladék 

 10 04 02*: ólom termikus kohászatából származó elsődleges és másodlagos 

termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék 
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Termelési hulladékok képződő mennyiségének alakulása Közép-Magyarországon 2010 és 2015 

között (forrás OKIR) 

A termelési hulladékok igen változatos összetételűek, sok hulladéktípust értünk alatta. Pest 

Megyében legnagyobb arányban a  szerves kémiai folyamatokból, illetve fémek, műanyagok 

alakításából, felületkezeléséből származó hulladékok keletkeztek.  

 

Közép-Magyarországon 2015-ben képződött veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok 

mennyiség csoportonkénti bontásban s HIR adatok alapján (forrás: OKIR) 

 

8.3. Változás nélküli előrejelzés 

 

A következő években Pest megyében is a termelés növekedése várható. Ugyanakkor a 

hulladékszegény, mellékterméket hasznosító, hulladékot újra feldolgozó technológiák 

elterjedésével a hulladékmennyiség további csökkenése várható. A csökkenés ütemének 

tekintetében azonban lassulásra lehet számítani. 

Hasznosítás, ártalmatlanítás 

A termelési hulladékok változatos jellege miatt jellemző hasznosítási irány nem határozható 

meg, az egyes típusok anyagi jellemzői alapján egyedi eljárások során hasznosíthatóak.  

Az egyik legnagyobb mennyiségben képződő hulladéktípus a 10 01 02 kódú széntüzelésű 

pernye. A pernye elsődleges hasznosítója az építőipar. Fimon szemcsemérete, nagy fajlagos 

felülete valamint jellemző anyagi összetétele (kvarc, mész, alumínium és vas-oxid) 

alkalmasság teszi különböző geokompozitokban történő felhasználásra. A pernyei ilyen típusú 

hasznosításának elterjedését nehezítik a nyersanyagok alacsony árszínvonala, valamint az 

erőművi pernye minőségének ingadozása (például felületen adszorbeálódott szennyezők, 

szemcseméret eloszlás) 
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Szintén nagy mennyiségben képződik a 10 01 05 kóddal jelölt, füstgáz kéntelenítésének 

kalcium alapú reakciójából származó hulladéka. A kéntartalom mésztejes leválasztásából 

származó kalcium-szulfát dihidrát, azaz REA gipsz, értékesíthető, többek között a gipszkarton 

gyártására és cement klinker adalékanyagként is felhasználható.  

8.4. Javaslatok 

 

Fontos, hogy a termelő tevékenységet végző vállatok gazdaságilag is érdekeltek legyenek a 

melléktermékek, hulladékok hasznosításának, újrafeldolgozásának, valamint a 

hulladékszegény technológiák választásában.  

Más hulladéktípusokhoz hasonlóan a termelési hulladékoknál is jelentkezik a melléktermék és 

hulladék konfliktusa. Az egyik termelő gazdasági szerezetnél keletkező, saját 

tevékenységükben felesleges anyag más szervezet számára nyersanyag is lehet. A körkörös 

gazdaság, a hulladékszegény technológiák terjesztése érdekében fontos, hogy ezek a 

potenciális nyersanyagok minél nagyobb arányba eljussanak a felhasználásukat lehetővé tevő 

piaci szereplőkhöz. Ennek érdekében egyrészt fontos, hogy ezen anyagok elkerüljék a 

hulladékká minősítést. Ez esetben ugyanis a hulladéknak minősített anyagot csak 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet veheti át, jelentősen megnövelve az 

adminisztrációs kötelességeket, költségeket, megnehezítve ezzel felhasználásukat. Másrészről 

lehetővé kell tenni, hogy a termelő szervezetek egyszerűen „egymásra találhassanak”, azaz a 

felesleges anyagot termelő szereplők megtalálhassák azokat a földrajzilag lehetőleg közel 

elhelyezkedő szereplőket, melyek fogadni, feldolgozni képesek a felesleges anyagokat, illetve 

fordítva. Az települési önkormányzatok összefogásával elkészíthető lenne olyan önkéntes 

alapon működő, internetes adatbázis, amint keresztül fölös anyag (melléktermék, nem 

hulladékká minősített anyag) kínálat és kereslete találkozhat.  

A Nemzeti Ipari Szimbiózis Program (NISP) az Egyesült Királyságban már 2003. óta 

működik. Ez egy olyan ingyenes üzleti lehetőség, melynek önkéntes tagjai együttműködve 

elősegíthetik a körkörös gazdaság megvalósulása felé történő haladást. A NISP az Európai 

Bizottság LIFE+ környezetvédelmi programjának keretében valósul meg. Hazánkban ezt a 

kezdeményezést az IFKA (Iparfejlesztési Közalapítvány Nonprofit Kft.) karolta fel, és az ISL-

el (International Syneries Limiteddel) közösen bonyolítja le. Az IFKA széles körű 

kapcsolatrendszere alapján elsősorban hídképző intézményként működik. Elősegíti a gazdaság 

keresleti-kínálati oldala közötti összeköttetés megteremtését az oktatás, a foglalkoztatás-

bővítés, a kutatás-fejlesztés és innováció, a környezetvédelem és a logisztika terén. A NISP 

projekt „olyan kapcsolatok kialakítását célozta, amelyek megnövelik egy erőforrások 

élettartamátt. A kapcsolat két vállalat, két ipari termelő között jön létre; egyikük valamilyen 

felesleggel rendelkezik, amely lerakásra kerül, vagyis hulladék. A projekt feladata, hogy 

olyan partnert találjon, aki ennek a felesleges anyagnak a felhasználására képes.” A NISP által 

létrehozott vállalati partnerségek célja gazdaságilag előnyös együttműködések kialakítása. 

A projekt első 3 éves időszakában létesült ipari kapcsolatok környezeti eredményei: 
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Anyagtípus 

Ártalmatlanítástól 

eltérített mennyiség 
CO2 kibocsátás csökkentés 

Kiváltott elsődleges 

nyersanyag 

tonna tonna tonna 

műanyag 59,16 617,62 60,42 

fém 60,00 1.249,84 77,63 

üveg 1.056,70 1.492,05 1.061,20 

papír, karton 1,65 4,22 1,65 

élelmiszer 6,00 14,57 6,00 

textil 0,03 0,58 0,03 

nem vas fém 0,00 144,90 9,00 

talaj 4,80 0,49 4,80 

 

Az IFKA munkájának is köszönhetően 2016-ban Magyarország is csatlakozott a TRIS 

projekthez, melyben további 4 EU tagállam, az Egyesült Királyság, Spanyolország, 

Svédország és Olaszország vesz részt. A tervek szerint a tanácsadó testület félévente fog a 

2016-2019 közti periódusban ülésezni, ezen felül pedig külföldi tanulmányutak és 

céglátogatások biztosítják a projekt résztvevői közötti tapasztalatcserét. A projekt elsődleges 

célja az Ipari Szimbiózis népszerűsítése. 

További lehetőség a felesleges termelési hulladék elkerülésére a zöld közbeszerzések jogi 

intézménye. Ennek jelentősége, hogy a közbeszerzések során nemcsak gazdasági, hanem 

környezetvédelmi, szempontok is előtérbe kerülnek. Ezáltal a termelők, gyártók érdekeltté 

válnak a környezetbarát technológiák, hulladékszegény eljárások alkalmazásában, valamint 

környezeti hatásaik mérséklésében. A zöld közbeszerzés bevezetésének hatására fokozódhat a 

környezetvédelmi vezetési rendszerek, mint az EMAS bevezetésének elterjedése a termelői 

szektorban, továbbá elősegíti az életciklus szemlélet alkalmazását. 

9. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI 

HULLADÉKOK 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok csoportja igen változatos összetételű és 

származású hulladékot foglal magába. Ide soroljuk a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 

tevékenységből származó, a halászat, vadászat hulladékait, továbbá az élelmiszer előállítás és 

feldolgozás során képződő hulladékokat. A mezőgazdasági hulladékok jellemzően magas 

szervesanyag-tartalmúak, mikroorganizmusok által, biológiai úton könnyen bonthatóak, mely 

tulajdonság nagymértékben meghatározza előnyös kezelési, ártalmatlanítási módszerüket. Ide 

tartozik azonban pár olyan hulladéktípus, melyre a fenti megállapítás nem áll fenn. Ezek 

lehetnek például tartósítószerek, fémhulladék, bizonyos iszapok. Fontos, hogy ezek gyűjtése a 

biológiailag jól bontható hulladékoktól elkülönítve történjen, megkönnyítve ezzel a bontható 

frakció magasabb szintű hasznosítását. A tárgyalt hulladékcsoport a 02 EWC kódú 

hulladékfőcsoportba tartoznak, ezen belül pedig a 36 nem veszélyes és 1 veszélyes 

hulladéktípus 7 alcsoportba került besorolásra. 
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 02 01: mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat, 

halászat 

 02 02: hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek készítéséből és feldolgozásából 

származó hulladék  

 02 03: gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből 

és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-

feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék 

 02 04: cukorgyártási hulladék 

 02 05: tejipari hulladék 

 02 06: sütő- és cukrászipari hulladék 

 02 07: alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék, 

konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és 

fermentálásból származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) 

Az élelmiszeripari hulladékok esetében az ENSZ által 2030-ra ajánlott célszám, hogy ezeket a 

felére csökkentsük. A megyében is kb. 40 kg/fő az évente kidobott élelmiszerek mennyisége. 

Az ezek előállítására fordított energia veszteségként jelentkezik.  

9.1. Jogszabályi háttér 
 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékokra vonatkozóan nincsen hatályban speciális, 

külön jogszabályi rendelet. Ezek a hulladékok valamely hulladékáramba besorolhatók, ha 

nem lehet ezeket hasznosítani. (a keletkező hulladéknak csaknem fele, vagy több mint a fele 

mezőgazdasági eredetű, amiből a növényi eredetű negyedének a fele hasznosításra kerül, az 

állati eredetűeknek, ami korábban elérte a teljes mennyiségnek a 40-45 %-át is, szintén kb. a 

fele kerül feldolgozásra) A megmaradt melléktermékből származó hulladék része valamelyik 

hulladékáramnak, a korábban is kivett szennyvizet és folyékony trágyát és a mellékterméket 

kivéve. 

9.2. Jelenlegi helyzet 

 

Képződés, kezelés, ártalmatlanítás és hasznosítás 
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Közép-Magyarországon kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok mennyiségének 

alakulása (forrás: OKIR) 

Közép-Magyarországon kezelt mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok mennyisége 

2010 és 2014 között lineárisan megközelítőleg ötödére csökkent. 

Problémák 

A mezőgazdasági hulladékokhoz köthető fő problémát a melléktermék és hulladék jogi 

viszonya jelenti. Sok esetben nem egyértelmű, hogy egy tevékenység során a termék 

előállítást kísérően jelentkező, az adott tevékenységben nem hasznosítható és nem a termék 

részét képező anyag milyen esetekben tekinthető mellékterméknek és mely esetekben tartozik 

a hulladék státusza alá. 

A kérdésnek jelentős gazdasági következményei vannak, hiszen melléktermékre és hulladékra 

más-más eljárásjogi szabályozás alá esik. 

A melléktermékkel végzett tevékenységre nem vonatkoznak a hulladékgazdálkodási 

tevékenység előírásai, így például végzéséhez nem szükséges hulladékgazdálkodási 

tevékenység engedélyeztetése, valamint az ehhez kapcsolódó, esetenként a vállalkozásokra 

jelentős terheket jelentő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek ellátása.  

Megjegyzendő azonban, hogy az állati melléktermékkel kapcsolatos tevékenység esetében az 

anyagok magas egészségügyi és környezeti kockázata miatt szigorú hazai és EU-s szabályok 

érvényesek.  

A Ht. 2013-ban történt hatályba lépésével megkezdődött egy melléktermékekre vonatkozó 

részletes szabályozás kidolgozása.  
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9.3. Intézkedési javaslatok 

Megelőzés 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok tekintetében a hulladék keletkezésének 

megelőzését elsősorban az alkalmazott technológia megfelelő műszaki színvonalával lehet 

biztosítani. Az elmaradott, kis hatékonyságú technológiák fejlesztése szükséges, melyhez 

pályázati lehetőségeket kell a termelő vállalatok számára biztosítani. Azonban a 

mezőgazdaság és élelmiszeripar nyersanyagainak és termékeinek sajátossága miatt a 

feldolgozási hatékonyság véges. A termelés maradékaként jelentkező hulladékok magas 

szerves anyag aránya miatt sokféle technika áll rendelkezésre ezen anyagok hasznosítására 

akár anyagában, akár energetikailag. 

Ehhez kapcsolódóan fontos, hogy a jövőben csak azok az anyagok váljanak hulladékká, 

melyek esetében ez valóban indokolt.  

Jó gyakorlat a termelők informálása a környékükön működő hulladékot hasznosító feldolgozó 

üzemekről és az ott befogadott jellemző hulladék típusokról. Erről a lehetőségről és a 

melléktermékké nyilvánítás szabályozásáról értesíteni a termelőket, továbbá segítséget 

nyújtani számukra az eljárás lefolytatásához. Erre szolgáló eszköz egy tájékoztató füzet 

összeállítása. 

Hasznosítás 

A mezőgazdasági hulladékok esetében kifejezetten jellemző, hogy a melléktermék és 

anyagában hasznosítható hulladék fogalma szorosan összefügg. A hulladékhierarchia alapján 

a legkedvezőbb lehetőség a hulladék képződésének elkerülése, melynek egyik lehetséges útja, 

hogy a termelés során képződő fölös anyag visszaforgatásra, vagy más technológiában 

nyersanyagként kerül felhasználásra. Ezt az esetet az előző alfejezetben tárgyaltuk. 

A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok esetében a hasznosítás így jelentős mértékben 

az energetikai felhasználási lehetőségekre irányul.  

A zsírokat illetve növényi eredetű olajokat magas arányban tartalmazó hulladékok, mint a 

vágóhídi maradékok, vagy a használt sütőolajok alkalmasak lehetnek biodízel előállításra.  

A magas szerves anyag tartalmú hulladékok esetében a másik jellemző tüzelő-, illetve 

üzemanyag előállítási technológia a biogáz gyártás. A biogáz gyártás során reduktív 

környezetben a betáplált anyag széntartalma négy lépeses anaerob folyamat eredményeként 

jórészt metánná (kis mennyiségű szén-dioxiddá) alakul, mely elvezetésre kerül. Az elszívott 

gáz esetleges tisztítást (dúsítást követően) gázmotorban villamos áram termelésre, gázégőben 

hőenergia előállításra alkalmazható. A metán rentábilis terméke is lehet a 

hulladékhasznosításnak. A biogáz termelés során visszamaradó szilárd anyag a technológia 

paramétereitől és a betáplált anyag minőségétől függően a talaj szerves anyagának 

utánpótlására lehet alkalmas.  

Komposztálás: A biogáz képződéssel szemben a komposztálás az aerob biológiai folyamatok 

során megy végbe. 
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A házi komposztálás és hasznosítás elterjesztésének, a hulladéklerakókra kerülő biológiailag 

lebomló komposztálható hulladékok csökkentése érdekében a megye tudatformáló, 

koordináló, szakmai segítséget nyújtó szerepét hangsúlyozzuk. Példaként említjük meg, hogy 

legkönnyebb a házi komposztálást népszerűsíteni a lakosság körében. 

A települési szilárd hulladékok negyedrésze kerti hulladékból és ételmaradékból áll, amelyet a 

keletkezés helyén kertes családi házakban sikeresen és olcsón hasznosítani lehet. A szerves 

anyagok otthoni hasznosítása csökkenti a hulladéklerakók szerves anyag terhelését, valamint 

javíthatja a talaj, ill. növényzet tápanyag ellátottságát. 

A komposztálás a nagyvárosi település-együttesek településeinek közel afelében elérhető, és 

elterjedtsége a vidéki agglomerációkban is meghaladja az országos átlagdupláját (44,4%). 

A helyi önkormányzatok önálló, ill. területi összefogásával, támogatásával, a szerves anyag 

hasznosítási eljárás a lakosság körében a szervezett tanfolyamokon keresztül népszerűsíthető. 

A házi komposztálás népszerűsítése mellet jelenjen meg a „közösségi komposztálás” fogalma 

is, ami szintén jó alternatívája lehet a szerves hulladékok lakóhely közeli hasznosítására.  

Így a megyei önkormányzatoknak e témakörben az alábbi feladatok körvonalazódnak: 

 Komposztáló tanfolyamok szervezése 

 Kisebb komposztáló területek kialakítása a nagyobb településrészekben, 

lakónegyedekben 

 Házi komposztáló berendezések beszerzésének anyagi támogatása 

 Önkormányzatok értesítése a termelőknek, hasznosítóknak kiírt pályázati 

lehetőségekről 

10. BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKOK 

A biológiailag lebontható hulladékok alatt a gyakorlatban azon hulladéktípusokat értjük, 

amelyek (emberi mértékkel mérve) viszonylag rövid időn belül mikroorganizmusok 

élettevékenysége által lebonthatóak. A mikrobák a szerves anyagokat anaerob vagy aerob 

(esetleg anoxikus) úton egyszerűbb vegyületekké vagy szervetlen anyagokká alakítják át.  

A fejezet további részeiben tehát az alábbi hulladéktípusokkal foglalkozunk: 

20 Települési hulladék  

20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01) 

20 01 08 biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék 

20 02  kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve) 

20 02 01 biológiailag lebomló hulladék 

20 03 01 ebből csak a biológiailag lebomló rész, azonban ennek kiválogatásához válogatómű szükséges 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból különleges jellemzőjük, hogy biológiai bonthatóságuk 

miatt tárolhatóságuk, újrahasználhatóságuk és újra feldolgozhatóságuk erősen korlátozott, így 

az ilyenhulladékok esetében a hulladékhierarchia ezen lépcsői gyakorlatilag kimaradnak.  
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10.1. Jogszabályi háttér 

 

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladéktól (Hulladék törvény, Ht.) két vonatkozó fogalmat 

is bevezet a tárgyalt hulladékcsoportra vonatkozóan:  

Biológiailag lebomló hulladék: „minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy 

anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékotis”. 

Biohulladék: „a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató 

létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, 

élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék”. 

A fentifogalom-meghatározásokból következik, hogy a biohulladék is biológiailag lebomló 

hulladék. 

Külön biológiailag lebomló hulladékokat magában foglaló főcsoport a hulladékjegyzékben 

nincsen, hanem a létező csoportokon beül találhatóak olyan hulladéktípusok, melyek 

jellemzői alapján jelen csoportba sorolhatóak. A legjelentősebb biológiailag lebontható 

hulladékáramot az EWC 02 kódú mezőgazdasági és élelmiszeripari főcsoporton belül 

található, magas szerves anyag tartalmú hulladéktípusok, valamint a 19 08 szennyvíztisztító 

művekből származó iszapok és a 20 01 08 kódú konyhai és étkezdei maradékok, 20 02 01 

kódú kertekből, parkokból származó települési hulladék biológiailag lebomló frakciója, 

illetve 20 03 01 kódú vegyesen gyűjtött települési hulladék biológiailag lebomló része adja. 

Ezen kívül természetesen a többi főcsoportba tartozó hulladékok közt is előfordulnak 

biológiailag lebontható típusok, azonban ezek egyéb speciális jellemzőik miatt az adott 

főcsoport más hulladéktípusaihoz hasonló kezelési módot igényelnek, így ezek tárgyalásától 

jelen fejezetben eltekintünk. 

10.2. Jelenlegi helyzet 

A gyakorlatban azonban, különösen hulladékgazdálkodási közszolgáltatások esetében csak a 

települési hulladékokat értik a biológiailag lebontható hulladékok elnevezés alatt. Így tesz 

ezzel kapcsolatban az OHT is, melynek logikáját követve a mezőgazdasági és élelmiszeripari 

hulladékok, valamint szennyvíz iszapok hulladékok hulladékgazdálkodási vonatkozásait 

tárgyalja. 

A használt sütőolaj EWC 20 01 25 kódszámmal a települési hulladékok közé került, ez 

elsősorban a lakosságnál, illetve vendéglátó egységeknél képződő hulladéktípus, mely 

elkülönített gyűjtés esetén hasznosítható lehet biodízel előállítás során. Magyarország 

területén több cég (például gépjármű üzemanyag forgalmazók) foglalkozik a használt 

sütőolajok átvételével, feldolgozásával.  

A többi hulladékfrakciótól eltérő tulajdonságai miatt a szerves hulladékokra egy külön, nem 

hivatalos hierarchia került kidolgozásra. 



98 

 

 

10.3. Változás nélküli előrejelzés 

 

A 1999/31/EK irányelv előírja, hogy a hulladéklerakóba kerülő, biológiailag lebontható 

települési hulladék mennyiségét az 1995-ben országos szinten képződött összes biológiailag 

lebontható települési hulladék mennyiségének 35 (tömeg)százalékára kell csökkenteni 

(Magyarország esetében 820.000 tonna). Ez az érték a 2016-os Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) szereplő adatok alapján 825.000 

tonna. A teljesítési határidő 2016. július 1. volt.  

Az irányelv elvárásait a magyar jogszabályban a 2012. évi CLXXXV. törvény 92.§ (2) írja 

elő. „A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-

mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az 

összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a 

települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 

2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.” 

23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről. 

10.4. Intézkedési javaslatok 

Ht. 3.§ f) pontja definiálja a biológiailag lebomló hulladékok hasznosításának elvét, 

miszerint „elő kell segíteni a biológiailag lebomló hulladék elkülönített gyűjtését és 

hasznosítását annak érdekében, hogy a hasznosítás után a természetes szervesanyag-

körforgásba minél nagyobb tisztaságú anyag kerülhessen vissza, valamint a 
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hulladéklerakókon lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló tartalma 

csökkenjen” 

10.4.1. Élelmiszer hulladékok 

Élelmiszer hulladékokon belül két fő kategóriát kell megkülönböztetni:  

1. elkerülhető élelmiszer hulladék: melyek hulladékká válásuk időpontjában emberi 

fogyasztásra alkalmasak voltak, vagy megfelelő időben fogyasztva még ehetők lettek 

volna; 

2. el nem kerülhető élelmiszerhulladék: melyek nem alkalmasak emberi fogyasztásra 

(nem ehető részek, időjárás vagy kártevők miatt károsult termékek) 

A biológiai hulladékok közül elsősorban az élelmiszer hulladékok kérdése igényel leginkább 

megoldást.  

Az ENSZ vonatkozó dokumentumai szerint a bolygón jelenleg is megtermelődik annyi 

élelmiszer, ami kalóriaértékben képes kielégíteni a teljes emberiség szükségleteit, a probléma 

az elosztásban és a hozzáférhetőségben van. Fontos lenne olyan nagyobb léptékű 

rendszert/hálózatot kiépíteni, amiben a kereskedelemben illetve vendéglátóiparban megjelenő 

feleslegessé váló, (pl. esztétikai probléma miatt) eladhatatlan élelmiszerek eljutnának a 

rászorulókhoz.  

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) becslése szerint a világon az 

emberi fogyasztásra termelt élelmiszereknek kb. egyharmada, azaz közel évi 1,3 milliárd 

tonna válik hulladékká, vagy vész el az élelmiszerlánc valamely szakaszában. Az erőforrás-

hatékony Európa megvalósításának ütemtervében az Európai Bizottság 2020-ig elérendő célul 

tűzte ki az élelmiszer-hulladék mennyiségének felére csökkentését. (forrás: STOA: 

Lehetőségek az élelmiszer-hulladék mennyiségének csökkentésére kiadványa) 

Hazánkban becslések szerint a keletkező élelmiszer hulladék mennyisége évente mintegy 1,8 

millió tonna, melynek kb. 20%-a keletkezik a háztartásokban.  

Helyi szinten már léteznek ilyen kezdeményezések. „Élelmiszerbank Egyesületet” hoztak 

létre, azonban ez is adományokból működik, önkéntesekkel. Akár intézményesíteni is lehetne 

a koncepción alapuló rendszert. Ha ez nem megoldható az Önkormányzatok segíthetnek, 

támogathatják ilyen szervezetek/egyesületek létrejöttét, működését, megkereshetik a 

lehetséges fogadóoldalt.  

Az érdi ÉTV-nél példaértékű megoldást alkalmaztak a „tyúkokkal a környezetért” akcióval, 

amely során saját forrásból ingyen kiosztottak 2500 db tyúkot. Mivel a tyúk évente 30-40 kg 

konyhai zöldhulladékot fogyaszt el, így ez a mennyiség nem kerül a hulladékkörbe. Nem 

lebecsülendő szempont a tyúkok utáni tojáshozam sem. Ezeket a jó megoldásokat az 

önkormányzatoknak is támogatniuk kellene, olyan megoldásokkal, hogy pl.: a családi házas 

övezetekben bizonyos számú tyúk tartása engedélyezett legyen. 

10.4.2.  Zöldhulladék 
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Családi, kertes házas településrészeken hatalmas mennyiségű zöld hulladék termelődik az év 

valamennyi időszakában. Ezért a közszolgáltatóknak érdemes megfontolni, és példát venni a 

Turai Szelektív Kft. bevált gyakorlatát, akik egész évben, hetente indítanak zöldhulladék 

gyűjtő járatokat.  

A jelenlegi kertészeti, kertépítési trendek előnyben részesítenek sok olyan növényfajt, melyek 

gondozása jelentős mennyiségű zöldhulladékot termel az év során. Továbbá szintén elterjedni 

látszik a „steril-kert” irányzat, melyben a folyamatos avareltakarítás és egyéb beavatkozások 

következtében az emberi szem számára igényesen karbantartott hatást keltő, azonban az 

élővilág szempontjából igen szerény élettér jön létre. A lehullott avar részbeni  

meghagyásával elősegíthető a talaj tápanyag utánpótlása, ezenkívül hőszigetelő rétegként is 

működik a hideg hónapok során, megvédve a talajt a komoly fagyok káros hatásaitól. 

Avardomb kialakításával elősegíthető például sün fajok (keleti, európai) áttelelése.  

A háztartásokban igen jelentős mennyiségben keletkezik kerti zöldhulladék. Ezek magas 

szervesanyag-tartalma révén a konyhai maradékokkal együtt a háztartásban is hasznosíthatóak 

komposztálás révén. Napjainkban már igen sokféle komposztáló edényzet típus létezik, 

melyek megfelelő kiválasztásával a komposztálás folyamatát viszonylag egyszerű eljárássá 

teszik, így a komposztálás gyakorlatilag bárhol, környezetszennyezést kizáró módon 

végezhető. Szerencsére a megfelelő komposztálási ismeretanyag is egyre könnyebbé, 

elérhetővé válik a lakosság számára. 

  
Műanyag, kerti komposztáló (forrás: kertikomposztalas.hu); b) komposztáló kas (forrás: 

okopack.hu/hu/komposzt-kas) 

A házi és közösségi komposztálás hulladék-megelőzési eljárásnak tekinthető (habár 

hulladékokat hasznosítása történik), hiszen ezáltal a komposztálandó anyag nem kerül 

hulladékgazdálkodási (köz)szolgáltatónak átadásra, az általuk begyűjtött és kezelendő 

hulladék mennyisége csökken. 

A komposztálás leginkább a családi, kertes házas településrészeken terjedt el.  

A komposztálás különböző mikro- és makro organizmus rendszer által végzet biológiai 

lebontási folyamat, melynek eredményeképpen egyszerűbb, növényi tápanyagokban gazdag 

anyag jön létre, mely kiválóan alkalmazható kiskertek, konyhakertek, virágágyások talajerő 

utánpótlására. 
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Városias, társasházi környezetben is van lehetőség közösségi (köztéri) illetve társasházi 

komposztpontok létrehozására. Bár ez a típusú kezdeményezés hazánkban még nem igazán 

elterjedt, több külföldi nagyvárosban nagy népszerűségnek örvend.   

 

Közösségi komposztpont az ausztráliai Elwoodban(forrás: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Community_composting_at_Elwood.jpeg) 

10.4.3. Közösségi kertek 

A komposztálás további, nem elhanyagolható haszna, hogy a komposztálást végzők 

közelebbről is megtapasztalhatják a természet körforgását, lebontó folyamatainak hasznát, 

ezáltal pedig hozzájárulhat a környezettudatos szemlélet elmélyüléséhez, terjesztéséhez. 

Ahogy a SZIKE Egyesület is hirdeti: „Komposztálni annyi, mint kezet nyújtani a 

természetnek, visszatalálni a rég elvesztett paradicsomba; összeölteni az elvágott 

köldökzsinórt. A komposzt, a humusz maga az élet, ittlétünk egyik alapköve. A komposztálás 

tisztelgés a természet előtt, szelíd lázadás saját bebetonozott, leaszfaltozott énünk ellen…” 

10.4.4. Egyéb biológiailag lebomló hulladék 

Megelőzés:  

Kertépítés, kerttervezés: Kertes házak kertjeiben a gyakori öntözést és nyírást, metszést 

igénylő pázsit és tujasövény helyett természet közeli, fajgazdagabb vegetáció kialakítása 

Hasznosítás: 

Komposztálási rendszer fejlesztése: Mind szükséges eszközök rendelkezésre bocsátásával 

(pályázati rendszerrel), mind tájékoztatással, népszerűsítéssel elő kell segíteni a komposztálás 

kiterjesztését. Ehhez elengedhetetlen a lakosság számára megfelelő információ rendelkezésre 

bocsátása: környezetvédelem és hulladékgazdálkodás fontosságának valamint a komposztálás 

környezetvédelmi, gazdasági, társadalmi előnyeinek ismertetése, szükséges ismeretek, 
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segítség a komposztálás folyamatához. (Ahhoz, hogy a lakosok hosszú távon 

elköteleződjenek a környezeti felelősségvállalás mellett, fontos megismertetni döntéseik 

hatásait, azok hozzá járulását a hosszútávon fenntartható fejlődéshez.) 

11. HULLADÉKTÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 

SZENNYVÍZISZAP 

11.1. Jelenlegi helyzet 

A HKI a korábbi szabályozástól eltérően kimondja, hogy a kommunális eredetű települési 

folyékony hulladék nem minősül hulladéknak. 

Vgtv. módosításával új néven „nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan 

háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból - közcsatornára 

való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában - 

gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából;” 

Maga a szennyvíz és annak begyűjtése tehát nem tekintendő hulladékgazdálkodási 

tevékenységnek, azonban az összegyűjtést követő szennyvízkezelési eljárás során keletkező 

szennyvíz iszap hasznosítása illetve ártalmatlanítása már igen. 

EWC 19 főcsoport szám (99 hulladéktípus,) ebből 19 08 Szennyvíztisztító művekből 

származó, közelebbről meg nem határozott hulladék: rácsszemét, homokfogóból származó 

hulladék, települési illetve ipari szennyvíz veszélyes és nem veszélyes iszapja, ioncserélő 

gyanták és azok regenerálásából származó oldatok.  

Meg kell még említeni az egyre nagyobb mennyiségben megjelenő nedves törlőkendőket, 

melyek egyre súlyosabb problémákat okoznak a szennyvíz, szennyvíziszap kezelésben és a 

hulladékgazdálkodásban is. Ezek nagy része is sajnos a lerakókra kerül.  

A szennyvíziszapok kezelésére és felhasználására vonatkozóan jelenleg a szennyvíziszap 

mezőgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelméről szóló 

86/278/EGK irányelv illetve az azt átültető, a szennyvizek és szennyvíziszapok 

mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének feltételeiről szóló 50/2001. (IV.3) Korm. 

rendelet van hatályban. Az irányelv és a Kormányrendelet egyik célja, hogy szabályozza a 

szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználását, annak érdekében, hogy a termőföldekre, 

növényi, állati és emberi szervezetekre gyakorolt káros hatásokat megakadályozza, 

ugyanakkor ösztönözze az iszapok helyes felhasználását. Egy régebben készült tanulmány 

foglalkozott a Pest Megyében elhelyezhető szennyvíziszapok talajba történő injektálásáról. 

Az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletei tartalmazza a mérgező és káros 

anyagok megengedhető koncentrációját a szennyvíziszapban és a szennyvíz komposztban 

mezőgazdasági felhasználás esetén. A határértékek nehézfémekre, arzénre valamint PAH, 

PCB és szénhidrogén vegyületekre, továbbá mikrobiológiai paraméterekre vonatkozik. A 

rendelet 6. számú melléklete éves, hektáronként megengedett terhelést is meghatároz a 

szennyezőanyagokra. 
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Az irányelv elsősorban a talajok nehézfém szennyezéssel szembeni védelmét fogalmazza 

meg. A települési szennyvízkezelésről szóló 91/271EGK irányelv 14. cikke rendelkezik a 

szennyvíztisztásból származó iszapok felhasználásáról. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 

hogy a felszíni vizekbe történő iszapkibocsátás (hajókról, vezetékrendszerből vagy más 

módon) fokozatosan megszűnjön. 

11.2. Változás nélküli előrejelzés 

A szennyvíziszap esetében az alábbi hasznosítási lehetőségekkel lehet tervezni:  

1. kihelyezés (csak meghatározott szennyezettségi korlátozással)  

2. irányított komposztálás 

3. biogáz 

4. energetikai hasznosítás  

5. rekultivációs hasznosítás 

OHT szerint a 30.000 LE feletti kapacitású szennyvíztisztító telepek esettében éri meg a 

biogáz előállítás.  

2010-ben Magyarország területén 54 db 30.000 LE feletti kapacitású szennyvíztisztító telep 

közül 18-nál végeztek iszaprothasztást  

A TESZIR adatai alapján Pest megyében 59 települési szennyvíztisztító üzemel. 

Több olyan biogáz üzem is található a megyében, ahol szennyvíziszap felhasználásával 

állítanak elő biogázt. A biogáz általában természetes folyamatokban keletkezik, de ezekben az 

üzemekben iparilag állítják azt elő. A biogáz képződése során levegőmentes anaerob 

körülmények között a biológiailag degradálható szerves anyagok alkotó elemeikre bomlanak, 

a folyamat eredményeként 50-75% metánt, 25-50% szén-dioxidot és egyéb gázokat 

tartalmazó gázkeverék képződik, mely a gazdaságban jól felhasználható.  

A biogáz metán-tartalma hő- és/vagy villamos energiaként, esetleg bio-üzemanyagként 

hasznosítható, míg a végtermék, az un. „bio-trágya” szerves trágyaként, öntözésre, vagy 

talajjavító anyagként alkalmazható. 
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Pest megyében 2007 és 2015 között kezelt, települési szennyvíz mennyisége (forrás: 

KSH 6.5.1. tábla) 

Az elmúlt 9 évben Pest megyében kezelt települési szennyvíz mennyiségének alakulását 

figyelve az tapasztalható, hogy a kisebb ingadozások mellett az utóbbi éveket visszafogott 

növekedés jellemzi. A kezelt mennyiséggel arányosan a szennyvíziszap mennyiség is 

növekszik.  

11.3. Javaslatok 

Hasznosítás: 

A minél hatékonyabb hasznosítás érdekében a szennyvíziszapban található, hasznosítható 

energia és növényi tápanyagok minél nagyobb arányú kinyerésére és visszaforgatására kell 

törekedni, olyan módon, hogy közben a környezeti kockázat csökkenjen. Az energia és a 

tápanyagok együttes kinyerésére elsősorban biogáz előállítással valósulhat meg.  

Biogáz előállítás: szennyvíziszap alapú biogáz termelés esetében a folyamatos erjesztésű 

technológiák lehetnek alkalmasabbak. A biogáz előállítás lehetővé teszi, hogy a szennyvíz 

iszapból a zárt rendszerben magas fűtőértékű biogáz keletkezzen, mely villamos energia és 

távhő előállítására is alkalmas. Az eljárás során a betáplált anyag nitrogéntartalma csak 

minimálisan csökken (ellentétben a komposztálással), így a folyamat végén visszamaradó 

szilárd anyag fajlagos tápanyag tartalma kimagasló. 

Komposztálás:  

A komposztálás során energia nehezen nyerhető ki, azonban hazai viszonylatban a Turai 

lerakón komposztált anyagot égetéssel hasznosítják, mivel annak alig van piaca. A 

környékbeli lakosság 2 Ft/kg áron szintén elviheti. 

Égetéssel történő energetikai hasznosítás: (HUHA II.)  A szennyvíziszap víztartalma igen 

magas, (bár a többi technológia is igényel vízmentesítést) így komoly vízmentesítést igényel 

felhasználás előtt, továbbá mindenképpen más hulladékokkal együtt kell égetni (magas 

víztartalom).  

A szennyvíziszaphoz érdemes hozzákeverni a begyűjtött zöldhulladékokat is, 1/3 

szennyvíziszap, 2/3 zöldhulladék arányban – erre jó példa az Érden megépült komposztáló, 

mely ezeket az alapanyagokat használja.  

12. ÉPÍTÉSI BONTÁSI HULLADÉKOK 

12.1. Jelenlegi helyzet 

Az építési és bontási hulladékok számára a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet 1. melléklete 

külön hulladék főcsoportot (a 17. számút) határoz meg, melybe 23 nem veszélyes és 16 

veszélyes hulladéktípus tartozik. Jelen fejezet a 17 azonosító kódú főcsoportba tartozó, nem 

veszélyes hulladékok körével foglalkozik. 
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A hulladéktörvény definíciója szerint az építési-bontási hulladék az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló (1997. évi LXXVIII.) törvény szerinti építési tevékenységből 

származó hulladék. 

Az építési tevékenység jogi meghatározás szerint építmény, építményrész, épületegyüttes 

megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, 

javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka 

végzése. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 43.§.-ban 

kimondja, hogy az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi hatóság 

által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az építőipari kivitelezési 

tevékenység során keletkezett építési hulladékot - a külön jogszabályban meghatározott 

módon - elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét az eredeti, illetve az engedélyezett 

állapotában átadja, a környezetben okozott károkat megszüntesse. 

Az OHT az építési-bontási hulladékokat keletkezésük szerint három csoportba sorolja. Ezt a 

felosztást kis mértékben átdolgozva az alábbi csoportosítást alakítottuk ki. 

 

Az építési és bontási hulladékok keletkezés szerinti csoportosítása 

Az építési-bontási hulladékok speciális jellemzője, hogy gyakorlatilag rövid 

időintervallumban, helyileg koncentráltan nagy mennyiségben keletkezik. A hulladék nagy 

mennyisége miatt a kezelés teljes költsége igen érzékeny a képződés és átvétel helyszíne közti 

szállítási távolságra. Sok esetben a kezelőtelepektől való nagy távolság gazdaságtalanná teszi 

a hasznosítónak történő átadást, mivel építési-bontási a hulladékot is befogadó létesítmények 

sűrűbben helyezkednek el.  

Az építési-bontási hulladékok újrahasznosítása: Az építési és bontási hulladékok esete 

különösen figyelemmel kezelendő, ugyanis ezen hulladékok anyagi minőségük okán 

jellemzően alkalmasak anyagában történő újrahasznosításra. Az újrahasznosítással egyrészt 

csökkenthető a hulladéklerakókra kerülő mennyisége, ezáltal a lerakó élettartama megnő, 

helyet biztosítva olyan hulladékok számára, melyek valóban nem lennének más módon, 



106 

 

gazdaságosan hasznosíthatóak. Másrészről az újrahasznosítással csökkenthető az új 

nyersanyagok iránti igény. 

E terület viszonylag jól szabályozott, a jogi szabályozás mindenképpen arra törekszik, hogy 

ezek másodnyersanyaggá válását megkönnyítse. E hulladékok jelentős része még mindig a 

kommunális lerakókba kerül. Várható a kommunális hulladéklerakók esetében a technológiai 

célú behordást, vagyis ne lehessen egy kommunális hulladéklerakón e hulladékokból utakat 

építeni, takarásokat végezni, stb. Összhangban az Európai Uniós szabályozással mielőbb 

kidolgozva a szelektív bontás szempont rendszereit. De a regulák mellé meg kell teremteni az 

erre vonatkozó támogatási rendszert is.  

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelv, illetve a magyar 

jogszabályrendszerbe történő átültetését megteremtő Ht.92.§ (3) értelmében a nem veszélyes 

építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével - újra használatra előkészítésének, 

újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési 

műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a 

képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 70%-ra kell 

növelni 2020. december 31-ig. 

Az általános hulladékgazdálkodási jogszabályokon felül, az építési és bontási tevékenységhez 

kötődően képződő hulladékokkal kapcsolatban az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló, 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendelet előírásai az 

irányadóak. A rendelet előírja továbbá, hogy az építési, illetve bontási tevékenység 

befejezését követően (a használatbavételi engedély kézhezvételét követő 30 napon belül) az 

építési tevékenység felelős műszaki vezetőjének el kell készítenie az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti építési illetve bontási 

tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékokról az előírt építési illetve bontási 

hulladék nyilvántartó lapot, és azt a környezetvédelmi hatóság számára be kell nyújtania.  

Az építmények használatbavételi engedélyének megszerzéséhez - egyéb dokumentációk 

mellett – az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-nyilvántartó 

lap kitöltése is szükséges. 

OHT korábbi időszakaihoz képest elért eredmény az, hogy az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdés c) pontja előírja az 

építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyiségének és fajtájának az 

építési naplóban történő folyamatos vezetését, melyet 2013októberétől csak elektronikus 

formában lehet vezetni. 

A 45/2004. (VII.26.) BM-KvVm együttes rendeletben meghatározott limitet meghaladó 

építési – bontási hulladék mennyiség esetén a hulladékot annak fajtája szerint elkülönítetten 

kell gyűjteni és kezeléséről gondoskodni szükséges. A rendelet 7.§-a értelmében a 

hasznosításra nem kerülő hulladékok megfelelő lerakóra kell, hogy kerüljenek.  

A Ht 88.§-ének 15. pontja alapján a Kormány felhatalmazást kapott, hogy az építési-bontási 

hulladék képződésének megelőzésével kapcsolatos tevékenységek, az építési-bontási törmelék 
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újrahasználatának, valamint az építési-bontási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységek részletes szabályait Kormányrendeletben állapítsa meg. A tervek szerint a 

Kormányrendeletnek 2014-ben kellett volna hatályba lépnie, ez azonban nem történt meg. 

A jelenlegi jogszabállyal szemben a hosszú távú szakpolitikai célkitűzés az építési-bontási 

hulladékok lerakóra juttatásának elkerülése. A cél elérésének elsődleges eszköze az építési-

bontási hulladék anyagában történő hasznosítása lehet, hiszen e hulladékáramban nagyarányú 

a komolyabb technológiai beruházás nélkül is hasznosítható anyagok mennyisége, mint az 

útalapba beépíthető betontörmelék, újraolvasztható aszfalt, stb. 

12.1.1. Keletkező mennyiség 

Az építési-bontási hulladékok képződésének mennyisége szoros összefüggésben áll az 

építőipar gazdasági helyzetével, fejlődésével vagy épp aktuális válságával. A2009-es válságot 

követően az építőipari beruházások jelentős mértékben visszaestek, így a képződő hulladék 

mennyisége is nagymértékben csökkent.  

A válság hulladékgazdasági szempontból kedvező hozadéka, hogy segítette az építési-bontási 

hulladékok újra használatának, a még alkalmas anyagok kinyerésére illetve újrafeldolgozására 

irányuló technológiák terjedését. 

Az OKIR nyilvántartása szerint 2014-ben a Közép-Magyarország statisztikai régióban közel 

1.356.000 tonna nem veszélyes építési bontási hulladék keletkezett, melynek 38,1%-a volt a 

170504 EWC kódszámú kitermelt föld és kövek, melyek mennyisége nem számít bele a HKI 

előírása alapján hasznosítandó mennyiségbe. A direktíva építési-bontási hulladékok 

hasznosítására vonatkozó bekezdésének hatálya alá tartozó, 2014-ben Közép-Magyarországon 

keletkező hulladékok mennyiségének 33,4%-át a beton törmelék, 30,3%-át az egyéb nem 

veszélyes beton, tégla, cserép és kerámia frakciók és azok keveréke, míg 21,1%-át a kevert, 

nem veszélyes építési-bontási hulladék jelentette. Az alábbi táblázatban a HKI direktíva által 

érintett építési-bontási hulladéktípusok 2014-ben Közép-Magyarországon képződő 

mennyisége, illetve aránya került összefoglalásra. 

EWC kód Megnevezés 
Mennyiség, 

tonna 
Arány 

17 01 01 beton 280.765 33,4% 

17 01 07 
beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 
254.251 30,3% 

17 09 04 
kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 

17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
177.419 21,1% 

17 04 05 vas és acél 59.104 7,0% 

17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től 
27.634 

 
3,3% 

17 01 02 tégla 23.235 2,8% 

Egyéb építési-bontási hulladéktípusok összesen*  2,1% 

*Azon nem veszélyes, EWC 17 főcsoportba tartozó hulladékok kerültek ebbe a csoportba, melyek mennyiségi 

aránya nem haladta meg az 1%-ot (forrás: OKIR-HIR) 
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2014-ben Közép-Magyarországon képződő nem veszélyes építési-bontási hulladékok 

hulladéktípusonkénti megoszlása (forrás: OKIR-HIR) 

Mind a táblázaton, mind az ábrán látható, hogy a HKI előírása alapján hasznosítandó építési 

és bontási hulladékok több mint 50%-át a kevert, együtt gyűjtött hulladéktípusok (elsősorban 

17 01 07 és 17 09 04) adják. A hasznosítási arány növelése érdekében szükséges a szelektív 

bontási eljárás népszerűsítése, hiszen az elkülönítetten gyűjtött frakciók gazdaságosabb 

hasznosítást tesznek lehetővé, és nagyban hozzájárulnak az EU direktíva előírásának 

teljesítéséhez.  

A 309/2004. (XII.11.) Kormányrendelet 11. (2) c) pontja alapján a hulladéktermelőnek csak a 

tárgyévben az 5000 kg-ot meghaladó építési-bontási hulladék képződése esetén keletkezik 

adatszolgáltatási kötelezettsége. Amennyiben a kivitelezés során ennél kisebb mennyiségben 

keletkezik építési-bontási hulladék, úgy az nem kerül bevallásra, nem jelenik meg a HIR 

képződő hulladékmennyiségei között.  

 

12.1.2. Hasznosítás, ártalmatlanítás 

Már a jelenlegit megelőző OHT érvényességi ideje alatt is hatalmas előre lépések történtek a 

17-es kódú főcsoportba tartozó nem veszélyes hulladékok lerakástól való eltérítésének 

vonatkozásában, hiszen a 2004. évi 91%-os lerakási arány a 2011. évre 47%-ra csökkent. 

(Annak ellenére, hogy a 2011. évben a lerakásra kerülő 17 05 04 kódú hulladéktípus kiugróan 

magas mennyisége jelentős mértékben megnövelte az évi össze lerakott építési-bontási 

hulladék mennyiségét.) A jelenlegi OHT a 20114-2020-as tervezési időszakában a lerakási 

arány további csökkenése prognosztizálta, főképpen a 2013-ban bevezetésre kerülő 

hulladéklerakási járulék bevezetésének vívmányaként.  
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Az OKIR rendszere nem teszi lehetővé a kezelt hulladék mennyiségek hulladéktípusonkénti, 

régió és kezelési kód szerinti egyidejű lekérdezését, így a Közép-Magyarországi illetve Pest 

megyei helyzetre csak az országos értékek alapján következtethetünk. 

Az országos, 2014-es kezelési adatok alapján az ártalmatlanításon valamint hasznosításon 

átesett hulladékok mennyisége a táblázatban feltüntetett értékek szerint alakult. 

A 2014-ben országosan hasznosított és ártalmatlanított építés-bontási hulladékok 

mennyisége, illetve kezelési mód szerinti megoszlása (forrás: OKIR): 

 

 2014 

Összes, tonna 17 05 04 nélkül, tonna 

Ártalmatlanított és hasznosított hulladék mennyiség 3.598.440 2.381.773 

Lerakás 159.708 143.577 

Égetés 2.768 2.768 

Talajban hasznosítás 369.741 157.955 

Energetikai hasznosítás 937 937 

Anyag visszanyerés, újrafeldolgozás 3.065.285 2.076.536 

A korábbi évek adataival összevetve megállapítható, hogy a 2013-ban bevezetett 

hulladéklerakási járulék igen kedvezően hatott a lerakás visszaszorítására, ezzel egyidejűleg 

pedig a hasznosítási arány növelésére is. 

A 2010-2014 közötti időszakban országosan ártalmatlanításra és hasznosításra kerülő nem 

veszélyes építési-bontási hulladékok vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy bár a HKI 11.§ 2. b. 

pontja hatálya alá tartozó hulladékok lerakási aránya már a 2013-as évet megelőzően is 

csökkent, a lerakási járulék bevezetésével hatalmas esés következett be.  

Az országosan ártalmatlanításra és hasznosításra kerülő HKI 11.§ b. hatálya alá tartozó 

hulladékok kezelési mód szerinti megoszlási aránya: 

 

Kezelési mód 2010 2011 2012 2013 2014 

D1 és D5 36,1 % 31,3% 23,6% 6,3% 4,5% 

R10 4,8% 6,5% 10,7% 15,5% 11,7% 

R3, R4 és R5 59,0% 62,0% 65,6% 78,1% 83,7% 

D10 <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% 

R1 <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% <0,1% 

 

A táblázatokban és az ábrán a kezelési módok a 2014-ben még érvényben lévő Ht. 2. illetve 3. 

mellékletében megadott ártalmatlanítási és hasznosítási kódokkal szerepelnek, melyek az 

alábbiak: 

D1: Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba 

D5: Lerakás műszaki védelemmel 

D10: Hulladékégetés szárazföldön 

R1: Elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia 

előállítása 

R3: Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 

R4: Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása 

R5: Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása 
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R10: Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból 

előnyös 

 

A KSH 5.5.2. táblája alapján ugyanezen időintervallumra az országos hasznosítási arányok 

némiképpen eltérőek: 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

anyagában hasznosítás,% 70,4 52,9 80,1 81,2 75,3 

energetikai hasznosítás, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

égetés, % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

lerakás, % 29,6 47.02 19,9 18,8 24,7 

 

 

 

A HKI 11.§ 2. b. pontja alá tartozó, Magyarországon kezelésre kerülő hulladékok 

mennyiségének alakulása és az egyes kezelési eljárások szerinti megoszlása (forrás: OKIR-HIR) 

A statisztikák alapján is látható, hogy az összes ártalmatlanításon és hasznosítási 

tevékenységen áteső HKI 11.§ 2. b. pontja alá tartozó hulladékok mennyisége időszakos 

ingadozást mutat, az építőipar aktuális fellendülése és a gazdasági háttér változásainak 

függvényében. A tárgyalt hulladékok hasznosítási aránya azonban egyértelműen növekszik. A 

hasznosítás fellendülése szerencsés módon főképpen az anyagkinyeréssel, újrafeldolgozással 

történő kezelési módokban a leghangsúlyosabb.  
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Újrafeldolgozással hasznosított hulladék Pest Megyében (Forrás: KSH Statinfo) 

2013-as lerakási járulék bevezetése kedvező hatása a lerakás ugrásszerű visszaszorítása volt. 

Ezzel egyidejűleg az R10 hasznosítási kódú „Talajban történő kezelés mezőgazdasági vagy 

ökológiai feljavítás céljából” eljárással kezelt hulladékok aránya megnőtt. Habár a feltöltés is 

hasznosítás műveletnek tekintendő, mely az EU irányelvében meghatározott hasznosítási 

arány kiszámításában is beleszámít. Az OHT is felhívja a figyelmet, hogy előfordulnak 

esetek, mikor a feltöltés nem valós igénnyel jelentkezik, hanem a lerakási díj illetve a lerakás 

egyéb költségeit elkerülendő gazdasági megfontolások által alkalmazott kezelési mód. Ez 

esetben hasznosításként elkönyvelt feltöltés a gyakorlatban inkább ártalmatlanítási 

műveletnek tekinthető. A feltöltés természetesen környezetvédelmi célokat is szolgálhat, mint 

a bányatavak rekultivációja, vízbázis védelem. A feltöltési tevékenységek ellenőrzésre 

szigorúbb intézkedések lennének szükségesek. 

12.2. Változás nélküli előrejelzés 

A gazdasági válságot követő években tapasztalt építőipari megbízások csökkenése után ismét 

növekedés tapasztalható, várható. Ennek köszönhetően az építési nyersanyagok iránti kereslet, 

főleg a természetes aggregátumok, mint homok, kavics, zúzott kő, fokozatosan nő. A 

tendenciával párhuzamosan a másodlagos, illetve újrahasznosított építőipari alapanyagok 

felhasználása is egyre inkább előtérbe kerül (bár ez a válság éveiben megindult tendencia), 

mely kedvező hatású az építési-bontási hulladékok hasznosítási aránya szempontjából. Az 

építőipar válságát és expanzióját befolyásoló hatások előre nagy biztonsággal nem 

becsülhetőek.  

Mindazonáltal várható az építőipari beruházások növekedése. A hasznosítási arány ugyan már 

jóval kisebb mértékben, de tovább javulhat. A jelenlegi pozitív helyzet ellenére továbbra is 

törekedni kell a hasznosítás növelésére, szinten tartására. 

A Uniós előírás teljesítéséhez az építési-bontási hulladékok újrahasználatának, anyagában 

történő hasznosításának ösztönzésére van szükség. Ennek érdekében ki kell épülnie azon 
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épitőipari kapcsolatrendszereknek, mely elősegítik, hogy a keletkező inert bontási hulladékok 

a lehető legközelebbi hasznosítását. 

12.3. Intézkedési javaslatok (általános és specifikus) 

12.3.1. Megelőzés 

Az építési és bontási hulladékok képződésének megelőzése elsősorban az épületek hosszú 

élettartamra történő tervezéssel, az élettartamukat meghosszabbító felújítások elvégzésével és 

támogatásával valamint az építmények alternatív hasznosításával érhető el. 

A nemzetközi trendek mintájára hazánkban is egyre népszerűbbek azok az építészeti trendek, 

melyek során a funkciójukat vesztett, jellemzően volt ipari épületek és építmények új funkciót 

kapnak. ipari csarnokok, termelő létesítmények viszonylag kisebb beavatkozásokkal 

átalakíthatóak raktározási, kulturális célokat szolgáló létesítményekké. Az építmények 

bontása nélkül, fő szerkezetének megtartásával jelentős mennyiségű hulladék képződése 

kerülhető el és nincs szükség további építési anyagokra. 

 A települési önkormányzatok, amennyiben erre vonatkozó felmérést, összesítést még nem 

végzetek, fel kéne mérniük a területükön található, használaton kívüli ingatlanokat, 

épületeket, és külön nyilvántartásba venni azokat (megjelölve természetesen az ingatlan 

tulajdonosát is). Amennyiben az adott településen új beruházást terveznek, az önkormányzat 

tájékoztathatja a beruházót az esetleg hasznosítható épületekről.  

A kidolgozott, építési és bontási tevékenységekre vonatkozó útmutatókban lehetőség nyílik a 

sokszor még idegenkedve fogadott másod nyersanyagok alkalmazásának, illetve a szelektív 

bontási eljárás népszerűsítésére. A tervezők, kivitelezők számára hasznos segítség lehet az 

ilyen útmutatók rendelkezésre állása, mellyel nőhet a nyitottság a hulladék újrafelhasználása 

iránt.  

12.3.2. Zöld közbeszerzési eljárások 

Az építési- bontási hulladékok esetében meg kell említeni, hogy az állami és önkormányzati 

eljárások során két szempont is biztosíthatja a tárgyalt hulladékok képződésük megelőzését, 

illetve nagyobb szintű hasznosítását.  

Egyrészt előnyben kell részesíteni az eljárások során azon gazdasági szereplőket, akik 

vállalják a bontási munkálatok szelektív módon történő végzését, mindemellett pedig a 

képződő hulladékok újrahasználati és újrahasznosítási, feldolgozási lehetőségeit.  

Másrészt az építési tevékenységekre vonatkozó eljárásokban szükséges lenne újrahasznosított 

építőanyagra vonatkozó kötelező beépítési százalék meghatározása. Ezáltal lehetővé válik  az 

építési-bontási hulladékok újrahasznosításának további fellendítése és népszerűsítése is. 

12.3.3. Projektek összehangolása, alkalmazások 

Az építőipari tevékenységek során az egyik helyszínen bontási „feleslegként” jelentkező 

anyagok egy másik helyen építőanyagként szolgálhatnak.  Ahhoz, hogy a képződő hulladékra 

a kivitelezők ne szemétként, hanem potenciális nyersanyagként tekintsenek, segítséget 
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jelentene, ha értesülnének a közeli építkezéseken keletkező hulladéktípusokról és 

mennyiségekről, valamint az ott felmerülő igényekről. A projektek ilyen jellegű 

összehangolása jelentős gazdasági haszonnal járhat. 

Például egy önkormányzati/állami tulajdonban álló építmény bontásakor keletkező hulladék, 

ahelyett, hogy (esetleg nagy távolságra) ártalmatlanításra kerülne, melyért fizetni kell, 

felhasználható akár egy másik önkormányzati/állami beruházás kivitelezése során, melynek 

így kevesebb nyersanyagot kell vásárolnia.   

Clean-Way Kft. létrehozott egy olyan hulladékgazdálkodási alkalmazást, mely lehetővé teszi, 

hogy az egyik helyen „feleslegként” jelentkező anyagokat ne „elpocsékolják”, hanem másik 

helyen hasznosítsák. A térképes funkcióval még a szállítási távolságok is csökkenthetőek, 

ezáltal pedig jelentős CO2 kibocsátás előzhető meg.   

Az alkalmazás fő célja a Magyarország területén zajló projektek összehangolása. A rendszer 

segítségével azonnali információk kaphatóak, hogy hogyan lehet az adott projectben 

keletkező hulladékokat és másodnyersanyagokat leghatékonyabban hasznosítani. 

13. TERMÉKDÍJ TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ 

HULLADÉKOK 

13.1. A termékdíjról 

13.1.1. A termékdíj és jogszabályi háttere 

A gazdasági válságot követő időszakban a csomagolási hulladékok mennyisége a fogyasztás 

általános visszaesésének következtében csökkent.   

Az OHT szerint 2009-re az üveg csomagolási hulladék kivételével sikerült elérni az Európai 

Unió által előírt, anyagáramonkénti újrafeldolgozási arányokat, az összes csomagolási 

hulladékra vonatkozó hasznosítási arányt (60%) pedig fokozatosan sikerül megközelíteni.  

A 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról (Ktdt.), hatálybalépésével 

lehetővé vált, hogy az országgyűlés pénzügyi forrást teremtsen a környezetszennyezés 

megelőzéséhez, csökkentéséhez, az erőforrás takarékos gazdálkodás ösztönzéséhez illetve 

elősegítse az európai uniós és hazai hulladékgazdálkodási előírások teljesítéséhez. 

2016-ban a Ktdt. kilenc termékcsoportot határoz meg, melyre a törvény előírásai hatályosak. 

A termékdíj-köteles termékek az alábbiak: akkumulátorok, csomagolószerek, egyéb 

kőolajtermékek, egyéb műanyag termékek, egyéb vegyipari termékek, elektromos és 

energetikai berendezések, gumiabroncsok, irodai papírok, reklámhordozó papírok. Ezek közül 

az alábbi csoportok tartoznak hulladékgazdálkodási kérdéskörbe: 

Termékcsoport Jelleg Tárgyalásra kerül 

Csomagolószerek, csomagolás nem veszélyes 13.2. fejezetben 

Gumiabroncs nem veszélyes 13.3. fejezetben 

Akkumulátorok veszélyes 14.3. fejezetben 
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Elektromos és elektronikai 

berendezések 
veszélyes 14.4 fejezetben 

Ezen termékek illetve anyagok után elsősorban a hazai gyártó vagy az első magyarországi 

forgalomba hozó kötelezett a termékdíj megfizetésére. A kötelezett kollektív illetve egyéni 

teljesítési lehetőséget választhat. Előbbi esetben kötelezettre a Ktdt. 2. melléklete által 

meghatározott termékdíj tételei vonatkoznak. A termékdíj-köteles termékek és anyagok 

hulladékainak gyűjtéséről, előkezeléséről illetve hasznosításáról elmondhatjuk, hogy nagyon 

fontos a termékdíjak kiterjesztése, például a temetői művirágok visszaszorítása érdekében. 

Hiszen leginkább ezek esetében jelennek meg azok a veszélyes vegyi anyagok, melyek 

meggátolják hasznosíthatóságukat.   

Egyéni teljesítés esetén a kötelezett a kibocsátott termék-illetve anyagáramaiba tartozó 

hulladékot gyűjt vissza, és gondoskodik annak hasznosításáról. Az egyéni teljesítő termék- és 

anyagáramonkénti teljesítési aránya alapján mentesülhet a részben vagy teljesen a termékdíj 

részét képező externális és kezelési költségek megfizetése alól.   

2015. január 1-jétől az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) irányította és szervezte a termékdíj-

köteles termékekkel kapcsolatos hazai hulladékgazdálkodást. Az OKTF NHI feladata az 

Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv (OGyHT) kidolgozása volt. Ezen terv célja, hogy 

Magyarország területén a termékdíj-köteles termékekből képződő hulladékok egy évben 

képződő mennyiségét nyomon kövesse, valamint a gyűjtésre, szállításra, kezelésre és 

hasznosításra vonatkozó feladatok teljesítését megfogalmazza. A terv egyben az OKTF NHI 

adott évre vonatkozó pénzügyi és gazdasági terve is, mely tartalmazza az OKTF NHI előírt 

feladatainak finanszírozását.  

A Ktdt. 16.§ (2) és (3) bekezdése az anyagában történő hasznosítás mértékét termék- és 

anyagáramonként minimálisan 55%-nak, míg az energetikai hasznosítást legfeljebb 45%-nak 

határozza meg. Ezek az értékeke a 2015. évi CLXVIII törvény 23.§ 17. bekezdésével történő 

módosítást megelőzően 75% illetve 25% voltak. A 2015. évi változtatás a hulladékhierarchia 

elve alapján visszalépésnek tekinthető.  

A Ktdt. 3. melléklete határozza meg az adott termék- és anyagáramra vonatkozó jellemző 

felső hasznosítási arányt (qf).és az állami hulladékgazdálkodást közvetítő szervezet országos 

átlagos teljesítési hányadát (qáhksz).  

Termék- vagy anyagáram qf qákhsz 

Akkumulátor 
elektrolittal feltöltött 0,85 0,85 

elektrolittal fel nem töltött 0,85 0,85 

Csomagolószer 

műanyag (kivéve bevásárló-reklám táska) 0,65 0,25 

műanyag bevásárló-reklám táska 0,65 0,15 

társított (kivéve rétegzett italkarton) 0,65 0,40 

társított rétegzett italkarton 0,65 0,20 

fém 0,65 0,60 

papír 0,65 0,65 

fa, természetes alapú anyag 0,65 0,15 

üveg 0,65 0,60 

egyéb 0,65 0,25 

Kereskedelmi csomagolószer fém 0,65 0,17 
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Elektromos, elektronikai 

berendezés 

nagygépek 0,65 0,41 

kisgépek 0,65 0,20 

információs (IT) és távközlési berendezések (kivéve 

rádiótelefon-készülék) 
0,65 0,36 

szórakoztató elektronikai cikkek 0,65 0,32 

elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok 

(kivéve helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok) 
0,65 0,06 

játékok, szabadidős és sportfelszerelések 0,65 0,05 

ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 0,65 0,05 

adagoló automaták 0,65 0,06 

rádiótelefon-készülék 0,65 0,36 

Gumiabroncs 0,75 0,75 

A felső hasznosítási hányad azt az érték, amely teljesítési hányad (qe) felett az egyéni 

hulladékkezelőnek az adott termék vagy anyagáramra vonatkozóan a termékdíj tételnek csak a 

rendszerirányítási alapköltség részét kell megfizetnie. Az egyes termék- és anyagáramok 

rendszerirányítási alapköltségeit szintén a Ktdt. 3. melléklete tartalmazza. 

Az egyéni teljesítés alá tartozó termék illetve anyag mennyiség nagymértékben függ a termék, 

anyagcsoporttól. Míg a csomagolás esetében az elektronikai és elektromos berendezéseke 

esetében egyéni teljesítés alá tartozó mennyiség gyakorlatilag nincs, ezzel szemben 

gumiabroncsok esetében a tervezett kibocsátási mennyiség több mint 2/3-a egyéni teljesítés 

alá esik. 

13.1.2. Jelenlegi helyzet 

 

Hulladék 

Kibocsátási terv 

Összes, 

tonna 

Kollektív, 

tonna 

Kollektív 

aránya 

Akkumulátor 
ólom sav 24.750 18.500 74.7% 

lúgos 250 250 100% 

 

papír 390.345 372.780 95,5% 

fém (kivéve alumínium) 56.186 55.905 99,5% 

alumínium 22.157 12.430 56,1% 

műanyag 293.737 285.218 97,1% 

üveg 108.717 108.717 100% 

fa 208.955 205.044 98,6% 

társított 30.865 20.865 100% 

egyéb 4.153 4.153 100% 

Elektromos, 

elektronikai 

berendezés 

nagygépek 51.085 51.085 100% 

kisgépek 11.741 11.741 100% 

információs (IT) és távközlési berendezések 

(kivéve rádiótelefon-készülék) 
11.804 11.804 

100% 

szórakoztató elektronikai cikkek 8.438 8.438 100% 

barkácsgépek 5.376 5.376 100% 

játékok, szabadidős és sportfelszerelések 858 858 100% 

ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök 982 982 100% 

adagoló automaták 422 422 100% 

Gumiabroncs 67.000 22.000 32,8% 
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13.2. Csomagolási hulladékok 

A csomagolási hulladékok a hulladékjegyzékben a felitató anyagokkal, törlőkendőkkel, 

szűrőanyagokkal és védőruházattal együtt külön főcsoportban szerepelnek, melyen belül a 15 

01 kódú, „csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási 

hulladékot)” megnevezésű alcsoport anyagfajták szerint bontásban tartalmazza az egyes 

csomagolási hulladéktípusokat. Ezek az alábbiak: 

 

EWC kód megnevezés 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

15 01 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék 

15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék 

15 01 07 üveg csomagolási hulladék 

15 01 09 textil csomagolási hulladék 

15 01 10* 
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék 

15 01 11* 
veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 

hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat 

A csomagolási hulladékok sajátossága, hogy képződésük nem közvetlenül a fogyasztási 

cikkek előállítása, illetve elhasználása során keletkeznek, hanem az áruk védelmét, 

szállíthatóságát és forgalmazhatóságát lehetővé tevő illetve megkönnyítő anyag. Jellemzően a 

tartalmazó termék megvásárlását követően hamar hulladékká válnak (szemben mondjuk 

gépjárművek, elektronikus berendezésekkel). 

A csomagolási anyagokat illetve a belőlük képződő hulladékokat anyagi minőségük mellett 

használatuk alapján is osztályozhatjuk:  

 fogyasztói vagy elsődleges csomagolás: mely értékesítési egységet képez a fogyasztó 

számára 

 gyűjtő vagy másodlagos: vásárlás helyén meghatározott értékesítési egységet foglal 

össze, termék tulajdonságainak változtatása nélkül eltávolítható 

 szállítási vagy harmadlagos: fogyasztói vagy gyűjtőcsomagolás kezelését és szállítását, 

továbbá a fizikai kezelésnél és szállításnál történő károsodás elkerülését elősegítő 

csomagolás.  

Ezek mellett a Ktdt. bevezette a kereskedelmi csomagolás fogalmát. A kereskedelmi 

csomagolások közé fémből készült nem tej alapú italok, szirupok befogadására alkalmas 

kizárólag fémből készült fogyasztói csomagolás. 

13.2.1. Jogszabályi háttér 

 

Uniós szinten az Európai Parlament és a Tanács a csomagolásról és csomagolási hulladékról 

szóló 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) illetve módosításai hulladékgazdálkodási 

kötelezettségként elsősorban a csomagolási hulladékok újrafeldolgozást irányozza elő.  
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A 94/62/EK irányelvet módosító 2004/12/ EK direktíva 1. cikk 3. b), d) és e) pontja írja elő az 

elérendő hasznosítási és újrafeldolgozási kötelezettségeket. A hazai jogrendbe a 94/62/EK és 

azt módosító irányelveknek való megfelelést a 442/2012. ( XII.29.) Korm. rendelet biztosítja, 

azonban a rendelet 9.§ 2. pontja a direktívától némileg eltérő. 

Hulladék frakció 
EU kötelezettség* 

442/2012. (XII.29.) Korm. 

rendelet szerinti kötelezettség 

Kezelési mód tömeg% Kezelési mód tömeg% 

Csomagolási hulladék 

összesen 

hasznosítás min. 60 hasznosítás 60 

újrafeldolgozás min. 55, max. 80 újrafeldolgozás 55 

üveg újrafeldolgozás min. 60 hasznosítás 60 

papír és karton újrafeldolgozás min. 60 hasznosítás 60 

fémek újrafeldolgozás min. 50 hasznosítás 50 

műanyagok  újrafeldolgozás min. 22,5 hasznosítás 22,5 

fa újrafeldolgozás min.15 hasznosítás 15 

*A teljesítés határideje a 2005/20/EK irányelv alapján hazánk számára 2012.12.31. volt. 

Ezen stratégia véglegesítése alatt is folyamatban van a 94/62/EK irányelv módosítása, 

melynek során várhatóan az alábbi célkitűzések kerülnek meghatározásra: 

 2025. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 5 tömegszázalékának , 

2030. . december 31-ig pedig legalább 10 tömegszázalékának újrahasználata; 

 2030. december 31-ig az összes csomagolási hulladék legalább 75 (vagy 80) 

tömegszázalékának újrahasználatra való előkészítése, illetve újrafeldolgozása; 

 2030. december 31-ig az alábbiakban felsorolt anyagok újrafeldolgozása 

vonatkozásában a következő minimális célértékek: 

o fa esetében 75 (vagy 80) tömegszázalék; 

o vasfémek esetében 85 (vagy 90) tömegszázalék; 

o alumínium esetében 85 (vagy 90) tömegszázalék; 

o üveg esetében 85 (vagy 90) tömegszázalék; 

o papír és karton esetében 85 tömegszázalék. 

Megemlítendő, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/720 irányelve kiegészíti a 

94/62/EK irányelvet a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentésére irányuló 

előírásokkal.  

A hatályos Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) az EU 

irányelvre vonatkozóan a magyar szabályozás szerepel. Az EU előírásoknak való megfelelés 
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értékeléskor 2015. évi hazai hasznosítási arányt vetették össze az újrafeldolgozásra előírt 

aránnyal.  

A csomagolási hulladékokra vonatkozóan további szabályozást jelent a Ktdt. A csomagolási 

hulladékok gyűjtésének és hasznosításának fő pénzügyi forrása a jelenleg hatályos 

jogszabályok alapján a környezetvédelmi termékdíj (kibocsátással) arányos része. A korábbi 

koordináló szervezetekre épülő rendszert a Ktdt. megjelenésével, 2012-től az OHÜ, majd az 

OKTF NHI kizárólagos koordinálóként váltotta le. A csomagolás tekintetében az egyéni 

teljesítést választók aránya igen csekély, az OHT (2014-2020) adatai alapján 5% körüli.  

A csomagolószerek tekintetében a termékdíj fizetéshez kötődő, egyéni teljesítő forgalomba 

hozóra vonatkozóan a felső hasznosítási arányt (qf) valamint az állami hulladékgazdálkodást 

közvetítő szervezet számára az országos átlagos teljesítési hányadot (qáhksz) a Ktdt. 3. 

melléklete az alábbiak szerint határozza meg: 

Anyagáram qf qáhksz 

Műanyag – a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével 0,65 0,25 

Műanyag bevásárló-reklám táska 0,65 0,15 

Társított (kivéve társított rétegzett italkarton) 0,65 0,40 

Társított rétegzett italkarton 0,65 0,20 

Fém 0,65 0,60 

Papír 0,65 0,65 

Fa, természetes alapú anyag 0,65 0,15 

Üveg 0,65 0,60 

Egyéb 0,65 0,25 

 

13.2.2. Jelenlegi helyzet 

 

OGyHT szerinti kibocsátások: 

 

Anyagáram 2013 2014 2015 2016 

Összes csomagolás(tonna) 1.007.000 1.006.970 1.103.000 1.114.117 

papír (tonna) 369.815 375.513 398.500 390.345 

fém, alumínium nélkül (tonna) 48.000 48.480 47.000 56.186 

alumínium (tonna) 21.000 21.210 20.000 22.157 

műanyag (tonna) 240.000 242.400 270.000 293.737 

üveg (tonna) 105.000 95.950 101.000 108.717 

fa (tonna) 200.000 202.000 240.000 207.956 

társított (tonna) 23.000 23.230 25.000 30.865 

 

Anyagáram 2015 2016 

Anyagában 

hasznosítás 

Energetikai 

hasznosítás 

Összes 

hasznosítás 

Anyagában 

hasznosítás 

Energetikai 

hasznosítás 

Összes 

hasznosítás 

Összes 

csomagolás(tonna) 

606.772 109.460 716.232 607.682 111.460 719.142 

papír (tonna) 339.200 26.160 365.360 349.000 26.160 375.160 

fém (tonna) 58.112 0 58.112 64.592 0 64.592 

műanyag (tonna) 98.850 67.000 165.850 96.830 67.000 163.830 

üveg (tonna) 60.650 0 60.650 53.600 0 53.600 

fa (tonna) 47.700 8.600 56.300 39.650 8.600 48.250 
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társított (tonna) 2.210 6.900 9.110 3.860 8.900 12.760 

egyéb 50 800 850 150 800 950 

 

Értékelés az OGyHT alapján: 

Anyagáram EU újrafeldolgozási 

kötelezettség* 

Hazai hasznosítási 

kötelezettség 

Tervezett teljesítmény 2016 

Újrafeldolgozás Hasznosítás 

Összes csomagolás 55% 60% 54,5% 64,5% 

papír 60% 60% 89,4% 96,1% 

fém 55% 55% 82,4% 82,4% 

műanyag 22,5% 22,5% 33,0% 55,8% 

üveg 60% 60% 49,3% 49,3 % 

fa 15% 15% 19,1% 23,2% 
*94/62/EK alapján  

A táblázat alapján látható, hogy az üveg csomagolási hulladékok kivételével mind az EU által 

előírt újrafeldolgozási, mind a hazai jogrendszerben meghatározott hasznosítási arányok 

teljesülnek az egyes anyagáramokra vonatkozóan. Az összes hulladék tekintetében az 

újrafeldolgozás kis mértékben elmarad az elérendő 55%-os aránytól, bár 2015-ben 0,1%-al 

meghaladta azt. Elmondhat, hogy a korábbi évekhez képest az újrafeldolgozási és hasznosítási 

arány is stagnál, csak kismértékű változások jelentkeznek.  

Annak ellenére, hogy a legtöbb előírás teljesül, vagy a teljesítés igen közeli a (csomagolási) 

hulladék újrafeldolgozási, illetve anyagában történő hasznosítását mindenképpen fejlesztésre 

szorul. Egyrészt az üveg csomagolási hulladékok tekintetében viszonylag nagy a hazai 

elmaradás. Másrészt a HKI alapján a települési hulladékok részét képező papír -, műanyag-, 

fém- és üveghulladékok újra használatra történő előkészítését és újrafeldolgozását 2020. 

december 31.-ig átlagosan minimum 50%-ra kell növelni, továbbá az EU csomagolási 

hulladék kezelésére vonatkozó várható távlati terve, hogy az újrafeldolgozás arányát 75%-ra 

növelje. Ezek ismeretében az anyagában történő hasznosítást célzó fejlesztések lesznek 

szükségesek a következő időszakban. Válogató és hasznosító üzemek, központok létesítésével 

növelni szükséges az újrafeldolgozási arányt. 

A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztésével sikerül tovább növelni a 

szelektíven begyűjtött műanyag és fém, illetve papír és papír-kompozit csomagolási hulladék 

mennyiségét.  

A csomagolási hulladéknál két kritikus területről beszélhetünk: az üveg és a fa, a többi 

frakciónál teljesíthetők az uniós elvárások.  

A hulladékjegyzék szerinti felosztás a gyakorlatban, különösen a lakossági elkülönített 

gyűjtés esetében problémákat jelenthet, mivel egyes csoportok, különösen a műanyag 

csomagolási hulladékok igen sokfélék lehetnek, és nem is mindegyik gyűjthető 

szabályszerűen a műanyag. 

13.2.3. Változás nélküli előrejelzés 
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A jelenlegi helyzet alapján elmondható, hogy a csomagolási hulladékokra vonatkozó jelenlegi 

célértékek részben teljesülni látszanak, azonban a rendszer fejlesztése nélkül a további 

célértékek elérése nem lesz megoldható, illetve a jelenlegi elmaradásokat sem sikerülhet 

felszámolni.   

Az újrahasználatra történő előkészítésre, az újrafeldolgozásra és 

a hasznosításra vonatkozó célszámok: 

hulladékfajta: 

a jelenleg 

hatályos 

94/62/EK 

irányelv 

szerint: 

Magyarország 

által 2013-ben 

teljesített: 

2025. 

december 

31-ig: 

Magyarország 

által  

vállalható 

(szakértői 

becslés) 

2030. 

december 

31-ig: 

Magyarország 

által 

vállalható 

(szakértői 

becslés) 

összes*: 60 % 49 % 65 % 60% 75 % 65% 

műanyag: 22,5 % 30 % 55 % 40% 
nem 

változik 
45% 

papír és 

karton: 
60 % 78 % 75 % 85% 85 % 85% 

fa: 15 % 7,51 % 60 % 35% 75 % 40% 

alumínium: 
50 % 

kb. 25 % 75 % 60% 85 % 65% 

vasfém: kb. 90 % 75 % 80% 85 % 90% 

üveg: 60 % 32 % 75 % 50% 85 % 55% 

  

Célszámok a csomagolási hulladékok vonatkozásában Forrás: Országos Hulladékhasznosítási 

Konferencia, Gyula 

A célszámok tartása, elérése nem valósulhat meg az újrafeldolgozási és válogatási 

kapacitások növelése, valamint az üveg- és fahulladék gyűjtési rendszerének fejlesztése 

nélkül.  

13.2.4. Intézkedési javaslatok 

Szemléletformálás: 

Az elsődleges, fogyasztói hulladékok mennyiségének csökkentése egyrészt a fogyasztói 

szokások, magatartás formálásával érhető el. Mindennapokban, viszonylag könnyen 

alkalmazható jó példák lehetnek az alábbi megoldások: 

 felesleges vásárlások elkerülése 

 rövid kereskedelmi láncok támogatása (termelői, regionális élelmiszer piacok)  

 túlcsomagolt élelmiszerek, termékek kerülése 

 különösen egyszer használatos (műanyag) zacskók fogyasztásának kerülése, 

helyettesítése 

 (PET) palackos italok, víz fogyasztásának csökkentése, a vezetékes ivóvízfogyasztás 

előnyben részesítése 

Szállítási csomagolások csökkentési lehetőségei: 

 helyi, termelői piacok szervezése, az ott történő vásárlás népszerűsítése 

 

A betétdíjas rendszerek fejlesztése tekintetében szélesíteni kellene a visszaviteli rendszert a 

kereskedelmi és közintézményekben. 

Szelektív gyűjtési rendszer fejlesztése: 
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Közterületi szelektív kukák különösen parkok, sétáló utak, vendéglátó egységek 

környezetében. Legyen lehetőség az élelmiszerek fogyasztása során keletkező hulladékot 

elkülönítve gyűjteni 

A lakossági szelektív hulladékgyűjtős minőségének növelése: Tisztább frakciók képzése.   

Ehhez szükséges a lakosság megfelelő tájékoztatása, könnyen értelmezhető, átlátható 

ismertetőanyagok összeállítása, terjesztése, illetve folyamatos elérhetőségének biztosítása: 

mind az önkormányzat, mind a hulladékgazdálkodási közszolgáltató honlapján és lehetőleg 

közösségi oldalán (facebook). A tájékoztatás szempontjából fontos, hogy az elkülönített 

gyűjtési edényzetekbe nem helyezhető anyagokra (pl. habosított műanyag csomagolóanyagok, 

hungarocell) és az azoktól való, elkülönített megválás lehetőségeire is felhívják a figyelmet. 

Például a településen illetve adott körzetében található hulladék udvarok elérhetősége, 

nyitvatartási ideje, átvett hulladékok köre, átvétel feltételei. 

Üveg hulladékok esetében a jelenlegi gyűjtőszigetes megoldások fejlesztése,  ugyanakkor 

ezen rendszer  átgondolása is szükséges, mivel a szigetek körül jellemzően kialakuló illegális 

lerakások  felszámolása komoly költségeket és társadalmi feszültséget generálhat, illetve 

rontja a kulturált környezet képét.  

A hasznosítói kapacitás rendelkezésre áll az Unión belül, a lakossági begyűjtés növelése lehet 

az elsődleges cél. EU-s tapasztalat, hogy ahol csak gyűjtőszigetes rendszer működik, ott 30-

40%-nál nem növelhető tovább a lakossági gyűjtés, de ahol valamilyen betétdíjas rendszer 

működik ott 70 % felett van a gyűjtés hatékonysága. Tehát a 60 % (2025-re 80%) elérése,csak 

betétdíjas rendszer bevezetésével érhető el. 

A betétdíjas rendszer  

 Egy utas palackok betétdíjassá tétele 

 Több utas palackok betétdíjas rendszere 

 Jelenleg is ösztönzi a termékdíjas szabályozás a több utas, betétdíjas rendszert 

termékdíj mentességgel, de nem elég ösztönző mértékben 

 Egy utas hátránya, hogy az inverz logisztika költségesebb a lakosság számára (üvegdíj 

az árban), környezetterhelőbb. 

 Egy utas előnyea szelektív gyűjtéssel szemben: tisztább és nagyobb arányú 

visszagyűjtés 

 Több utas rendszer hátránya a beruházás igényesség, a lakosság számára többlet 

időráfordítást jelent 

 Több utas rendszer előnye egyszerű inverz logisztika, kisebb környezetterhelés, nem 

egyszerre fizettetik meg az üveg előállítási költségét a lakossággal.  

Miután a csomagolások közül az üveg okozza a legnagyobb környezeti terhelést ezért segíteni 

kell a több utas rendszerek terjedését, visszaszorulásuk megakadályozását.  
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Az üveg csomagolóanyag előállítása a leginkább környezetterhelő csomagolás a töltőanyag 

Ugyanakkor folyamatosan csökken a több utas üvegcsomagolás a söriparban az aludobozok, a 

PET, a borászatban a társított és a PET rovására.Az állami szabályozás nem segíti 

kellőképpen a több utas rendszert sem negatív (termékdíj növelés), sem pozitív ösztönzéssel 

(pl: beruházás támogatás).Az üveg árát a termékben a lakossággal fizetteti meg a gyártó, 

boroknál jellemzően az 1000 Ft felettieknél, 1000 Ft/palack alatt működik a betétdíjas 

rendszer általában alacsony betétdíjjal, ezért a lakosság nem érdekelt a visszavitelben. 

Pezsgős palackoknál egyáltalán nem működik a több utas rendszer, pedig ez a csomagolás a 

leginkább környezetterhelő. A söriparban működő több utas rendszer is lassan visszaszorul 

(2005-ben 70% 2015-ben 35%), a konzerviparban egyáltalán nem működik a több utas 

rendszer. Több mint kétszeres finanszírozás növekedés mellett csökken a begyűjtött és 

hasznosított mennyiség, és folyamatosan romlik a begyűjtött üveghulladék minősége. Az új 

rendszerben a közszolgáltató érdekeltsége is megszűnt, vagy legalábbis erősen csökkent. 

A jelenlegi gyűjtőszigetes rendszerrel nem érhető el érdemi fejlődés az üveg visszagyűjtésben 

és hasznosításban ezért az egy utas palackokra mielőbb be kell vezetni a betétdíjas rendszert. 

Ehhez egy erre ösztönző termékdíjas rendszert kell kialakítani. 

A több millió üvegpalackot forgalmazó cégeknek jelenleg is gazdaságos a több utas rendszer 

bevezetése, ezeket segíteni, ösztönözni, támogatni kell, erre a hulladék keretirányelv is 

lehetőséget ad. Üveggyár építése helyett segíteni kell a regionális bérmosó üzemek létrejöttét 

a kisebb gyártók segítésére, és még erőteljesebben ösztönözni kell a betétdíjas rendszer piaci 

alapú terjedését, az akadályozó tényezőket (pl: öntapadós címke használat) meg kell szüntetni.  

Egy valódi körforgásos gazdasági koncepcióban hosszabb távon cél kell, hogy legyen az 

üvegek standardizálása és regionális üvegmosók létesítése.  Ez csak Uniós 

együttműködéssel valósulhat meg, csak így teljesíthetőek a 2025-2030-as célszám 

tervezetek. (80-85%). 

Egyéb intézkedések 

A növekvő hasznosítási arányok, illetve a 2020-as határidejű települési papír, fém, üveg és 

műanyag hulladékokra vonatkozó újrahasznosítási kötelezettségek miatt szükséges lesz a 

hulladékhasznosító, elsősorban feldolgozó kapacitás növelésére. A kapacitás kiépítését 

országos összehangolásban kell végezni a hulladék mennyiségek területi alakulásának 

figyelembe vételével. Mivel jelen tervezési terület, Pest megye hazai viszonylatban magas 

életszínvonalú, városiasabb területnek tekinthető, így hulladékainak jellemzője a csomagolási 

anyagok és a nem szerves frakciók magas aránya. 

Újabb újrafeldolgozási kapacitások kiépítése lesz szükséges, hogy a várhatóan növekedő, 

előírt minimális újrafeldolgozási arány teljesüljön. Ehhez fontos, hogy az új kapacitások 

kiépülése komplex, az egész országra kiterjedő fejlesztés keretében valósuljon meg: a 

helyszínek kijelölésénél kerüljenek figyelembevételre a helyi hulladékgazdálkodási 

sajátosságok, illetve úgy történjen, hogy a szükséges szállítás optimális legyen (kapacitás 

sűrűség) amennyiben egyetlen nagy hasznosító van/lesz jelen. 
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Az újrahasználati központok létesítése során a még használható, a tulajdonosának már semmit 

érő, de más emberek számára még értéket képviselő „hulladékok” sorsán enyhíthetünk.  Így 

meghosszabbíthatjuk ezekek a termékeknek a használatban tartását, életciklusát. 

Az újrahasználati központoknak kiemelkedő szerepük jut a hulladék lerakótértől való 

eltérítésének terén. Míg a lomtalanítások során valóban lom hulladék kerül begyűjtésre, addig 

az újrahasználati központok a lakosok által értéktelennek ítélt, de még működőképes 

tárgyakat, eszközöket átveszik és tovább értékesítik a lakosság felé. Az újrahasználat 

érdekében a hulladékudvarokban külön zárt konténerben szükséges lehetőséget biztosítani a 

még funkciójában használható, de a tulajdonos által már megunt bútorok, háztartási eszközök, 

ruhaneműk (külön speciális 0,5 m3-es konténerben) leadására. Ezáltal a hulladékudvarok 

egyben újrahasználati központok funkcióját is be tudják tölteni, nagyobb beruházás nélkül.   

Véleményünk szerint az elkülönített, ill. szelektív gyűjtésben mindig nagyobb tartalék van, 

mint bármilyen más vegyes hulladékból történő kiválogatott hulladéknak. Ki kellene értékelni 

a Megyében működő mechanikai-biológiai válogatók kapacitását, hatékonyságát, meg kellene 

nézni valóban van-e a termékeknek piaca. Sajnos bizonyos szelektíven válogatott 

hulladékoknak az alternatív tüzelőanyagoknak nincs piacuk, végpontjuk.  Ezek függvényében 

célszerű-e bővíteni a válogató műveket? Ezek a kormányzati döntések hamarosan várhatók. 

A házhoz menő elkülönített gyűjtés bevezetésével jelentősen megnőtt a szelektív mennyiség. 

A jövőre vonatkoztatva ennek kiterjesztése szükséges, akár a nagy áruházak elé berakott 

gyűjtőrendszerek révén, mert a közszolgáltatók az illegálisan elhelyezett egyéb hulladékok 

miatt visszavonultak a gyűjtőszigetes rendszerekkel, ugyanis pl.: Érden és Diósdon több 

esetben megfigyelhető volt, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék akár 40% egyéb vegyes 

hulladékot is tartalmazott. Szükség van az ezzel kapcsolatos innovatív megoldások 

vizsgálatára, a szemléletformálásra, az egyéni felelősség hangsúlyozására.  

13.3. Gumiabroncsok 

13.3.1. Jelenlegi helyzet 

 

A korábbiakban tárgyalt hulladékcsoportokkal szemben a gumiabroncs speciális jellemzője, 

hogy nem önmagában, hanem más termék (gépjárművek) működéhez szükséges 

alkatrészekként kerülnek felhasználásra. Ez a hulladékszabályozási, tervezési szempontból 

igen fontos, hisz a hulladék képződés megelőzése részben az alapberendezés szintjén érhető 

el. 

A gumiabroncsok a környezetre kevésbé veszélyesek, azonban idővel bizonyos anyagok 

kioldódhatnak belőlük, melyek környezetkárosodást okozhatnak. Ennek ellenére az elhasznált 

gumiabroncs hulladékok a közhiedelemmel ellentétben nem tartoznak a veszélyes hulladékok 

körébe (EWC kódszám, besorolás alapján). 



124 

 

A gumiipar fejlődésével, a világszerte forgalomba helyezett gépjárművek növekvő számával a 

természetes (kaucsuk alapú) és szintetikus (ásványi olaj alapú) gumik iránti igény 

folyamatosan növekszik. Mivel a kaucsuk termelés és Földünk olajkészletei is korlátozottak, 

így a növekvő igények kielégítése csak anyagában történő hasznosítással oldható meg.  

A Hulladékjegyzék alapján a 16-os főcsoportba a közelebbről meg nem határozott hulladékok 

tartoznak, melyen belül külön alcsoportot alkotnak a „közlekedés (szállítás) különböző 

területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká 

vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó (kivéve a 13, a 14 

főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)” hulladékok. 

Ezen belül található a 16 01 03 kódszámú hulladékká vált gumiabroncsok hulladéktípus- 

Mivel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 

1. számú függelékében meghatározott definíció szerint a gépjármű „olyan jármű, amelyet 

beépített erőgép hajt”, így például a kerékpár abroncsok nem tartoznak nevezett 

hulladéktípusba.  

Noha a kerékpárok gumiabroncsai anyagi minőségükben, elkülönített gyűjthetőségükben, 

újrafeldolgozásuk tekintetében igen hasonlóak a gépjárművek gumiabroncsaival, így az 

ezekből képződő hulladékok együtt tárgyalása indokolt, bár a vonatkozó jogszabályi 

környezetük eltérő.  

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) jogelődjének számító Országos 

Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) megalakulása előtti időszakban a tárgyalt 

hulladéktípus kezelés pénzügyi forrását elsősorban a gyártói felelősségüket kollektívan 

teljesítők által a hasznosítást koordináló szerv részére megfizetett hasznosítási díj képezte. A 

2011. évi Ktdt. hatályba lépését követően a hulladék gumiabroncsok kezelését koordináló, 

korábban működő három szervezet befejezte működését, és szerepét az OHÜ, majd jogutódja 

az NHI vette át. Ezzel párhuzamosan a korábbi hasznosítási díj megszűnt, helyébe pedig a 

termékdíj lépett. A gépjármű abroncsgyártók illetve forgalmazók a Ktdt.-ben és a 343/2011. 

(XII.29) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeiknek két módon teljesíthetik:  

 kollektív teljesítésen keresztül 

 egyéni teljesítésen keresztül. 

A kollektív teljesítők tevékenységük után teljes termékdíjtételt fizetnek. Ez a befizetett összeg 

képezi az NHI pénzügyi alapját a kollektív teljesítők termékei után keletkező hulladék 

begyűjtésére és hasznosítására. Az egyéni teljesítők ezzel szemben maguk kötelesek 

gondoskodni az adott évben, a hazai piacra bocsátott abroncsmennyiség legalább 75%-ának 

megfelelő mennyiségű hulladék abroncs visszagyűjtéséről, és ennek 100%-os hasznosításáról.  

Az OHT szerint 2012-ben az egyéni teljesítők aránya kb. 60% volt. 

A keletkező hulladék gépjárműabroncs mennyiség erős összefüggésben áll a forgalomban 

lévő és forgalomba hozott gépjárművek számának alakulásával. Az ábrán az országosan és 

Pest megyében regisztrált gépjárműállomány alakulását mutatjuk be.  
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A gépjárműállomány alakulása országosan és Pest megyében (Forrás: KSH) 

Az ábra tanulsága alapján az utóbbi években a gazdasági válság hatása csökken, a gépkocsi 

állomány pedig ismét ütemesen növekedik. Ezt a trendet megerősíti a következő ábra, mely a 

hazánk területén forgalomba helyezett személygépjárművek számának alakulását mutatja be 

az utóbbi években.  

 
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett személygépkocsik számának 

alakulása(Forrás: KSH) 

Az elmúlt évek OGyHT-iben megadott tervezett kibocsátások, valamint a kollektív és egyéni 

teljesítés alá tartozó mennyiségek alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze. 

 2013 2014 2015 2016 

Tervezett kibocsátás, tonna 42.000 42.210 50.000 67.000 

Kollektív teljesítés, tonna  11.619 10.552 15.000 22.000 

Egyéni teljesítés, tonna 30.381 31.658 35.000 45.000 
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A táblázat adatai alapján is látható, hogy a kibocsátott, forgalomba hozott gépjárműabroncsok 

mennyisége jelentősen növekszik.   

Mind a kollektív, mind az egyéni teljesítés alá tartozó mennyiségek esetében a táblázatban 

közölt értékek 75%-ának megfelelő mennyiségű hulladék gumiabroncs visszagyűjtéséről és 

hasznosításáról kellett gondoskodnia az OHÜ/NHI-nek illetve a gyártóknak/forgalmazóknak 

(utóbbiaknak egyéni teljesítés választása esetén). A kollektív teljesítéshez a pénzügyi 

fedezetet a kibocsátott gumiabroncsok után befizetett termékdíj adja. A 2015. és 2016. évi 

OGyHT-k által, a tervezett kibocsátások alapján a kollektív teljesítés alá tartozó begyűjtendő 

illetve hasznosítandó hulladék gumiabroncs mennyiségét, valamint a tervezett hasznosítási 

módokat az alábbi táblázatba foglaltuk össze.  

  2015 2016 

Kollektív teljesítés alá tartozó, tervezett kibocsátás tonna 15.000 22.000 

Kollektív teljesítés alá tartozó, tervezett kibocsátás 75%-a tonna 11.250 16.500 

Tervezett begyűjtött és őrlés útján hasznosított mennyiség 
tonna 6.000 9.000 

%   

Tervezett begyűjtött és pirolízis útján hasznosított mennyiség  
tonna 5.750 6.000 

%   

Összes gyűjteni és hasznosítani tervezett kollektív teljesítés 

alá tartozó mennyiség 

tonna 11.750 15.000 

% * 78,3  68,2 
*: A kollektív teljesítés alá tartozó tervezett kibocsátás arányában 

13.3.2. Változás nélküli előrejelzés 

 

A 2016-os évi OGYHT szerint a 2016. évben kibocsátásra került gumiabroncs mennyiség 

67 ezer tonna volt.  

A termékdíj fizetési kötelezettség a hulladék gépjármű gumiabroncsa miatt képződik.  

A hulladék gumiabroncsokra vonatkozóan két fő jogszabály csoportot kell kiemelni: egyrészt 

a lerakás tiltására, másrészt a termékdíjra vonatkozó szabályozásokat.  

Több más hulladékárammal ellentétben az EU nem fogalmazott meg előírásokat, elérendő 

célokat, kvótákat a gumiabroncs hulladékokkal szemben. A hulladékról szóló 1999/31/EC 

irányelv 5. cikk (3) bekezdés d) pontja a hulladéklerakókon át nem vehető hulladékokat 

tartalmazza, melyek közt a hulladék gumiabroncs is szerepel. Ezt a szabályozást a hazai 

jogrendbe a 22/2001.(X.10.) KÖM rendelet az azt módosító 20/2006 (IV.05.) KvVM rendelet 

emelte át. Ennek értelmében 2003. július1-je után tilos hulladéklerakón használt egész 

gumiabroncsot elhelyezni. Kivételt képeznek a hulladéklerakó-építés műszaki 

létesítményeinek céljára használt gumiabroncsok, valamint a kerékpár gumiabroncsok és az 

1400 mm külsőátmérőnél nagyobb gumiabroncsok. Már 2006. július 1-e után az aprított 

használt gumiabroncsokat is tilos hulladéklerakón elhelyezni. 
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Jó példák a felesleges gumiabroncsok hasznosítására Forrás: saját fotók 

A gépjárművek elhasznált gumiabroncsai a gyártói felelősség körébe tartozó hulladékok közé 

sorolt hulladékok, és a Környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 

(Ktdt.) hatálya alá tartoznak. 

Ennek alapján a gumiabroncs gyártójának, illetve külföldön gyártott termék esetében annak 

első magyarországi forgalomba hozójának környezetvédelmi termékdíjat kell fizetnie a 

gyártott, illetve importált termékei után. A termékdíj mértékét a Ktdt. határozza meg.  

A Ktdt. 3. melléklet d) pontja előírja, hogy az egyéni hulladékkezelést teljesítőknek a 

tárgyévben forgalomba hozott gumiabroncs mennyiségnek 75%-ának megfelelő hulladék 

gumiabroncsot kell visszagyűjtenie, továbbá a visszagyűjtött hulladék mennyiségét 100%-ban 

hasznosításra kell továbbadnia, vagy hasznosítania kell. Ez a nemzeti szabályozás szigorúbb, 

mint a vonatkozó, hatályos EU irányelv.   A gumiabroncs hulladékok esetében 2012. január1-

jétől az anyagban történő hasznosítási arány 50%-ról 75%-ra emelkedett.  

A Ktdt. 16.§ (2) és (3) bekezdése az anyagában történő hasznosítás mértékét termék- és 

anyagáramonként minimálisan 55%-nak, míg az energetikai hasznosítást legfeljebb 45%-nak 

határozza meg. (Ezek az értékeke a 2015. évi CLXVIII törvény 23.§ 17. bekezdésével történő 

módosítást megelőzően 75% illetve 25% voltak.) 

A 4011 50 00 VTSZ számú, új pneumatikus gumiabroncs kerékpárhoz termék, valamint az 

újrahasznosított kerékpárokhoz készített gumiabroncsok nem tartoznak a Ktdt. hatálya alá.  
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Noha a gépjárművek abroncsaival megegyező módokon lehetnének hasznosíthatóak vagy 

ártalmatlaníthatóak, mivel a gépjármű abroncsokkal ellentétben nem termékdíj kötelesek, így 

két probléma is felmerül. Egyrészt szelektív visszagyűjtésükre sem a gyártók, sem a 

forgalmazók nem kötelezettek. Másrészt kezelésükre nincsen meg az a pénzügyi fedezet, 

mely a befizetett termékdíjakból származik. 

Javaslatok (általános és specifikus) 

A hulladékhierarchia szerinti sorrendben a gumiabroncs hulladékok kezeléséhez, jelenleg 

rendelkezésre álló technológiák a következők: újra futózás, egyéb hasznosítás, újrafeldolgozás 

(termékgyártás vagy műszaki alkalmazás), energetikai hasznosítás. 

Az újra futózás eljárásával az elhasználódott futófelületű gumiabroncs elkerüli (egy időre) a 

hulladékká válást, és felújítva, ismét termékként használható. Ez a módszer tehát elsősorban 

hulladékképződés megelőzési módszernek tekinthető, mely során a termék élettartamát 

megnövelik. A módszer lényege, hogy az ép vázszerkezetű, de elkopott felületű abroncs 

futófelületét megújítják a régi lehorzsolásával, majd újjal történő ellátással. Az újrafutózott 

abroncsokat az újakkal megegyező biztonságtechnikai és minőségügyi vizsgálatokkal 

ellenőrzik, így az újrafutózott abroncsok megbízhatósága hasonló, azonban áruk általában 

jóval kedvezőbb. Az újrafutózás elsősorban a nagyobb méretű, tehergépjármű, autóbusz 

abroncsok esetén kedvelt eljárás. Az újrafutózás nem újkeletű tevékenység, hanem több 

évtizedes múltra tekint vissza. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az újrafutózás az abroncs 

típusától, vázának állapotától, terhelési körülményeitől függő számú alkalommal végezhető 

el.  Noha a közúton használt abroncsok 60-70% alkalmas újrafutózásra, a gazdasági válságot 

megelőző években a személyautók gumiabroncsai esetében gyakorlatilag nem is alkalmazták 

ezt a módszert. 2008-ban azonban kezdett újra fellendülni az abroncs-felújítási ágazat.  

Tovább nehezíti az újra futózás népszerűsítését az olcsó, távol-keleti gyártmányú abroncsok 

piacon való megjelenése.Azújrafeldolgozás során a hulladék gumiabroncsokat aprítják, őrlik, 

illetve elkülönítik a gumit az abroncs egyéb alkotótóitól. Az aprítás, őrlés során nyert gumi 

granulátumot termékek előállítása során lehet felhasználni, például játszóterek és sportpályák 

ütéscsillapító burkolatának, istállószőnyegek készítésénél. Nagyobb, 10-30 cm-es darabokra 

aprított gumihulladék utak vagy térburkolatok alépítményeiben használható fel, zúzott kő 

vagy kavics kiváltására. Az aprított gumiabroncs további felhasználási lehetősége az 

aszfaltadalékként történő alkalmazás. 

Az energetikai hasznosítását legfőbb hátránya az anyagában történő hasznosítással szemben, 

hogy az értékes komponensek, mint a kaucsuk, elveszik, ismételt előállításával pedig újabb 

nyersanyag és energiaigény jelentkezik. Ráadásul egy kg gumiabroncs elégetése során 

keletkező energia mindössze egynegyede az ugyanekkora mennyiségű termék előállításának. 

Ugyanakkor, ha a gumiabroncs anyagában kerül hasznosításra, akkor kb. 1 kWh/kg energia-

befektetéssel ismét termék állítható elő.   

Gumiabroncs hulladékok esetében az energetikai hasznosítást elsősorban a pirolízis, vagy 

cementgyárakban történő elégetés jelenti. 
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Hazánkban a gumiabroncs hulladékok begyűjtése és hasznosítása megfelelőnek mondható, 

számba kell venni azokat a területeket, melyeken fejlesztésekre van szükség. 

Mint már említésre került, hazánkban a gumiabroncs hulladékok gyűjtésére, hasznosítására 

vonatkozóan a Ktdt. előírásai irányadóak. Ennek értelmében az egyéni teljesítőknek a 

tárgyévben gyártott vagy forgalomba hozott (esetleg importált) mennyiség 75%-ának 

megfelelő hulladék gumiabroncs visszagyűjtésére kötelezettek. Ennek következtében az olyan 

években, mikor a gyártott vagy forgalomba hozott termék mennyiség valamilyen okból 

kifolyólag alacsony, akkor a minimálisan visszagyűjtendő hulladék mennyisége is alacsony. 

Ilyen esetekben problémát jelenthet a kötelező visszavitelen felüli mennyiség hasznosítóhoz 

történő eljuttatása, ezzel együtt pedig fellép a veszély, hogy a hulladék tulajdonosok (további 

átadási lehetőség hiányában) a hulladéktól illegálisan válnak meg.   

További problémát jelent, hogy a természetes személyek esetén a termékdíj köteles termék 

személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségű saját célú felhasználása során 

nem keletkezik termékdíj kötelezettség. Tehát amennyiben magánszemély külföldről 

gumiabroncsot hozz be - önmagában vagy gépjármű részeként - a beérkező mennyiség után 

nem került termékdíj megfizetésre, pedig a későbbiekben ebből képződő hulladék kezeléséről 

is gondoskodni kell. 

A kerékpározás egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ennek következtében a hulladékká 

váló kerékpárabroncsok mennyisége is évről évre emelkedik. A kerékpárabroncsok azonban 

nem tartoznak a Ktdt. hatálya alá, így visszagyűjtésére, kezelésére és hasznosítására nincs 

meg az a pénzügyi fedezet, mely gépjárművek esetében. A lakosság meglehetősen kevés 

információval rendelkezik arról, milyen módon válhat meg legálisan és lehetőleg 

környezetkímélő módon feleslegessé vált kerékpárabroncsaitól. 

Bizalmatlanság jellemző az újrafutózott abroncsokkal szemben. Ezek olyan áron legyenek 

(akár támogatással) elérhetőek, hogy az olcsó távol-keleti új abroncsokkal szemben is 

versenyképesek legyenek.  

14. VESZÉLYES HULLADÉKOK 

 

A veszélyes hulladékok között az alábbi hulladékáramok kerülnek részletes tárgyalásra 

1. PCB és PCT tartalmú hulladékok 

2. Hulladékolaj 

3. Elem- és akkumulátor hulladékok 

4. Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok 

5. Hulladékká vált gépjárművekből származó hulladék 

6. Egészségügyi intézményekben képződő hulladék 
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7. Növényvédőszer és csomagolásának hulladéka 

8. Azbeszt tartalmú hulladék 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 

részletes szabályairól 

Az OKTF a minősítési eljárás tárgyát képező hulladék veszélyes vagy nem veszélyes voltáról 

az 1357/2014/EU rendeletben, továbbá e rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglaltak alapján 

dönt 

14.1. PCB és PCT tartalmú hulladékok 

A poliklórozott-bifenilek vázát két benzol gyűrű kapcsolódása képzi, melyben a hidrogén 

atomokat részben vagy teljesen klór atomok helyettesítik. A PCB vegyületeknek összesen 209 

izomerje ismert. A PCB vegyületek kémiailag inertek, jó dielektromos és jó hidraulikai 

tulajdonsággal bírnak továbbá jó a hőellenálló képességük, kicsi a gőznyomásuk valamint 

kicsi a gyúlékonyságuk. Ezen tulajdonságok miatt nagy mennyiségben alkalmazták 

kondenzátorokban, transzformátorokban, elektromos kapcsolókban olajként, hűtő és 

hidraulikai olajként illetve tűzállóanyagok impregnálására, festék adalékanyagként, 

műanyaglágyítóként.  

A PCB-k vízben rosszul oldódó vegyületek, azonban szerves oldószerekben, 

szénhidrogénekben, zsírokban nagyon jól oldódók, így képesek az élőlényekben 

akkumulálódni. A PCB-k mérgező hatásuk és környezetben való tartós ideig jelenlétük miatt a 

perzisztens szerves vegyületek (POP) közé tartoznak, így vonatkoznak rájuk a POP 

vegyületeket szabályzó egyezmények. Az Aarhusi POP Jegyzőkönyv (1998) a POP 

vegyületek légköri kibocsátásának csökkentését írja le, továbbá egyes termékek, anyagok 

gyártását, felhasználását betiltja vagy korlátozza. 2001-ben elfogadásra került a Stockholmi 

Egyezmény, mely nemcsak a légkörbe, hanem minden környezeti elembe történő POP 

kibocsájtással foglakozik. Magyarország csatlakozott az Egyezményhez és a hazai jogba a 

2008. évi V. törvényben került kihirdetésre. A 2008. évi V. törvény a környezetben tartósan 

megmaradó szerves anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről szóló törvény. A 

törvény mellékletében a poliklórozott-bifenilek a véglegesen kiküszöbölni kívánt vegyületek 

között szerepelnek. 

Az Európai Tanács 96/59/EK irányelve a poliklórozottbifenilek és poliklórozottterfenilek 

(PCB/PCT) ártalmatlanításáról, melyben PCB-nek nevezi 

 a poliklórozott-bifenileket, 

 a poliklórozott-terfenileket, 

 a monometil-tetraklór-difenil-metánt, monometildiklór-difenil-metánt, 

monometil-dibróm-difenil-metánt 

 valamint bármilyen olyan keveréket, mely a fent említett vegyületek közül 

bármelyiket tartalmazza 0,005 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban. 
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A 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a környezetvédelemért felelős miniszter 

felhatalmazást kapott, hogy a poliklórozottbifenilek és poliklórozottterfenilek, valamint 

azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályait 144/2012. (XII.27.) VM 

rendeletben határozza meg.  

A 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a 96/59/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést 

szolgálja. A rendelet kiterjed az elhasználódott PCB-re és PCB-t tartalmazó hulladékká vált 

berendezésre, a használatban lévő PCB-t tartalmazó anyagokra és berendezésekre illetve ezek 

kezelésére. A rendelet kimondja, hogy minden olyan berendezés, mely tartalmazhat PCB-t, 

PCB-t tartalmazó berendezésnek kell tekinteni kivéve, ha a hulladék birtokosa igazolja, hogy 

az PCB-t nem tartalmaz. A tulajdonos vagy üzemeltető köteles a 0,05 tömegszázaléknál 

nagyobb koncentrációban PCB-t tartalmazó berendezést (nem megtisztított korábban vagy 

jelenleg PCB-t tartalmazó bármilyen berendezés) megtisztítani és ártalmatlanítani. A rendelet 

kimondja, hogy hatálybalépését (2013. január 1.) követően üzembe helyezett transzformátort 

vagy kondenzátort PCB-vel vagy PCB-t tartalmazó folyadékkal feltölteni, utántöltetni, 

újratölteni tilos. A tulajdonosnak vagy üzemeltetőnek a PCB-t tartalmazó berendezésről 

nyilvántartást kell vezetnie és bejelentési kötelezettsége van a környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi felügyelőség részére. A rendelet kimondja, hogy a 2001. március 

1-jén és az azt követően üzemeltetett, nyilvántartásba vett PCB-t és elhasználódott PCB-t 

tartalmazó berendezések 2010. június 30-ig üzemeltethetők. A PCB, az elhasználódott PCB 

valamint az elhasználódott PCB-t tartalmazó berendezés ártalmatlanítási módszereit a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 

szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet írja le. A rendelet szerint hulladékká vált PCB-t és PCB-

t tartalmazó berendezést ártalmatlanítani: 

 D8: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet mellékletben máshol nem meghatározott biológiai 

kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a 

mellékletben felsorolt ártalmatlanítási műveletek valamelyikével kezelnek; 

 D9: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet mellékletben máshol nem meghatározott 

fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket 

a mellékletben felsorolt műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, 

szárítás, kiégetés). A művelet során keletkező veszélyes hulladékot ártalmatlanítani 

szükséges. 

 desztillálás 

 fázis-szeparáció (pl.: emulzióbontás) 

 egyéb (a hulladék kémiai tulajdonságaival összhangban lévő fizikai-

kémiai kezelések). 

 D10: Hulladékégetés szárazföldön. 

 égetés veszélyes-hulladékégető műben, 

 egyéb termikus ártalmatlanítás (pl.: plazmaégetés) 
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 D12: Tartós tárolás (például tartályokban történő elhelyezés mélyművelésű bányában). 

 a hulladékká vált PCBt, továbbá PCBt tartalmazó berendezések 

gyűjtése tulajdonosuk üzemi gyűjtőhelyén, 

 a hulladékká vált PCBt, továbbá PCBt tartalmazó berendezések 

tárolása tároló telepen vagy a hulladékkezelő telephelyén, 

 egyéb. 

 D15: Tárolás a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet mellékletben felsorolt műveletek 

valamelyikének elvégzése érdekében  

 üzemi gyűjtőhelyen történő gyűjtés, 

 tárolás tároló telepen, a hulladékkezelő telephelyén, 

 a hulladékkezelő telephelyén történő tárolás a kezelés megkezdéséig, 

 egyéb. 

A 309/2014. (XII. 11.) Kormány rendelete a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről rendelet értemében a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény hatálya alá tartozó hulladékról valamint a hulladéktermelőre, 

hulladékbirtokosra, a gyűjtőre a szállítóra a közvetítőre a kereskedőre és hulladékkezelőre 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége van. A 72/2013. (VIII.27.) VM rendelete 

hulladékjegyzékről besorolja a hulladékokat főcsoportba és alcsoportba. A PCB tartalmú 

hulladéktípusok azonosító kódjai: 

 13 01 01*: PCB-t tartalmazó hidraulikai olaj; 

 13 03 01*: PCB-t tartalmazó szigetelő és hőtranszmissziós olajok; 

 16 01 09*: PCB-t tartalmazó alkatrész; 

 16 02 09*: PCB-t tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok; 

 16 02 10*: PCB-t tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezés, 

amely különbözik a 16 02 09*-től; 

 17 09 02*: PCB-t tartalmazó építési-bontási hulladék. 

A (*)-gal jelölt azonosító kódok veszélyes hulladékot jelölnek, így vonatkoznak rájuk a 

225/2015. (VIII.7.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól.  

14.2. Hulladékolajok 

A fejezetben tárgyalt hulladékcsoportok a hulladék jegyzék szerinti (EWC) csoportosítás 

alapján: 

Hulladék 

„alcsoport” száma 
megnevezés 

alcsoporton belüli 

hulladéktípusok száma 

veszélyes nem veszélyes 

13 01 hidraulika olaj hulladéka 8 0 
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13 02 motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék 5 0 

13 03 szigetelő és hőtranszmissziós olaj 6 0 

13 04 hajófenéki olajhulladék 3 0 

13 05 olaj-víz szeparátorokból származó hulladék 6 0 

13 07 folyékony üzemanyagok hulladéka 3 0 

13 08 közelebbről meg nem határozott olajhulladék 3 0 

 

A 13. EWC főcsoport hulladéktípusai közül valamennyi veszélyes hulladék. A 13 01 01* és a 

13 03 01* típusú hulladékok PCB-t tartalmaznak, így ezeket a PCB és PCT tartalmú 

hulladékokról szóló fejezetben tárgyaljuk. 

A hulladékolajok speciális problémája, hogy az őket adó számos terméktípus használata során 

jelentős kémiai átalakuláson megy keresztül (égés), melynek következtében halmazállapotuk 

is megváltozik, így a tömegveszteség miatt a kibocsátási/forgalmazási adatok alapján nehezen 

becsülhető a keletkező (jogszabályi érelemben vett) hulladék mennyisége. 

A hulladékolajok keletkezési mennyisége nagy mértékben összefügg a gépjárművek 

használatának mennyiségével 

Miután a HKI hatályon kívül helyezte a 75/439/EGK uniós (hulladékolajok 

ártalmatlanításáról) irányelvet, a hazai jogszabályozásban is szükségessé vált a 

hulladékolajokra vonatkozó jogszabályi környezet módosítása. Ezért a hulladékolajok 

kezelésének részletes szabályairól szóló 4/2001. (II.23.) KöM rendeletet a 145/2012. (XII. 

27.) VM rendelet váltotta le, mely „a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási 

tevékenységek részletes szabályairól” címet kapta. 

A hulladékolajokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a 

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet mellett a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 

Valamennyi 13. EWC főcsoportba tartozó hulladéktípus veszélyes hulladéknak minősük. 

Ezen anyagok szállítása, tárolása és kezelése, valamint ártalmatlanítása csak megfelelő 

engedélyek birtokában végezhető.  

A Termékdíj törvény 1. melléklete alapján a kőolajtermékek közül az alábbiak esnek 

termékdíj kötelezettség alá: 

Megnevezés 
Vámtarifaszám és 

HR, KN alszám 

Kenőolaj  

Motorolaj, kompresszor-kenőolaj, turbina-kenőolaj 2710 19 81 

Hidraulikus célú folyadék 2710 19 83 

Fehérolaj, folyékony paraffin 2710 19 85 

Differenciálolaj és reduktorolaj 2710 19 87 

Keverék fémmegmunkáláshoz, formaleválasztó olaj, korróziógátló olaj 2710 19 91 

Villamosszigetelési olaj 2710 19 93 

Más kenőolaj és más olaj, kivéve kenőzsírok ex. 2710 19 99 

Textil, bőr, szőrme és más anyagok kezelésére használt készítmények 3403 11 00 
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Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított 

olajtartalommal, de nem fő alkotóként 
3403 19 10 

Más, kivéve kenőzsírok ex. 3403 19 90 

Hidraulikus fékfolyadék és más elkészített folyadék hidraulikus hajtóműhöz, amely 

kőolajat vagy bitumenes ásványokból nyert olajat 70 tömegszázaléknál kisebb arányban 

tartalmaz 

ex. 3819 00 00 

Ezen anyagokat a Környezetvédelmi termékdíj törvény együttesen „kenőolaj”-ként definiálja. 

2014-ig az OGyHT tárgyalta a termékdíj-köteles termékek kibocsátási mennyiségének 

várható alakulását, azonban 2015-től ezen információk az OGyHT-ebn nem kerültek közlésre. 

Teljesítési hányadok nincsenek hatályban az egyéb kőolajtermékekre (kenőolajokra) 

vonatkozóan. 

A 2015-ben Magyarországon képződő összes hulladékolaj mennyiség az OKIR nyilvántartása 

alapján megközelítőleg 65 ezer tonna volt.  

A Közép-Magyarország statisztikai régióban képződő hulladékolajok mennyisége a vizsgált 

időszakban az országos mennyiség 38-41%-a között ingadozott, azaz a hazai EWC 13 

főcsoportba tartozó hulladékok több mint harmada Pest megyében, illetve Budapesten 

termelődött. 

 

Hazai szinten, illetve a Közép-Magyarország statisztikai régióban 2010 és 2015 között képződő 

hulladékolaj mennyisége a PCB tartalmú hulladékok nélkül (Forrás: OKIR) 

A képződő mennyiség tekintetében a vizsgált időszakban növekedés figyelhető meg. 

2015-ben Közép-Magyarországon a 2010-es mennyiséghez képest közel 17,5%-al több 

hulladékolaj képződött. Országos szinten ez a növekedés 16,9%-os volt. 
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Közép-Magyarországon 2010 és 2015 között képződő hulladékolaj típusok mennyisége (Forrás: OKIR) 

A vizsgált időszakban a Közép-Magyarország régióban legnagyobb arányban képződő 

hulladékolaj típusok a 13 05 EWC alcsoportba tartozó, olaj-víz szeparátorokból származó 

hulladékok voltak. Ezek részesedése az összes hulladékolajon belül 77,0és 85,1% között 

változott. Viszonylag jelentős a részesedése a képződő hulladékolajok között a 13 02 EWC 

csoportba tartozó motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékoknak is (12,0-19,1%). A többi 

hulladékolaj típus éves képződő mennyisége Közép-Magyarországon átlagosan nem érte el 

összesen a 900 tonnát. 

Az OGyHT a termékdíj-köteles termékek tekintetében készít statisztikát a megelőző évek 

bevallott és a tárgyév becsült forgalomba hozatalára vonatkozóan. A korábbi (2011 és 2014 

közötti) OGyHT-kban az alábbi forgalomba hozott termékdíj-köteles kenőolaj 

termékmennyiségek kerültek megadásra: 

2011 2012 2013 2014 

50.966 tonna 43.981 tonna 45.000 tonna 45.225 tonna 

 

A hulladékolajok esetében különösen érzékeny kérdés a hulladék hierarchia priorítási 

sorrendjének összehangolása a környezeti teljesítménnyel. Ezen veszélyes hulladékok 

jellemezően igen magas fűtőértékű anyagok, egyes ide tartozó hulladéktípusok termékét 

kimondottan égetésre terveztek. Más hulladékokból azonban speciális összetételük, 

adalékanyag tartalmuk miatt égés során egészségre káros (elsősorban légnemű) anyagok is 

keletkezhetnek. Fontos tehát a kezelésre kerülő hulladékolaj pontos típusának ismerete a 

hasznosítási, illetve ártalmatlanítási mód kiválasztásánál. 

A tiszta hulladékolajok, melyek nem tartalmaznak szennyezőanyagot, vagy használhatóságuk 

nem változott (pl. felszámolása után telephelyen megmaradt olaj, melyet valamely okból 

hulladékká minősítettek), elsődleges hasznosítási módja az újrahasználat.  



136 

 

Motorolajak, vagy esetlegesen szennyezést tartalmazó olajak esetében a regenerálási, illetve 

újrafinomítási eljárások lehetnek a legoptimálisabb alternatívák, melyek eredményeként főleg 

kenőolajat lehet előállítani. 

A hulladékolajok anyagában történő hasznosításának, újrafeldolgozásának módjai a 

különböző regenerálási folyamatok, például: 

 vákuum desztilláció + kémiai kezelés 

 vákuum desztilláció + savas-aktív agyagos kezelés 

 katalitikus előhidrogénezés + vákuum desztilláció 

Az önálló savas-agyagos technológia ma már gazdaságtalannak tartott, nagy mennyiségű 

savas zagy visszamaradása miatt, mely másodlagos hulladékként magas ártalmatlanítási 

költséget jelent.  

A megfelelő hatékonyságú és gazdaságilag is számításba jöhető regenerálási technológiák 

jellemzősen több lépcsősek, különböző fizikai-kémiai eljárások kombinálásán alapulnak. 

Valamennyi hulladékolaj típus alkalmas lehet termikus krakkolással történő desztillált 

gázolajtermék előállításra. További alternatíva az hasznosításra az elgázosítás, mely során 

szintézisgáz nyerhető.  

Azonban ezen technológiák jellemzően jelentős környezeti hatással járnak. Több tanulmány is 

foglalkozik ezen kérdéskör objektív tárgyalásával. 

A hulladékhierarchia sorrendjében az újrafeldolgozához képest alacsonyabb prioritási fokot 

foglal el a hulladék energetikai hasznosítással járó, illetve anélkül történő égetése. Utóbbi 

esetben ártalmatlanításról beszélünk. 

A hagyományos (települési) hulladékokra tervezett hasznosító művek és hulladékégetők 

alkalmatlanok a hulladékolajok nagy mennyiségben történő égetésére, mivel ezen hulladékok 

fűtőértéke túlságosan magas. Ennek következtében az ilyen módon rendelkezésre álló 

kapacitás viszonylag alacsony.  

Az ártalmatlanítás/energetikai hasznosítás további lehetősége a cementgyárakban vagy 

aszfaltüzemekben történő égetés.  

A regenerálási lehetőségek és az égetési/energetikai hasznosítási megoldások életciklus 

elemzéssel történő összehasonlításával lehet vizsgálni, hogy a hulladékhierarchia szerint 

kívánatosabb technológia, vajon környezeti hatásait tekintve is kedvezőbb alternatív. A 

regenerálás esetében a környezeti hatások két részre bonthatóak: 

1. a regenerálás folyamatának környezeti hatásai (begyűjtéstől termék 

előállításig) 

2. a regenerálás során előállított termékkel kiváltott friss nyersanyagból készített 

termék környezeti hatásainak elkerülése  
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A frissnyersanyagból történő kőolajtermék előállítás környezeti terhei a regenerálással 

szemben jelentősek. Ennek következtében a regenerálás életciklusa a megváltott új termék 

előállításának elkerülése miatt kedvezőnek mondható. A hulladékolaj regenerálását és 

energetikai hasznosításával történő összevetés során a regenerálás abban az esetben 

mutatkozik kedvezőbbnek, amennyibe a hulladékolajjal megújuló energia-előállítás lenne 

kiváltható. Amennyiben azonban a hulladékolaj fosszilis tüzelőanyag alternatívájaként 

kerülne hasznosításra, akkor a teljes életciklusában az hulladékolaj energetikai hasznosítása 

bizonyul kedvezőbbnek. Ezen kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni a lokális 

adottságokat, különösen a szállítás jelentette hatások vonatkozásában. Így például olyan 

régióban, ahol nem foglalkoznak hulladékolajok regenerálásával, azonban égetési 

lehetőségadott, a veszélyes hulladékok szállítás csökkenésével az a hasznosítási megoldási 

lehetőség is kedvezőbbé válhat, mely a járulékos terheléseket (pl szállítás, átrakodás) 

figyelmen kívül hagyó elemzés alapján kedvezőtlenebbnek mondható. 

Általánosságban környezeti hatásuk alapján az alábbi reláció állítható fel: 

 

Azonban a regenerálás és a fosszilis energiahordozót kiváltó hasznosítás eredő környezeti 

hatásai nem esnek túlságosan távol egymástól, így környezetvédelmi szempontból történő 

rangsorolásuk az egyes esetekben eltérő lehet. 

A rövidebb szénláncú, kisebb molekulatömegű, leginkább alifás szénhidrogéneket tartalmazó 

hulladékolajok további hasznosítási lehetősége a biológiai kezelés. A módszer azon alapszik, 

hogy rövid láncú alifás szénhidrogének bizonyos baktériumfajok számára jellemzően aerob 

környezetben viszonylag könnyen bonthatóak, így természetes folyamatok során szüntethető 

meg a hulladék veszélyessége, ráadásul a hatékony kezelés eredményeképpen keletkező 

másodlagos hulladék anyag magas nem toxikus szervesanyag-tartalma miatt akár 

komposztként is hasznosítható lehet. A biológiai kezeléshez azonban megfelelő mechanikai 

védelemmel ellátott kezelőtér szükséges. További nehézséget jelent, hogy a bakteriológiailag 

még jól is bontható olajfrakciók is csak alacsony koncentrációban kezelhetőek, azaz a tömény 

olajhulladékot hígítani szükséges talajjal, esetleg biodegradálható települési (zöld) 

hulladékkal.  

Közép-Magyarországon 2015-ben a hulladékolajokat legnagyobb arányban R3 kód alatt 

hasznosították, de szintén jelentős volt az újrafinomítás vagy más célú újrahasználat (R9 kód), 

valamint elsődleges tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon 

energia előállítása (R1 kód) és a további kezelést igénylő, biológiai kezelés (D8). 
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Hulladékégetéssel mindössze a 2015-ben Közép-Magyarországon hasznosításra vagy 

ártalmatlanításra kerülő hulladékolajok 1,7%-a volt érintett. 

14.3. Elem- és akkumulátor hulladékok 

A magyar jogszabályi környezet három típusú elem és akkumulátor típust különböztet 

meg: 

1. hordozható elemek és akkumulátorok.  

lítium-ion (Li-ion) és nikkel-metál hidrid (NiMH)  

2. gépjármű akkumulátorok 

3. ipari akkumulátorok 

Az elemek és akkumulátorok számára a hulladékjegyzék külön alcsoportot tartalmaz 16 06 

számmal, melyekbe az alábbi hulladéktípusok tartoznak: 

Hulladéktípus jelleg 
EWC kód megnevezés 
16 06 01* ólomakkumulátor veszélyes 
16 06 02* nikkel-kadmium elemek veszélyes 
16 06 03* higanyt tartalmazó elemek veszélyes 
16 06 04 lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03) nem veszélyes 
16 06 05 egyéb elemek és akkumulátorok nem veszélyes 
16 06 06* elemekből és akkumulátorokból származó, 

elkülönítve gyűjtött hulladék 
veszélyes 

 

Az EU: 91/157/EGK majd azt felváltó 2006/66/EKdirektíva hazai jogrendbe történő 

átültetését a 181/2008. (VII.8.) Korm. rendelet tette meg. Ezt 2013. január 1-jétől az elem- és 

akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. 

(XII.29.) Korm. rendelet váltotta le . 

A rendelet hatálya nem csak az önálló termékként forgalomba kerülő akkumulátorokra és 

elemekre korlátozódik, hanem a más árukkal együtt, vagy azok részeként értékesített vagy 

ahhoz tartozékként adott elemekre és akkumulátorokra is kiterjed. (elektromos fogkefe, 

vezeték nélküli kéziszerszám, borotva, elektromos játékok, órák, zenelejátszók, zenélő 

képeslapok) 

A rendelet elem és akkumulátor termékekre vonatkozó tiltást is megfogalmaz. A 3.§ alapján 

nem hozható forgalomba olyan elem és akkumulátor, mely 

 0,0005 tömegszázaléknál nagyobb arányban tartalmaz higanyt és/vagy 

 0,002 tömegszázaléknál nagyobb arányban tartalmaz kadmiumot. 

A rendelet továbbá kötelezettséget ír elő a gyártó számára az elem és akkumulátorok 

forgalmazására és jelölésére vonatkozóan, valamint az ezen termékekből képződő hulladékok 

átvételére, gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan.  

A hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor gyűjtési aránya (K) 2016. szeptember 26-a 

után 0,45. Ez azt jelenti, hogy a gyártónak az általa tárgyévben, valamint az azt megelőző két 
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évben forgalomba hozott hordozható elem és akkumulátor összes mennyiség harmad részének 

(tehát a három év mennyiségének átlagának) legalább 45%-ának megfelelő hulladékká vált 

hordozható elem és akkumulátor mennyiséget kell a tárgyévben átvennie és gyűjtenie.   

Nehézfém-tartalommal rendelkező elemen, akkumulátoron - beleértve a gombelemet is - 

a) 0,0005 tömegszázalékot meghaladó higanytartalom esetén a „Hg”, 

b) 0,002 tömegszázalékot meghaladó kadmiumtartalom esetén a „Cd”, 

c) 0,004 tömegszázalékot meghaladó ólomtartalom esetén a „Pb” 

vegyjelet az 5. pontban foglalt módon kell feltüntetni. 

 

Magyarországon jelenleg egy akkumulátor feldolgozással foglalkozó cég működik. A Jász-

Plasztik Kft, jászberényi telephelyén 2015-ben kezdte meg akkumulátorokkal kapcsolatos 

tevékenységét. 

Mivel az egyszer használatos elemek és az újratölthető akkumulátorok életciklusa és anyagi 

minősége, vagyis kémiai összetétele eltérő, így ezen hulladék megelőzési illetve hasznosítási, 

feldolgozási lehetőségük is eltérően tervezhető. Ez indokolja a két csoport további külön 

tárgyalását. 

Elemek: 

Elsősorban kisebb, hordozható elektronikai eszközben kerülnek alkalmazásra. Mivel egyszer 

használatosak, az akkumulátorokhoz képest lényegesen rövidebb időn belül válnak 

hulladékká. A szárazelemek összetételük alapján több csoportba sorolhatóak. Jelenleg 

forgalomban lévő elem típusok a széncink (féltartós), alkáli (tartós), lítium, higanymentes 

cink-levegő, higanymentes ezüst-cink, különböző és változatos méretekben. 

A hordozható akkumulátor típusok nikkel-kadmium (NiCd), nikkel-metál-hidrid (NiMH), 

Lítium-ion (Li-ion). Különböző hordozható elektromos és elektronikai berendezésekben: 

laptop, tablet, mobiltelefon, de a „tölthető elemek” is.  

Gépjármű akkumulátorok túlnyomó része napjainkban is az ólom-(kén)savas akkumulátorok 

közé tartozik, azonban léteznek nikkel-kadmium és egyéb akkumulátorok is. A hibrid és 

elektromos hajtású gépjárművek esetében elsősorban NiMH és Li-ion akkumulátorokat tartják 

a legmegfelelőbbnek. 

A hulladék kezelés területén hazánk Európa más országainak feldolgozó kapacitásaira van 

utalva. Ugyan a Jászberényben 2015-ben létesült akkumulátor gyár, ha minden igaz hulladék 

berendezések feldolgozását is végzi, tevékenysége azonban csak az ólomakkumulátorokra 

korlátozódik. 

A hordozható áramforrások tekintetében a közeljövőben nem várható változás. 

Megelőzés 

A technológiai fejlesztéssel, előrelátó tervezéssel az elemek és akkumulátorok esetbe 

napjainkban inkább a termék élettartamának növelése lehet cél. További csökkentési 
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lehetőséget rejthet magában az egységesített akkumulátorok. Ez esetben a termék hulladékká 

válása esetén az akkumulátor még felhasználható lehet más készülékben, nem kerül azzal 

együtt „kidobásra”. 

A tárgyalt hulladéktípus keletkezésének megelőzése illetve mennyiségének csökkentése 

elsősorban az elem illetve akkumulátor által kiszolgált berendezések számának illetve 

használatuk csökkentésével érhető el.  

Kölcsönző és közösségi megosztó rendszerek, például nem kell az utcában mindenkinek 

akkumulátoros falfúró. Kölcsönzői rendszerek segítségével többen használják ugyanazt a 

terméket. 

Hulladékkezelés  

Habár az elem és akkumulátor hulladékok tekintetében a visszagyűjtési arány hazánkban 

jónak mondható, fontos mind a lakosság, mind a forgalmazók környezettudatosságának 

növelése. A sok szárazelem gyűjtő hely (élelmiszerboltokban, iskolákban) lehetővé teszi, 

hogy a lakosság egyszerűen, ugyanakkor környezetszennyezést kizáró módon megválhasson 

hordozható elem és akkumulátor hulladékától, hiszen ezt a mindennapi életvitelének 

színhelyén megteheti. Fontosnak tartjuk ezen rendszer fenntartásának támogatását. 

14.4. Elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladékok 

A technológia és a tudományos ismeretek gyors fejlődése az elektromos és elektronikai 

berendezések piacát rohamosan változó területté teszi, melyet az innovációs ciklusok 

rövidülése, a berendezések egyre nagyobb ütemű cseréje jellemez. Ehhez kapcsolódóan az 

elavult, elhasználódott, hulladékká váló berendezések jellemzői is szinte évről évre változnak. 

A rohamos fejlődés a hulladék-megelőzés és -csökkentés lehetőségének sem kedvez. Hirtelen 

divatossá váló, majd gyorsan elavuló, esetenként pár éves élettartamra tervezet eszközökből 

nagy mennyiségű, összetett, nehezen kezelhető és hasznosítható hulladék keletkezik. 

Az elektromos és elektronikai hulladékok típusai a hulladékjegyzék két főcsoportján belül 

találhatóak, az alábbi fő – illetve alcsoportokban, a hulladéktípusok megnevezése és EWC 

kódja az alábbi táblázatban kerül összefoglalásra: 

EWC kód megnevezés 
16  a hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladékok 
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 
16 02 11* klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés 
16 02 13* veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik  

a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól 
16 02 14 kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő 

hulladéktípusoktól 
16 02 15* kiselejtezett berendezésből eltávolított veszélyes anyag 
16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től 
20  települési hulladék 
20 01 elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók  
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 
20 01 23* klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés 
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20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek  

a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től 

 

Jogszabályi háttér 

Az elektromos és elektronikai berendezésekből képződő hulladékokra mind minőségi, mind 

mennyiségi szabályozások hatályosak. Minőségi, tehát a képződő hulladék veszélyességének 

illetve a hasznosítás környezeti kockázatának csökkentését elősegítő rendelkezések, melyek 

egyes termékek veszélyes anyag tartalmát korlátozzák, esetenként tiltják. A mennyiségi 

csökkentés célú rendelkezések a képződő hulladék gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan 

határoznak meg számszerűsített előírásokat. 

A kiterjesztett gyártói felelősség elvének alapján a háztartásokban keletkező elektromos és 

elektronikai berendezések hulladékait az OKTF NHI-n keresztül a gyártók finanszírozzák, 

ezért az NHI-vel szerződésben álló hulladékkezelők az e-hulladék kezelésért a lakosságtól 

nem kérnek díjat.  

Hulladék minőségét érintő jogszabályok 

Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásáról 

szól a 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv röviden RoHS (Restrinction of 

Hazardous Substances Directive). A RoHS II. mellékletben meghatározásra kerülnek az 

elektromos és elektronikai berendezésekben korlátozott anyagok és homogén anyagokban 

még elfogadható maximális tömegszázalékos koncentrációjuk. Ezek az alábbiak: 

Korlátozott anyag 
Még elfogadható maximális tömegszázalékos 

koncentráció, m/m% 
Ólom 0,1 
Higany 0,1 
Kadmium 0,01 
Króm (VI) 0,1 
PBB (polibrómozottbifenilek) 0,1 
PBDE (polibrómozottdifenil-éterek) 0,1 

 

A kötelezettségek érvényesítéserészben fokozatos hatálybaléptetéssel történik a tilalmak 

kiterjesztésével (főképpen orvostechnikai, diagnosztikai, valamint felügyeleti és vezérlő 

eszközök esetében).  

A RoHS 2 rendelkezéseit a 374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet ülteti át a magyar jogrendbe. 

Ez a rendelet jelöli ki a piacfelügyeletet ellenőrző hatóságokat az egyes elektromos és 

elektronikai termékkategóriák esetében. 

Termékcsoport* Piacfelügyelő hatóság 
1. Háztartási nagygépek 

fogyasztóvédelmi hatóság 2. Háztartási kisgépek 
3. IT és távközlési berendezések 
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4. Szórakoztató elektronikai berendezések 
5. Világítótestek 
6. Elektromos és elektronikus szerszámok 
7. Játékok, szabadidős- és sportfelszerelések 
8. Orvostechnikai eszközök Egészségügyi Nyilvántartási és 

Képzési Központ 
9. Felügyeleti és vezérlő eszközök Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatal 10. Adagoló automaták 
*374/2012. (XII.18.) Korm. rendelet 7. mellékletében meghatározott termékcsoportok 

**a piacfelügyeleti hatóság a feladat- és hatásköréről szóló jogszabályban meghatározott esetekben végzi az e 

termékcsoportba tartozó berendezések ellenőrzését. 

Hulladék mennyiségét érintő jogszabályok 

2012 júliusában a 2012/19/EU az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szól, 

röviden WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) irányelv váltotta le a 

2002/95/EK direktívát. Az új irányelv nem a népességhez viszonyítva szabja meg a gyűjtési, 

hasznosítási arányokat, hanem a gazdasági szempontokat és a piac volumenét is figyelembe 

veszi. 

A WEEE által meghatározott Magyarországra vonatkozó gyűjtési és hasznosítási arányok, 

illetve teljesítési határidejük: 

 Teljesítési határidő Meghatározott irányszám/arány 

Gyűjtés 2015. december 31. legalább 4 kg/lakos * (vagy a 

tárgyévet megelőző három évben 

gyűjtött EEB hulladék) átlagos 

tömege 

2016. augusztus 14. minimum 40%**, maximum 45%* 

legkésőbb 2021. augusztus 14.*** 65%** vagy 

85%**** 

*magánháztartásokból származó, elkülönítetten gyűjtött mennyiség  

**tárgyévet megelőző három évben forgalomba hozott elektromos és elektronikai berendezések átlagos tömegéhez 

viszonyítva 

***vállalt időpont, de legkésőbb 2021. augusztus 14. 

****elektromos és elektronikus berendezések a tagállam területén keletkezett hulladék mennyiségéhez viszonyítva 

 

Az EEE a hasznosítási irányszámokat három lépésben növeli. Az első szakasz 2012. 

augusztus 13-tól 2015. augusztus 14-ig tartott. A második szakasz 2015. augusztus 15-től 

2018. augusztus 14-ig tart, míg a harmadik 2018. augusztus 15-től kezdődik. Ezen belül 

különböző hasznosítási irányszámok kerültek meghatározásra egyes elektromos és 

elektronikai berendezéscsoportokra. 

 

2015. augusztus 15. és 2018. augusztus 14. között alkalmazandó minimális irányszámok: 

 

Elektromos és elektronikai 

berendezés kategória 

  

1. vagy 10. hasznosítás 85% 

előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 80% 

3. vagy 4. hasznosítás 80% 
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előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 70% 

2., 5., 6., 7., 8. vagy 9. hasznosítás 75% 

előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 55% 

 

2018. augusztus 15-t követően alkalmazandó minimális irányszámok: 

Elektromos és elektronikai 

berendezés kategória 

  

1. vagy 4. hasznosítás 85% 

előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 80% 

2. hasznosítás 80% 

előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 70% 

5. vagy 6. hasznosítás 75% 

előkészíteni újrahasznosításra és feldolgozás 55% 

3. újrafeldolgozás 80% 

 

A WEEE jelenleg magyar jogrendbe történő adaptálása az elektromos és elektronikus 

berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. 

(VIII.1.) Korm. rendelettel történt meg.  

34. § (1) A gyártó 2015. december 31-éig biztosítja, hogy az elkülönítetten gyűjtött 

elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékának tekintetében az 

összegyűjtött hulladékmennyiség lakosonkénti éves átlagos aránya elérje a tárgyévet 

megelőző 3 évben összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések 

átlagos tömegét, ha az éves gyűjtési arány meghaladja a 4 kilogramm mennyiséget. 

(2) A gyártó 2016. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezések össztömege eléri a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott 

elektromos, elektronikus berendezések átlagos tömegének legalább 45%-át. A gyártó 

biztosítja továbbá, hogy ez a gyűjtési arány 2018. december 31-éig folyamatosan növekedjen. 

(3) A gyártó 2019. január 1-jétől biztosítja, hogy az összegyűjtött, hulladékká vált elektromos, 

elektronikus berendezések össztömege eléri 

a) a tárgyévet megelőző 3 évben forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezések 

átlagos tömegének legalább 65%-át vagy 

b) a Magyarországon képződött, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések 

legalább 85%-át. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak teljesítése érdekében a gyártónak gondoskodnia 

kell a hasznosítási arányok teljesítéséről az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel 

összhangban 

197/2014. (VIII:1.) Korm. rendelet 2. melléklet. A gyűjtési és hasznosítási arányok mértéke. 

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezésre vonatkozó minimális gyűjtési 

arány mértéke elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriánként: 

 

Elektromos, elektronikus berendezés kategória gyűjtési arány *2015-től 
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1. Háztartási nagygépek 48% 

2. Háztartási kisgépek 27% 

3. IT és távközlési berendezések 45% 

4. Szórakoztató elektronikai berendezések 40% 

5. Világítótestek 

5.a. Gázkisüléses elven működő lámpa 

7% 

40% 

6. Elektromos és elektronikus szerszámok 8% 

7. Játékok, szabadidős- és sportfelszerelések 7% 

8. Orvostechnikai eszközök - 

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök 7% 

10. Adagoló automaták 7% 

*a gyártó által a tárgyévet megelőző évben Magyarországon forgalmazott, adott kategóriába tartozó elektromos, 

elektronikus berendezés mennyiség és a tárgyévben minimálisan gyűjtendő aránya 

Elektromos, elektronikus berendezés kategória Hasznosítási 

arány (R)* 

Újrahasználatra előkészítési és 

újrafeldolgozási arány (A)** 

1. Háztartási nagygépek 85% 80% 

2. Háztartási kisgépek 75% 55% 

3. IT és távközlési berendezések 80% 70% 

4. Szórakoztató elektronikai berendezések 80% 70% 

5. Világítótestek 

5.a. Gázkisüléses elven működő lámpa 

75% 

75% 

55% 

80% 

6. Elektromos és elektronikus szerszámok 75% 55% 

7. Játékok, szabadidős- és sportfelszerelések 75% 55% 

8. Orvostechnikai eszközök 75% 55% 

9. Felügyeleti és vezérlő eszközök 75% 55% 

10. Adagoló automaták 85% 80% 
*gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 

mennyiségének és a tárgyévben kötelezően hasznosítandó mennyiség aránya 

**gyártó által a tárgyévet megelőző évben ténylegesen átvett és gyűjtött hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés 

mennyiségének és a tárgyévben kötelezően újra használatra előkészítendő, újra feldolgozandó mennyiség aránya 

 

Az elektromos és elektronikai berendezések a Ktdt. hatálya alá tartoznak, így a hazai piacra 

kerülésük termékdíj keletkezését vonja maga után. 2012 előtt öt koordináló szervezet fedte le 

a hazai elektronikai és elektromos berendezések termékdíj-köteles kategóriáit. Szerepét az 

OHÜ, majd később az OKTF NHI vette át.  

OGYHT elektromos és elektronikus berendezések tervezett összes kibocsátása (tonna) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Háztartási nagygépek 44.369 41.000 41.615 50.777 51.085 

Háztartási kisgépek 18.537 9.000 9.135 11.799 11.741 

IT és távközlési berendezések 18.036 9.764 9.911 11.117 11.804 

Szórakoztató elektronikai 

berendezések 

10.500 12.500 9.135 7.447 8.438 

Barkács berendezések 7.500 4.500 4.568 6.353 5.376 

Játékok, szabadidős- és 

sportfelszerelések  

1.816 800 812 1.111 858 

Felügyeleti és vezérlő eszközök 1.219 500 508 982 982 

Adagoló automaták 750 500 5508 319 422 

Mobil telefon - 235 239 - - 

Összesen 102.727 78.799 76.431 89.905 90.706 

 

A 2015-re vonatkozó adatok alapján Közép-Magyarországon keletkezik az elektronikai 

hulladékok 45%-a. 
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A 2010 és 2015 közötti időszakban az elektromos és elektronikai berendezésekből képződő 

hulladékok mennyisége ha nem is egyenletes ütemben, de jelentős mértékben növekedett, 

jellemzően 2 évenként volt megfigyelhető jelentős mennyiségbeli ugrás. 2010-hez képest 

2015-ben az országosan keletkező mennyiség 70%-al nőtt. Közép-Magyarországon 

ugyanakkor 214%-os emelkedés volt megfigyelhető.  

A közép-magyarországi régió részesedése a teljes hazai elektronikai hulladékok 

keletkezésében növekszik. Ez főleg az okoseszközök elterjedését vizsgálva Pest Megyére is 

jellemző. 

 

A keletkező elektronos és elektronikai berendezésekből képződő hulladékok mennyiségének alakulása 

(Forrás: OKIR) 

Intézkedési javaslatok (általános és specifikus) 

Minőségi csökkentés: Erősíteni kell a gyártói felelősség elvének érvényre juttatását, különös 

tekintettel az egyes termékek, berendezések veszélyes-anyag tartalmára vonatkozóan.  

Mennyiségi csökkentés: E tekintetben egyrészt szabályozó, ösztönző intézkedések 

bevezetésével a tervezői, gyártói oldalra lehetne hatást gyakorolni. Másrészt a lakosság 

szemléletformálása is nagymértékben hozzájárulhat a képződő hulladék mennyiségének és 

jellemző veszélyességének csökkentéséhez.  

Megelőzés tekintetében elsősorban a lakosság tudatos, felesleges termékek beszerzését kerülő 

vásárlói magatartás népszerűsítése lehet célravezető. 

Minőségi termékek választásával is csökkenthető a képződő hulladék mennyiségének 

csökkentése, hiszen a mellett, hogy várhatóan hosszabb ideig használhatóak, a termék mögötti 

szervízhálózat is kiforrottabb, így sok esetben javítással a berendezés fő tömegének 

élettartama tovább növelhető.  

Fontos a lakosság hatékony és rendszeres tájékoztatása a településeken elérhető hulladék 

leadási lehetőségekről, és az ezekben bekövetkező változásokról. A tájékoztatás nem 
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korlátozódhat csupán az adott településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző 

szereplők tevékenységi körére, hanem érintenie kell a lakosságnál nem rendszeresen képződő 

hulladékok megfelelő kezelésére (gyűjtésére, átadására) vonatkozó információkat, 

lehetőségeket. A helyes hulladéktulajdonosi magatartás ismertetésén túl meg kell ismertetni a 

rossz gyakorlatok (mint illegális hulladéklerakás – akár szelektív gyűjtőszigetek mellett, 

hulladékudvar területén kívül, átvétel nélküli elhagyás) negatív környezeti és társadalmi 

hatásait (környezetszennyezés, annak felszámolása, illegális hulladék elszállításának 

költségei). 

Ösztönözni kell újrahasználati központok létrehozását. Ezekben elsősorban a lakosság, 

leadhatja feleslegessé vált, de még használható elektronikai eszközeit. Némi tárolási és 

esetleges adminisztrációs költségeket fedező díj ellenében más lakosok átvehetik ezeket.  

Cégek, szervezetek esetében képződő a még használható berendezések felajánlásával egyrészt 

csökkenthető a keletkező hulladékmennyiség, másrészt olyan szervezeteket, oktatási, nevelési 

intézményeket is lehet ezáltal segíteni, melyek igen nehezen jutnának hozzá ezekhez az 

eszközökhöz.  

Mind a lakosság, mind a gazdálkodó szervezetek tárgyi felajánlásokat tehetnek többek közt a 

HUMUSZ Szövetség és kilenc civil szervezet által elindított „Túl sok cucc” elnevezésű 

hálózata: http://www.tulsokcucc.hu/ 

Támogatni kell azon technológiák fejlesztését, melyek elősegítik az elektonikai berendezések 

hulladékainak még használható elemeinek minél nagyobb arányú kinyerését, és gazdaságba 

történő visszaforgatását, Ezzel együtt elő kell segíteni az ezeket hasznosítani képes 

technológiák elterjedését, valamint az ezt lehetővé tevő terméktervezés térnyerését. 

Gondoskodni kell róla, hogy a tovább már nem használható elektronikai elemek, valamint a 

szerkezeti funkciókat ellátott részek, anyagi minőségük alapján minél nagyobb arányban 

kerüljenek szétválogatásra. Ezáltal az újrafeldolgozásba visszaforgatható mennyiség is 

folyamatosan növelhető. 

A Ht. cselekvési irányaival összhangban támogatni kell a kutatási és fejlesztési projecteket, 

innovációkat, melyek az elektromos és elektronikus berendezésekből képződő hulladékok 

hazai hasznosítási mennyiségeit, valamint a kinyert anyagok tisztaságát, további 

hasznosíthatóságát növelhetik. 

14.5. Hulladékká vált gépjárművekből származó hulladék 

Jelenlegi helyzet 

Gépjármű közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM 

rendeletben meghatározott M1 és N1 járműkategóriák (azaz a személygépkocsik és a 

legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű teherkocsik és vontatók) . 

A fejezetben a közúton haladó gépjárművekből képződő hulladékok jogszabályi hátterével, 

jelenlegi helyzetével, előrejelzésével és hasznosítási, ártalmatlanítási lehetőségeivel 

foglalkozunk. (Nem kerül tárgyalásra kötött pályás, légi,vízi, víz alatti és űrjárművek 



147 

 

hulladékainak tárgyalása). A közúti gépjárművek hulladékká vált gumiabroncsai illetve 

akkumulátorai külön fejezetben kerülnek tárgyalásra.  

A gépjárműhulladékokat kb. 75%-nyi fémtartalom jellemzi, ezért különösen fontos ezen 

hulladékok számára megfelelő újrahasznosítást előkészítő, újra feldolgozó rendszert kiépíteni 

és működtetni.  

A hulladékká vált gépjármű illetve alkatrészek a 16 01 EWC csoporton belül találhatóak, 

túlnyomó részt veszélyes hulladékok.  

Maga a 16 01 04* kódszámú hulladékká vált gépjármű rendkívül összetett, sok veszélyes 

anyagot tartalmazó alkatrészt magában foglaló hulladéktípus. Éppen ezért rendkívül fontos, 

hogy ezen hulladék bontását csak megfelelő szaktudással és felszereltséggel rendelkező cégek 

végezhessék, csökkentve ezzel a roncsok jelentette környezeti kockázatot. 

További fontos tényező, hogy a gépjárművekből kibontott még használható alkatrészek 

piacán, csak megfelelő minőségű használt termékek jelenhessenek meg, mivel azok baleset és 

életveszélyesek lehetnek.  

Az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az úgynevezett „roncsautó 

direktíva” alapján a hazai jogrendben a hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatban jelenleg 

a 369/2014. (XII.30.) Korm. rendelet van hatályban. A rendelet 5.§-a alapján a gyártó köteles 

gondoskodni a hasznosítási arányok (kezelési kötelezettség) teljesítéséről., melyek az 

alábbiak: 

 az 1980. január 1. napja előtt gyártott gépjárművek esetén az összes hulladékká vált 

gépjármű - az átlagos gépjárműtömeget alapul véve - újra használatra előkészítésének és 

hasznosításának együttes aránya el kell érje legalább az évi 75 tömegszázalékot, az újra 

használatra előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes arányának pedig el kell 

érnie legalább az évi 70 tömegszázalékot. 

 2015. január 1. napját követően az összes hulladékká vált gépjármű - az átlagos 

gépjárműtömeget alapul véve - újra használatra előkészítésének és hasznosításának 

együttes aránya el kell érje legalább az évi 95 tömegszázalékot, az újra használatra 

előkészítés, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes arányának pedig el kell érnie  

legalább az évi 85 tömegszázalékot. 

A hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az azokból származó bontott 

alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újra használatra történő előkészítésre, 

előkezelésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag a bontó 

végezheti. 

A bontók (a közlekedési hatóság információs rendszerén keresztül) adják ki a nyilvántartásból 

történő kivonáshoz szükséges „bontási átvételi igazolást”. Ilyen tevékenységet csak a 

gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX.29) KHVM 

rendeletben meghatározott feltételekkel rendelkező végezhet. A bontóban tehát gépjármű 

fenntartási tevékenységet végeznek. Mint hulladék átvevő és kezelő, a bontóknak 
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hulladékgazdálkodási szerepköre is van, így tevékenységük nem veszélyes és veszélyes 

hulladékokra is kiterjedő hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető. 

A bontást a 64/2009. (XI.23.) KHEM rendelet 4.§ (1) pontja szerinti vizsgálat előzi meg.  

Bontott gépjármű alkatrész használt gépjármű alkatrészként akkor hozható forgalomba és más 

gépjárműbe akkor szerelhető be, ha: 

 azt a bontó újra használatra megfelelően előkészítette, és az újra használatra előkészített 

gépjármű alkatrész a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó, a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott valamennyi feltételt teljesíti, 

és  

 újra használata közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem 

jelent. 

A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a KHEM rendelet 6. § 

(1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újra használatra.  

Magyarországon a személygépjárművek átlag életkora 2015-ben a KSH adatai alapján 13,7 év 

volt. Ez az érték az utóbbi években növekedett, azonban a növekedés üteme mérséklődni 

látszik.  

Hulladékgazdálkodási szempontból ez egyrészt azt jelenti, hogy egy átlagos forgalomba 

helyezett jármű fő tömegéből csak évtizedet meghaladó távlatban lesz hulladék. Habár ez a 

folyamat a környezetvédelem többi  területén (energiagazdálkodás, légszennyezés) károsnak 

tekinthető, hulladékgazdálkodási szempontból kedvező, hiszen a termékek szervízelése, 

javítása és lehető legtovább történő használata egybevág a hulladék-hierarchia elvével – 

hulladék-megelőzés (csökkenő nyersanyag igény, ártalmatlanítás). A használtautó vásárlás is 

a hulladék megelőzést segítheti. 

A külföldről behozott használt autókkal a fejlettebb országok gyakorlatilag a járművekkel 

együtt környezetszennyezésüket is exportálják.  

Az OHT előrejelzése szerint az évente képződő roncsautók száma 2020-ig nagyjából 

állandósulni fog 100-120 ezer gépjármű/év mennyiség környékén.  

A gépjármű piacot szerencsére nem jellemzi olyan elavulási sebesség, mint ami az elektromos 

és elektronikai berendezések esetében tapasztalható, így a kidolgozott bontási, hasznosítási 

módszerek kisebb módosításokkal, fejlesztésekkel évtizedekig alkalmazható lehetnek. 

Jelentősebb változást elsősorban az elektromos járművek elterjedése jelenthet, ezen gépkocsik 

ugyanis részben eltérő jellemzőkkel rendelkeznek. Környezetvédelmi szempontból kedvező, 

hogy az elektromos hajtású járművek bontása során kisebb mennyiségű szénhidrogén eredetű, 

illetve azzal szennyezett anyag képződésére lehet számítani. Azonban az elektromos 

hajtásrendszer nagy kapacitású akkumulátorrendszert igényel, így várható az akkumulátor 

hulladék mennyiségének növekedése. Ráadásul várhatóan új típusú, ritka földfémeket 

tartalmazó akkumulátorok elterjedésére kell számítani. Ezek feldolgozási, anyagában történő 

hasznosítási lehetőségeinek kidolgozás kulcsfontosságú feladat lesz. (OHT) 



149 

 

Fő problémát hulladékgazdálkodási szempontból tehát nem is az elöregedő gépjármű 

állomány jelent, hanem a hulladékká váló gépjárművek legális kezelése. A jelenleg hatályos 

szabályozás szerint a gépjárművet utolsó tulajdonosa, üzemeltetője a nyilvántartásból történő 

kivonáshoz köteles, mint hulladékot a gyártó, forgalmazó, vagy nyilvántartott bontó számára 

átadni. Azonban számos kiskapu, és nehezen visszanyomozható illegális megoldás létezik: 

megrendelt gépjárműlopás, ismeretlen /külföldi állampolgár számára történő eladás, stb.) 

Sok esetben a lakosság illetve a gépjármű tulajdonosok nem megfelelő környezettudatossági 

szintje is hozzájárul a hibás, környezetvédelmi és gazdasági szempontból káros és illegális 

viselkedés tanúsításához. Az egyik legáltalánosabb probléma, hogy a hazai gépjármű 

tulajdonosok jellemzően úgy érzik, mivel fizetettek a termékért – beleértve annak valamennyi 

alkatrészét- így joguk van a gépjármű hulladékká válását követően is rendelkezni ezen 

anyagokról. Ebből kifolyólag igen elterjedt a hulladékká vált gépjármű házi bontása, az egyes 

alkatrészek árusítása, illetve a „fekete bontóknak” történő értékesítés. A gépkocsi alkatrészek 

magas árszintje szintén elősegíti ennek terjedését.  

Ugyanakkor a gépjármű, illetve hulladék tulajdonosok nincsenek tisztában döntéseik 

környezetvédelmi következményeivel. Ezen kívül a bontott alkatrészek minőség-ellenőrzés, 

szakszerű átvizsgálás nélküli „átültetése” más gépjárműbe hatalmas baleseti kockázatot is 

jelenthet.  

A gépjárműhulladékok területén elsősorban nem a jogszabályi környezet hiányossága, illetve 

a szüksége kezelő és hasznosító kapacitás, hanem a lakosság környezettudatosságának hiánya 

és az illegális hulladékkezelők nagyarányú jelenléte okozza a fő problémát. 

A hulladékká vált gépjárművekből mindenekelőtt el kell távolítani, és megfelelő kezelést kell 

biztosítani az alábbi, veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett elemeknek, 

anyagoknak illetve folyékony hulladékoknak: 

 pirotechnikai eszközök (légzsák, övfeszítő) 

 akkumulátor 

 üzemanyag, kenőolaj 

 veszélyes anyaggal szennyezett anyagok (olajszűrő) 

 ablakmosó folyadék (fagyálló- glikol tartalmú) 

 lengéscsillapító 

 

Az újrafeldolgozás elősegítése érdekében további kiépítendő elemek, melyek elkülönített 

tárolása és célzott hasznosítása/hasznosítónak történő továbbítása szükségszerű: 

 nagyobb méretű műanyag alkatrészek  

 kerekek, abroncsok 

 szélvédő, oldalsó és hátsó üvegezések 

 réz, alumínium illetve magnézium tartalmú anyagok (elektronika darabjai, kábelek, 

elektromotor) 

 katalizátorok 

A fent említésre került elemeken túl eltávolításra kerülnek azon alkatrészek, melyekre a piaci 

tapasztalatok alapján várhatóan vásárlói igény jelentkezik. 
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Az elbontott karosszériát általában tömörítik (a könnyebb tárolhatóság, szállíthatóság 

érdekében), majd jellemzően forgókalapácsos úgynevezett shredder-berendezésekben aprítják 

fel. A folyamatot végig porelszívás és leválasztás kíséri, mely során leválasztott frakciót 

shredder könnyűterméknek (ponak) neveznek. Az egyre finomabb porfrakciók veszélyes 

hulladékként kerülnek kezelésre. Az aprítást követően a mágnesezhető fémeket (vas és acél) 

és nem mágnesezhető aprítékot külön választják. Előbbi acélkohókban kerül hasznosításra, 

míg utóbbi frakció további osztályozáson megy keresztül, majd a fémeket és a nem fémes 

(textil) anyagokat különválasztják.    

Intézkedési javaslatok  

A gépjármű hulladékok mennyiségi csökkentésének egyik lehetősége, mint minden más 

hulladék esetében a piacra/fogyasztásra kerülő termékek mennyiségének csökkentésén 

keresztül érhető el. A gépjárművek számának és használatának csökkentése nem csak 

hulladékgazdálkodási, de más környezetvédelmi területen is kiemelt kérdéskör. A tervezési 

területen (Pest megye) a mindennapi gépkocsi használata elsősorban a lakóhely és a 

munkahely közti ingázás, közlekedés jellemző. A gépkocsi használat a tömegközlekedés 

fejlesztésével, népszerűsítésével, megfelelő kapacitású, jól elhelyezett P+R parkolók 

kialakításával, üzemeltetésével csökkenthető. További kiemelt eszköz lehet a kerékpáros 

közlekedés népszerűsítése, valamint infrastruktúrájának fejlesztése. Egyes településeken 

(vagy több kisebb, egymáshoz közeli település együttes) „autómentes nap” szervezése, esetleg 

más környezetvédelmi témájú rendezvénnyel összevonva.  

A bevásárlások okán szintén jelentős forgalom generálódik. Ennek csökkentése érdekében 

lehetőséget jelenthet helyi, termelői piacok kialakítása: az áruk összes szállítás igénye 

csökkenthető, miközben a helyi termelők, kiskereskedők támogathatóak, továbbá 

közösségformálásban is fejlődést jelenthet.  

Budapest közlekedési szempontból leválaszthatatlanul kötődik Pest megyéhez. A közösségi 

közlekedést érintő fejlesztéseket minden esetben a fővárosi hálózathoz idomulva, azzal 

összehangolva kell tervezni, kialakítani és üzemeltetni, valamint továbbfejleszteni. 

Az illegálisan, nem szabályszerűen működő gépjárműbontó/hulladékkezelő létesítmények 

visszaszorítása érdekében az illetékes hatóságok összehangolt tevékenysége szükséges. Az 

eljáró szervek munkájának segítéséhez a helyi önkormányzatoknak támogatást, információt 

kell biztosítaniuk, a véleményezhető aggályokat eléjük tárniuk. 

14.6. Egészségügyi intézményekben képződő hulladék 

Az egészségügyi hulladékok a hulladékjegyzék szerinti 18. főcsoportba, vagyis az „Emberek 

vagy állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó 

hulladék” csoportba tartoznak. A 18. EWC főcsoport 16 hulladéktípust foglal magában, 

melyek közül 7 minősül veszélyesnek. 

Ezen kívül keletkezésük, jellegük, valamint begyűjtésük és kezelésük alapján három (négy) fő 

csoport különböztethető meg: 

1. gyógyszerhulladékok (háztartásokban keletkezők is) 
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2. egészségügyi intézményekben keletkező fertőző veszélyes hulladékok 

3. egészségügyi intézményekben keletkező, de nem fertőző vagy veszélyes hulladékok 

4. egyéb (pl. lakosságnál képződő használt fecskendő) 

A gyógyszerhulladékok speciális jellemzője esetében a környezetre, illetve nem tervezett 

expozíció során az emberi egészségre is kockázatos gyógyszerhatóanyagok, maradványok 

További szempont ezen hulladékok esetében, hogy a visszagyűjtés során meg kell 

akadályozni, hogy illetéktelenek hozzáférhessenek és esetleg újra forgalomba hozzák a 

gyógyszereket.  

Az egészségügyi intézményben képződő hulladékok esetében speciális körülmény, hogy a 

hulladékok fertőzésveszélyével is számolni kell. Ennek következtében tárolásuk és kezelésük 

során elővigyázatosan, a környezetvédelem mellett humán egészségügyi, higiénés 

szempontokat is figyelembe kell venni. 

A környezetre és egészségre jelentett kockázatuk miatt ezen hulladékok esetében a 

hulladékhierarchia által megkívánt kezelési priorítás sorrendtől el lehet térni. Fertőző hulladék 

az 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 4.§ (3) f) pontja alapján csak fertőtlenítéssel vagy 

hulladékégetéssel ártalmatlanítható 

1/2002. (I. 11.) EüM rendeletaz egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 

20/2005. (VI. 10.) EüM rendeleta humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak 

kezeléséről 

20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

Gyógyszerhulladékokról 

A 20/2005. (VI.10.) EüM rendelet szabályozza a gyógyszerhulladékok lakosságtól történő 

begyűjtésének módját, a hulladék szállítását és annak ártalmatlanítását. A rendelet 3.§-a 

értelmében a gyógyszerhulladékot a települési szilárd hulladéktól elkülönülten, zárt 

rendszerben kell gyűjteni és termikusan ártalmatlanítani. Továbbá a rendelet alapján a 

közforgalmú és fiókgyógyszertárak nyitvatartási idejük alatt kötelesek átvenni a lakosság által 

átadni kívánt gyógyszerhulladékot. Az átvett hulladékot zárt, egyutas, egyszer használatos 

hulladékgyűjtő tartályba kell helyezni, mely biztosítja, hogy a gyógyszerhulladék, a 

begyűjtőhelyről az ártalmatlanítás helyszínére történő eljuttatás folyamatában, a 

hulladékkezelő rendszerből nem kerülhet ki és a már elhelyezett (bedobott) hulladékhoz nem 

lehet hozzáférni. A gyógyszertárakba csak akkreditált (minőség-ellenőrző) szervezettel 

minősített hulladékgyűjtő tartály helyezhető ki.  

Egészségügyi hulladékokról 

A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint nem helyezhetőek el lerakón a 

korházi vagy más humán-egészségügyi, illetve állat-egészségügyi intézményekből származó 
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fertőző hulladék. Azonban ezen hulladékok, amennyibe más veszélyes anyagot nem 

tartalmaznak, úgy fertőtlenítés után B3 kategóriájú hulladéklerakón ártalmatlaníthatóak. 

A OHT adatai szerint a gyakorlatban a fertőzőveszélyes hulladékok 40-45%-át mint fertőző 

hulladékot égetik el. A többi hulladék fertőtlenítésre kerül. Ezen hulladékok kb. 40%-át 

lerakón helyezik el, míg 60%-át pedig, mint települési hulladék, égetéssel ártalmatlanítják. 

Az OHT megállapításai alapján az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok 

helyzete, megfelelő kezelése, ártalmatlanítása, csak azokon a helyeken megnyugtató, ahol az 

intézmény illetékes környezetvédelmi megbízottja támogatás kapott az intézmény vezetésétől. 

A közúti feltételeinek teljesülésében is tapasztalhatóak hiányosságok, az előírások 

maradéktalan figyelembevételéhez ADR tanácsadó alkalmazása szükséges.  

 

A nagyobb egészségügyi intézmények egy része rendelkezik, vagy rendelkezett saját 

hulladékégetővel egészségügyi hulladékaik megsemmisítésére. 2005-ben ezek közül többet 

bezártak, illetve felfüggesztették működésüket, mivel működésük nem volt megfelelő. 

Elsősorban a magas dioxid kibocsátás okozott problémákat.  

Az égetéssel történő ártalmatlanítás hátránya, hogy  

 dioxin képződéssel kell számolni, égési körülményeket ennek megfelelően tervezni, 

megvalósítani: füstgáz hőntartása 

 keletkező salak, pernye, filter-por, kimerült adszorbens további kezelést igényel 

 nedves füstgáztisztító technológiáknál a keletkező mosóvíz kezelése 

Változás nélküli előrejelzés 

A Közép-Magyarország statisztikai régióban képződő 18. EWC csoportba tartozó hulladékok 

mennyiségének alakulása 2010 és 2015 között kis mértékben ingadozott, az összes mennyiség 

tekintetében egyértelmű csökkenő vagy növekvő tendencia nem határozható meg. Azonban a 

hulladékcsoporton belül a képződő veszélyes hulladékok aranya a vizsgált időszakban 14%-al 

esett vissza. Ez elsősorban az EWC 18 02 02* „egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és 
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ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében” típusú 

hulladékok egyre kisebb mennyiségű képződésének köszönhető: a 2010-ben képződő 1.733 

tonna 2015-re 841 tonnára csökkent. Ennek fő oka a hulladékok egyre nagyobb arányban 

történő szelektálása, a fertőzésveszélyes hulladékot az egészségügyi intézményben képződő 

egyéb, nem veszélyes hulladékoktól elkülönítve gyűjtik.  

 

A keletkező egészségügyi hulladékok alakulása 2010 és 2015 között Közép-Magyarországon 

(Forrás:OKIR) 

Jellegükből fakadóan az egészségügyi és gyógyszerhulladékok hasznosítási lehetőségei igen 

korlátozottak. Speciális tulajdonságai folytán kezelésül is szigorúan szabályozott, esetükben 

elsődleges feladat a hulladékgyűjtés, szállítás és ártalmatlanítás folyamata során jelentkező 

környezetvédelmi és egészségügyi kockázat minimalizálása. A gyógyszerhulladékok esetében 

további követelmény a lejárt készítmények újbóli, illegális forgalomba hozatalának 

megakadályozása (egy utas, zárt tartályban gyűjtés, melyből a korábban benne elhelyezett 

hulladék hozzáférhetetlenné válik).  

A kezelés egy beavatkozásra lehetőséget adó pontja a hulladékok égetéssel történő 

ártalmatlanítása esetén jelentkezik. A hulladék elégetése során keletkező salak alapvetően 

veszélyes hulladék, azonban esetleges, környezetszennyezést kizáró módszerekkel történő 

feldolgozásával a másodlagos hulladék mennyisége csökkenthető. Ilyen technológia a 

cementbe történő beágyazás, vagy az üvegesítés (vitrifikálás). További lehetőség a veszélyes 

salak kezelésére a nehézfémtartalom extraktív módon történő csökkentése és a maradék anyag 

feldolgozása. Ez utóbbi esetben azonban a keletkező extrahálószerek kezelése, regenerálása, 
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ártalmatlanítása további költséges eljárásokat igényel, és újabb hulladékmennyiségek 

képződéséhez vezet. 

Különösen a gyógyszerhulladékok  égetés során dioxinképződésre is számítani kell. 

Keletkező füstgáz dioxintartalma a magas hőmérsékleten történő tartózkodási idővel 

csökkenthető (minimum 2 másodperc 1200°C-on [OHT]) A füstgázbeli dioxinmennyiség 

csökkentésére jellemzően adszorbenseket is alkalmaznak, azonban ezek kimerülése, 

regenerálása, illetve ártalmatlanítása további hulladékképződést indukál. 

Kórházakban (a legnagyobb egészségügyi hulladék termelők) saját hulladékkezelési 

(fertőtlenítő, égető) technológia lehetővé teszi a veszélyes hulladékok tárolási idejének 

csökkentését, a szállítások és azzal járó árrakodások elkerülését. Ugyanakkor az egyéni, 

kisebb kapacitású rendszerek jellemzően nagyobb fenntartási költséggel, és kedvezőtlenebb 

kibocsátásokkal rendelkeznek, mint a nagyobb, központi égetők.  

Intézkedési javaslatok 

Olyan hulladékártalmatlanító, égető berendezések alkalmazása, melyek a lehető legkevesebb 

salakmennyiséget eredményezik. 

A dioxincsökkentés elsősorban a füstgáz hőn tartásával, az égető berendezés gondos 

kiválasztásával, üzemeltetésével, kezelésével, és a paraméterek optimális megválasztásával 

valósuljon meg. 

Lehetőleg PVC mentes eszközök alkalmazása (égetésnél dioxin képződés csökkentése 

érdekében). 

A jelenleg működő fertőtlenítő berendezések szakszerű, rendszeres ellenőrzése, karbantartása. 

Az égető berendezések és megfelelő üzemeltetésük rendszeres ellenőrzése. 

Megyei Önkormányzat: Segíteni a településeken működő egészségügyi intézmények, 

szakrendelők, szűrő-gondozó központok, háziorvosi praxisok szükséges információval történő 

ellátását, tájékoztatást adni az esetlegesen változó jogszabályokról. 

14.7. Növény védőszer és csomagolásának hulladékai 

Jelenlegi helyzet 

A 90-es évektől a nagy mezőgazdasági üzemek megszűnésével és a szektor átalakulásával 

egész Magyarországon jelentős mennyiségű forgalomba hozott növény védőszer halmozódott 

fel, mely végül nem került felhasználásra. Ezek időközben szavatosságukat vesztették, így a 

továbbiakban történő felhasználásukra nem volt lehetőség, és hulladékká váltak. Egy 

2003-ban végzett felmérés eredményeképpen kiderült, hogy hazánkban a mezőgazdasági 

termelőknél, illetve üzemekben mintegy 300 tonna növény védőszer hulladék volt található. A 

környezetvédelmi tárca gyűjtési akciókat szervezet ezen hulladékok szabályos 

ártalmatlanítására: 2005-ben Pest és Bács-Kiskun, 2006-ban pedig Zala, Somogy és 
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Veszprém megyékben került sor növény védőszer hulladékok nagyszabású átvételére és 

ártalmatlanítására. A többi megyében forráshiány miatt 2013-ig nem volt ilyen jellegű akció. 

A fejezetben tárgyalt hulladékjegyzék szerinti alábbi hulladéktípusok kerülnek tárgyalásra: 

EWC kód megnevezés 

06 13 01* szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok 

20 01 19* elkülönítette gyűjtött települési hulladék/ növényvédő szer 

 

Vonatkozó hazai jogszabály: 89/2004. (V.15.) FVM rendelet a növényvédő szerek 

forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek 

csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról. 

A növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint 

a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. 

(V. 15.) FVM rendelet. 

Változás nélküli előrejelzés 

Habár Pest megyében lezajlott a történelmi növény védőszer hulladékok begyűjtésére és 

ártalmatlanítására irányuló program, feltételezhető, hogy azóta megszűnt, felszámolt termelő- 

és feldolgozó üzemek területén jelenleg is fellelhetőek ilyen hulladékok. Ezek szakszerűtlen, 

gondozás nélküli és hosszú idejű tárolása jelentős környezeti kockázatot hordoz magában, az 

elöregedő tároló tartályok, edényzetekből kijutó szerek  komoly környezeti károkat 

okozhatnak, különösen ha a talajba jutnak, illetve ott a talajvízzel érintkeznek. Az ilyen 

káresemények okozta, illetve felszámolásuk jelentette károk összege sokszorosan 

meghaladhatja a szakszerű begyűjtés és ártalmatlanítás költségeit.  

Törekedni kell, hogy a települések önkormányzatai felmérhessék az illetékességi területükön 

működő, illetve megszűnt üzemeket, ahol feltételezhető történelmi növény védőszer hulladék 

tárolása. Amennyiben ilyen hulladékot sikerül azonosítani, gondoskodni kell annak 

mihamarabbi szakszerű ártalmatlanításáról, illetve ha ez rövid időn belül nem megoldható, 

gondoskodni kell az tároló edényzetből történő kijutás megakadályozásáról, a növény 

védőszer környezetbe való kijutásának elkerüléséről (kármentőtálcák, illetéktelenek 

hozzáférésének megakadályozása) 
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2010 és 2015 között Közép-Magyarországon képződő növény védőszer hulladékok 

mennyiségének alakulása (forrás: OKIR) 

A Közép-Magyarországi régió jellemzőgazdasági szerkezete és beépítettség aránya miatt a 

régióban képződő növény védőszer hulladék mennyisége az országos átlaghoz viszonyítva 

igen csekély. 2015-ben a hazai növény védőszer hulladék mindössze 3,7%-a képződött Pest 

megyében (illetve Budapesten). A vizsgált időszakban a képződő növény védőszer hulladékok 

mennyiségében nagymértékű ingadozás volt megfigyelhető. 2015-ben például a 2010-ben 

Közép-Magyarországon képződött mennyiség csupán 37,6% a termelődött, míg 2012-ben 

2010-hez viszonyítva 51,6%-os növekedés volt tapasztalható. 
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Közép-Magyarországon kezelt növény védőszer hulladékok mennyiségének alakulása (forrás: 

OKIR) 

A 2015. évben a Közép-Magyarországon kezelt növény védőszer hulladékok mennyisége 

kiugróan magas, 357 tonna volt, annak ellenére, hogy a képződő mennyiség ez évben 

alacsonynak volt mondható. Ez a 357 tonna kezelt mennyiség 125-szöröse az azonos évben 

Közép-Magyarország régióban, és 4,5-szerese az országosan képződő mennyiségnek. 

Elmondható továbbá, hogy 2015-ben Közép-Magyarországon végezték a hazai 06 13 01* és 

20 01 19- típusú hulladékok kezelésének csaknem 80%-t.  

Megvizsgálva a 2015-ben országosan végzett növény védőszer hulladékok kezelési 

módszereit látható, hogy az elvégzett kezeléseket legnagyobb arányban a D9 kódú, további 

kezelést igénylő fiziko-kémiai kezelés tette ki, melyet a szárazföldi égetés követ.  

Növény védőszerek csomagolása 

A növény védőszerek csomagolásai a 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok típusába tartoznak, önálló EWC kóddal 

nem rendelkeznek, és nincsen a csomagolás anyaga szerinti megkülönböztetés. 

Legnagyobb mennyiségben műanyag kannák, hordók kerülnek forgalomba. További jellemző 

csomagolástípus a fémhordó, konténer, a műanyag zsákok, illetve műanyaggal bélelt 

papírzsákok. Utóbbi elsősorban a csávázott vetőmagok csomagolásaként kerül alkalmazásra. 

A növény védőszerrel szennyezett csomagolási hulladékokkal végzett tevékenységet 

elsősorban a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 

103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szabályozza. Ezen felül veszélyes jellegük következtében a 

veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásaira is tekintettel kell lenni.  
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A növény védőszer hulladékok esetében említett 2003.-as felmérés szerint a vizsgálat évében 

Magyarországon kb. 600 tonna növényvédő szerrel szennyezett csomagolási hulladék várt 

átvételre, kezelésre. A növény védőszer gyártók és forgalmazók finanszírozásával 2003-ban 

megkezdte működését a CSEBER (Csomagolóeszköz Begyűjtési Rendszer) Kht. (jelenleg 

Cseber nonprofit Kft.), amely átvette a gyártóktól a növény védőszer csomagolási 

hulladékokkal kapcsolatos felelősséget, továbbá nevükben gondoskodik a kötelezettségek 

teljesítéséről. A megalakuláskor a gyártók nem csak a tárgyévben kibocsátott 

csomagolóanyagok visszagyűjtésének és kezelésének költségeit finanszírozták meg, hanem az 

országban fellelhető régebbi keletkezésű, felgyülemlett hulladékokét is. A nonprofit Kft 

tevékenysége jelenleg a magyar növény védőszer piac 98%-át fedi le, csávázott vetőmagok 

tekintetében pedig a piac háromnegyedét.  

Pest Megyében a CSEBER Nonprofit Kft. 5 db átvevőhelyet üzemeltet: Cegléden, Dabason, 

Herceghalmon, Nagykőrösön és Újszilváson. Ezen kívül 2 db átvevőhely található 

Budapesten is. A gyűjtési időszakokat a CSEBER Nonprofit Kft. rendszeresen frissítik. Ezen 

időszakokban az üres növény védőszer csomagolásokat a felhasználók saját maguk (szállítási 

engedély nélkül) szállíthatják be az átvevőpontokra, ahol azt térítésmentesen átveszik 

A válságot követő visszaesés után a hazai növény védőszer piacon a forgalom stagnál, így a 

növény védőszerrel szennyezett göngyölegek mennyiségének alakulásában sem tapasztalható 

jelentős változás.  

A CSEBER Nonprofit Kft. egy évben átlagosan 80 tonna műanyag (kanna, hordó, zsák), 

150 tonna szennyezett papír (vetőmagos zsák), 20 tonna fémhordó és 80 tonna társított 

csomagolási hulladékot gyűjt vissza. 

A jelenlegi rendszer működése megfelelőnek mondható. A jövőben tervezett a rendszer 

kiterjesztése a szintén veszélyes hulladéknak minősülő műtrágyás csomagolásokra.  

Javaslatok (általános és specifikus) 

Szükséges a lejárt, fel nem használt hulladékká vált növény védőszerek felkutatása, feltárása, 

valamint ezeknek és csomagolásainak szakszerű begyűjtése, ártalmatlanítása. 

14.8. Azbeszt tartalmú hulladék 

 

Jelenlegi helyzet 

Azbeszt tartalmú építési és bontási hulladékok a hulladékjegyzék szerinti alábbi csoportokba 

tartoznak: 

 ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK 

17 06 szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag 

17 06 01* azbeszttartalmú szigetelőanyag 

17 06 05* azbesztet tartalmazó építőanyag 

 



159 

 

Az azbeszt természetes eredetű rostos szerkezetű ásványi anyag. Elsősorban szilícium-

oxidból, vasból, magnéziumból, kalciumból és nátriumból épülnek fel. Kristályszerkezetük 

alapján két csoportjuk különböztethető meg, az amfibolok és a szerpentinek. Utóbbiak 

lapokból álló, réteges szerkezetűek,mint az épületekben, betonokban gyakran használt 

krizolit, vagy fehér azbeszt. A láncszerű szerkezetű amfibolok közé tartozik azaktinolit, 

azamozit(barna azbeszt), az antofillit, atremolit, a krokidolit (kék azbeszt). A krokidolit a 

legveszélyesebbnek tartott azbesztfajta.  

Káros hatásuk szálas szerkezetükkel és anyagi minőségükkel függ össze.  

Az azbesztek felhasználási területük szerint csoportosíthatóak.  

Az emberi egészségre legveszélyesebb a szórt azbeszt anyagok, melyek a teljes terméken 

belül igen nagy arányban tartalmaz azbesztet. Az elöregedő (építő)anyagból, termékből a 

cementtartalommal való gyenge kötés miatt az azbesztszálak könnyen felszabadulnak. 

Az azbesztcementben az azbeszt aránya lényegesen kisebb, 10-20% körüli, és a cementbe 

jobban be is ágyazódott, így termékből való felszabadulása az anyag szétmorzsolódása, 

porladása során feltételezhető. 

A tűzvédelemben gyakran alkalmaztak porladó cement esetet. 

Az 50-es és 70-es évek között épült épületekben, kazánoknál és fűtéscsöveknél, központi 

fűtésvezetékeknél nagy eséllyel található azbeszt. A 2000-ig épült épületeknél ún. „régi 

eternit” palatetők szinte biztosan azbesztet tartalmaznak. 

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet 2001. 

január 1-jétől betiltotta a rendelet 1. mellékletében felsorolt, azbesztrostot tartalmazó 

Veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló 

1/2005. (I. 7.) EüM rendeletnek 

Rotterdami Egyezmény egy olyan (nem EU-s) nemzetközi megállapodás, melynek célja bizonyos 

egészségre bizonyítottan veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek kereskedelmére 

vonatkozóan korlátozásokkal csökkentség a kérdéses anyagok egészségügyi és környezetvédelmi 

kockázatát. Az Egyezmény alapelve, hogy a III. mellékletében meghatározott anyagok kivitele 

csak az importáló fél tájékoztatását követő jóváhagyásával, az úgynevezett PIC eljáráson keresztül 

történhet. A III. melléklet hatálya alá tartozó növényvédő szerek és ipari kemikáliák 

behozatalához az EU nem járul hozzá.  

Magyarország a Rotterdami Egyezményt 1999. szeptemberében írta alá, 2000. októberében 

ratifikálta, és 2004. májusában léptette hatályba.  

2004/382/EK Bizottsági Határozat a 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 

alapján az egyes vegyi anyagokra vonatkozó közösségi behozatali határozatok elfogadásáról 

A listán szereplő azbeszt tartalmú szerek: 



160 

 

Azbeszt tartalmú szer neve CAS szám 

Krocidolit (Krokidolit) 12001-28-4 

Aktinolit 77536-66-4 

Antofilit 77536-67-5 

Amozit 12172-73-5 

Tremolit 77536-68-6 

 

1999 és 2002 között a Környezetvédelmi Minisztérium irányítása alatt felmérés készült a 

hazai, szórt azbesztet tartalmazó építőanyagok felderítésére és nyilvántartásba vételére, 

melynek alapján az azbesztszennyezéssel érintett városok az alábbiak:  

Tata, Tatabánya, Esztergom, Nyergesújfalu, Komárom, Ajka, Pétfürdő, Oroszlány, Veszprém, 

Siófok, Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár, Budapest XI. ker., Százhalombatta. 

Kedvező mechanikai és termikus tulajdonságai, valamint alacsony ára miatt igen elterjedten 

alkalmazták a szórt azbesztet, mint szigetelőanyagot, így sok helyen, különösen ipari 

létesítményekben még most is jelen lehet.  

Igen gyakran alkalmazott építőanyag a hullámpala, mely erodálása, mechanikai roncsolódása 

során azbesztrostok felszabadulására, környező levegőbe kerülésére kell számítani. Ennek 

következtében különösen a hulladékká vált hullámpala jelent egészségügyi kockázatot, főleg 

szakszerűtlen bontása, kezelése, szállítása folyamán. 

2015-ben a 17 06 01* és 17 06 05* hulladéktípusok mennyiségének kb. 14,5%-a keletkezett a 

Közép-Magyarország statisztikai régióban. 

 

Közép-Magyarország statisztikai régióban 2010 és 2015 között képződött azbeszt tartalmú hulladékok 

mennyisége (forrás: OKIR) 

Változás nélküli előrejelzés 
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2010 és 2012 között Közép-Magyarországon emelkedett a keletkező azbeszt tartalmú 

hulladékok mennyisége, majd 2013-tól jelentős csökkenés következett be. A keletkező ilyen 

típusú hulladékok jellemzően jóval korábban kerültek gyártásra, felhasználásra. A hulladékká 

váló azbeszt szigetelő és építőanyagok mennyisége elsősorban a térségben kivitelezett nagy 

bontási munkálatok számától, a bontásra kerülő anyagmennyiséggel van összefüggésben, így 

1-1 évben akár újabb kiugró mennyiségekre is számítani lehet.  

Sajnos különösen a lakosságnál igen nagy lehet a házi bontás eredményeként keletkező 

azbeszt tartalmú hulladék mennyisége, melyek nem kerülnek bevallásra, így mennyiségük 

nem szerepel a nyilvántartásban. Ráadásul ezen bontott anyagok gyakran továbbértékesítésre 

kerülnek, noha mechanikai állapotuk folytán ez jelentős egészségügyi, környezeti kockázattal 

jár. 

A 2015-ben Magyarországon kezelésre került azbeszt tartalmú hulladékok legnagyobb 

hányadát, kb. 81%-t a Közép-Magyarországi régióban kezelték. A hazai azbeszthulladékok 

döntő többsége mechanikai védelemmel ellátott lerakóban kerül elhelyezésre. 

 

2015-ben Magyarországon kezelt 170601* és 170605* azbeszt tartalmú hulladékok kezelési mód szerinti 

megoszlása 

Intézkedési javaslatok  

Az önkormányzatok mérjék fel a település közigazgatási határain belül található épületek, 

közművek azbeszttartalmát. Amennyiben a település azbeszttartalmú építő-, vagy 

szigetelőanyagok jelenlétével érintett, szükséges lehet megfelelő, a településre szabott 

mentesítési program összeállítása, melyben külön fejezetben foglalkoznak az azbeszt tartalmú 

anyagok bontásával és kezelésével. Ilyen munkákat csak engedéllyel rendelkező szakcég 

végezhet. Az azbeszttel érintett településeken fel kell hívni a lakosság figyelmét az azbeszt 

jelentette kockázatra, az azbeszt építő-, szigetelő anyagok kezelésére (ne próbálják maguk 

elbontani, lebontott azbesztpalát értékesíteni, átadni, ne takarítsák le) 

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet tartalmaz előírásokat az azbeszt tartalmú anyagot eltávolító 

dolgozók munkakörülményeire vonatkozóan.  
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Az önkormányzatoknak támogatni kell a lakosság azbesztpala-tetős épületeinek 

azbesztmentesítését. Anyagi támogatás, költségátvállalás nélkül nagy a kockázata, hogy a 

lakosság maga áll neki a sérült azbesztpala elbontásához, mellyen nem csak saját, hanem 

környezetükben lakk egészségét is komolyan veszélyeztetik. A felszabaduló azbesztszálat kis 

tömegük, méretük miatt nehezen ülepednek, így különösen száraz és szeles időben nagy 

távolságokra eljuthatnak, igen sok embert kitéve azbeszt-expozíciónak. A „sufni-bontás” 

másik veszélye, hogy a keletkező azbeszttartalmú hulladékot vagy átadják újra felhasználó 

civileknek, vagy megválnának tőle. Az azbesztpala hulladékot azonban kevés helyen vesznek 

át, így idő és költségmegtakarítás indokán még azon lakosok is sok esetben az illegális 

lerakást, esetleg továbbértékesítést választják, akik bizonyos mértékben figyelembe vették 

volna a környezeti, egészségügyi hatásokat, és szerettek volna jogszerűen eljárni. 

Az önkormányzatoknak honlapjukon és egyéb módon is szükséges tájékoztatnia a lakosságot 

az azbesztpala átadás és elszállítás lehetőségeiről, az érvényes engedéllyel rendelkező átvevők 

elérhetőségeiről, és a várható költségekről. 

15. MEGELŐZÉS JELENLEGI HELYZETE PEST 

MEGYÉBEN 

15.1. Bevezetés 

A hulladék-megelőzés alatt egyrészt a képződő hulladék mennyiségének (mennyiségi 

csökkentés), másrészt veszélyességének (minőségi csökkentés) mérséklését, minimalizálását 

értjük, azonban főképpen előbbi tárgyalására koncentrál.  

Stratégiánkban a megelőzés elsősorban a hulladék mennyiségi csökkentésének helyzete és 

szükséges intézkedések bemutatására reflektál, azonban igyekszünk kitérni a menőségi 

csökkentésre is. 

A hulladék megelőzés alapjának egyszerűsített alapkoncepciója, hogy a kevesebb hulladék 

termelése kevesebb erőforrás felhasználását igényli, és jelentősen kevesebb 

hasznosítási/ártalmatlanítási költséggel jár.  

A hulladék csökkentés ennek megfelelően az EU hulladékgazdálkodási rendszerének egyik 

alapját képezi, a hulladékhierarchia leginkább kívánatos, legnagyobb prioritású eleme. A 

hulladék megelőzés erősen kapcsolódik a fejlődő, fenntartható termelési módszerekhez, 

valamint a fogyasztói szokásokhoz, különösen a környezetbarát termékek iránti igény és a 

csomagolás minimalizálás terjedéséhez. 

15.2. Háttér 

Az Európai Bizottság 2011-ben adott ki közleményt egy Erőforrás-hatékony Európa 

megvalósításának Ütemterve címen (COM(2011)571 ). Az ütemterv megállapítja, hogy 

nagyobb hangsúlyt kell a hulladék újrahasználatnak és újrafeldolgozásnak tulajdonítani, 

valamint a hulladékképződés visszaszorításának támogatása szükséges. 
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A 7. Környezetvédelmi Akcióprogram (Jólét bolygónk felélése nélkül) szintén kiemelt 

témaként kezeli a hulladék-megelőzés kérdését, rámutatva, hogy az Unióban jelentős 

lehetőségek állnak rendelkezésre e területen, melyek kihasználásával az erőforrások 

hatékonyabb, okosabb felhasználása mellet további gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi  előnyök érhetőek el, úgymint új piacok megjelenése, új munkahelyek 

létrejötte, az egyes nemzetek erőforrásfüggésének mérséklődése, valamint a negatív 

környezeti hatások csökkenése. Az akcióprogram kiemelt figyelmet tulajdonít a felesleges 

élelmiszer hulladékok elleni harchoz szükséges teljes körű stratégia kidolgozására. 

A hulladékhierarchia elvárásainak megfelelő elmozdulás érdekében a HKI 29. cikke 

értelmében előírja a tagállamok számára hulladékmegelőzési programjuk (WPP, Waste 

Prevention Program) kidolgozását. A megelőzési programok elkészítésének határideje 2013. 

december 12. volt. Az elkészült Programról, illetve tartalmáról a 2013/727/EU számú 

bizottsági határozatnak megfelelően módon kellett tájékoztatni a Bizottságot. 

A megelőzési programokat vagy be kell építeni a szintén a HKI által meghatározott 

hulladékgazdálkodási tervekbe, vagy más környezetvédelmi politikai programokba, vagy 

adott esetben külön programokként kell működniük. Amennyiben az ilyen programot beépítik 

a hulladékgazdálkodási tervbe vagy más programokba, akkor a hulladékmegelőző 

intézkedéseket egyértelműen meg kell határozni. 

Hazánk az Országos Hulladékmegelőzési Programot (OMP) az Országos 

Hulladékgazdálkodási Tervbe (OHT) építette be. 

A HKI 30. cikke azzal a feladattal bízta meg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 

European Environmental Agency), hogy segítse és rendszeres felülvizsgálattal kövesse 

nyomon a megelőzési programokat kidolgozását és végrehajtását. Az említett cikkely előírja 

 a tagállamok számára, hogy a hulladékgazdálkodási terveket és a hulladékmegelőzési 

programokat legalább hatévente értékeljék és adott esetben módosítsák; 

 az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) számára, hogy éves jelentésében 

szerepeltesse a hulladék megelőzési programok teljesítésével és végrehajtásával 

kapcsolatos előrehaladás értékelését. 

Az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat, vagyis az EIONET (European 

Environmental Information and Observation Network) az EEA és az együttműködő országai 

közötti partnerség hálózata. Az EIONET honlapján, a http://scp.eionet.europa.eu/facts/WPP  

címen elérhető valamennyi elkészült hulladék megelőzési program rövid kivonata.  

Hazánkban a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedésekről az Országos 

Megelőzési Program mellett a 2012. évi CLXXXV. törvény 4. melléklete ad iránymutatást. 
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15.3. Az Országos Megelőzési Program bemutatása 

Az OMP képezi a hazai hulladékkeletkezés megelőzésére, csökkentésére irányuló törekvések 

alapdokumentumát. A Program országos érvényű, és az OHT-vel megegyezően, a 2014-2020 

közötti időszakra vonatkozik.  

A Program fő megelőzési célkitűzése olyan átfogó intézkedések bevezetése, melyek 

elősegítik: 

 az igényeknek és az ésszerűségnek megfelelően a gazdasági növekedés és az erőforrás 

felhasználás egymástól való függetlenítésének előremozdítását; 

 az anyaghasználat és a hulladéktermelés visszaszorítását; 

 egy hatékonyabb erőforrás gazdálkodás támogatását; 

 olyan megoldások alkalmazását, melyek teljes életciklusuk tekintetében kisebb negatív 

hatást gyakorolnak a környezetre; 

 a munkahelyteremtést. 

A fentebb meghatározott, 2020-ig elérendő fő célokkal összhangban a termelők, fogyasztók és 

szolgáltatók anyag- és energiaigényének csökkenése, ezzel egyidejűleg pedig kevesebb 

hulladék képződése várható, mely kedvező hatással lesz az emberi egészségre és a környezet 

állapotára.  

Az OMP öt elsődleges célterületet határozott meg, melyek az alábbiak:  

 

 
Célterület Feladatok 

1. Építési és bontási 

hulladékok 

keletkezésének 

megelőzése 

 az épületek élettartamának növelése funkciójuk újradefiniálása révén; 

 nemzeti koordináló testület felállítása, mely összehangolja a keresletet és 

kínálatot, támogatja műszaki irányelvek és szabványok kidolgozását, 

valamint a kutatás-fejlesztést; 

 a szelektív bontás gyakorlatának elterjesztése; 

 az építőanyagok minősítési rendszerének átalakítása, ideértve az újrahasználatra 

szánt anyagok engedélyezését; 

 hulladék átadás-átvétel rendszer ösztönzése, úgy hogy előtérbe kerüljön az 

elkülönítés, továbbá a lakosság számára ingyenes hulladék átvételi helyek és 

lehetőségek kerüljenek létrehozásra, üzemeltetésre; 

 kötelező (újrahasznált anyag) beépítési százalék meghatározása a 

zöldközbeszerzési eljárásokhoz; 

 építési-bontási hulladékokra vonatkozó szakterületi jogszabály megalkotása.  

2. Újrahasználat   technikai munkacsoport(ok) felállítása az újrahasználat főbb kereteinek 

vizsgálata érdekében; 

 támogatási, finanszírozási források biztosítása és megnyitása; 

 újrahasználati központok hitelesítési rendszerének kidolgozása, alkalmazása; 

 újrahasználati központok létrehozása, üzemeltetése; 

 újrahasználatra alkalmas termékek szociális alapon történő elosztási 

rendszerének teljes körű kidolgozása 

 kommunikációs kampányok lefolytatása, 

 koordináció 
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3. Zöld közbeszerzés  zöld közbeszerzés szabályainak külön kormányrendeletben történő lefektetése; 

 a zöld közbeszerzési szabályozási rendszer folyamatos szigorítása, hogy az EU 

GPP Toolkit kritériumrendszerét elérje. 

4. Környezetbarát 

termelés és 

gazdálkodás 

 kutatás-fejlesztés és ökoinnováció terén a hulladékképződést csökkentő és 

megelőző technológiát fokozott támogatása, öko-design támogatása; 

 a vállalatok környezettudatosabb működését elősegítő eszközök, rendszerek 

fejlesztése, alkalmazásának ösztönzés; 

 az élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő, de lejárt minőségmegőrzési 

idejű és gyengébb minőségű élelmiszerek karitatív célú felhasználásának 

jogszabályi elősegítése. 

5. Környezettudatos-ság 

növelése 

 a hulladékmegelőzés szerepének hangsúlyozása a környezeti nevelésben, a 

szakképzésben, a vállalatii politikákban és a lakosság mindennapi életében; 

 a megelőzés terén érintett szakemberek közötti kapcsolatkialakítás és 

kommunikáció ösztönzése; 

 a hulladékképződés megelőzésének aktuális helyzetéről és a lehetőségeiről való 

közérthető tájékoztatás biztosítása; 

 ismeretátadás kibővítése. 

15.4. Pest megye jó gyakorlatai 

Az elmúlt évek során igen kedvező tendencia volt megfigyelhető a hulladék megelőzés 

irányában tett jó gyakorlatok tekintetében, melyben Pest megyének is jelentős szerepe volt. A 

lakosság országos átlagnál magasabb képzettsége és a jobb életszínvonal mind kedvezően hat 

a lakosság nyitottsága, környezetvédelmi ismeretek befogadására, így a megye lakossága 

könnyebben mozgósítható a hulladék megelőzésiés más környezetvédelmi kezdeményezések, 

akciók során.  

A következőkben áttekintjük a Pest megyében is ismert, eredményes megelőzési akciókat, 

programokat. 

Te Szedd! 

A Te Szedd! egy rendszeresen megrendezésre kerülő akció, melynek célja az illegális 

hulladéklerakások szervezett, jórészt lakosság önkéntes tevékenysége által megvalósuló 

felszámolása. A mozgalom 2011-benindult, 2017-ben pedig immár hetedik alkalommal kerül 

majd megrendezésre. A rendezvényt a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az 

OKTF NHI szervezi és koordinálja. 

Az akció eredménye nem pusztán az ország területének megtisztításában jelentkezik, hanem a 

látható eredmények növelik a résztvevők környezet iránti tudatosságát és is bizonyítja az 

emberek ezirányú felelősségét, tettrekészségét. Az akcióban bárki részt vehet, egy rövid 

regisztrációt követően az önkéntesek egy listából választhatják ki azt a helyszínt, ahol 

szeretnének segíteni a „nagytakarításban”, de maguk is hozzáadhatnak új helyszíneket és 

szervezhetnek csapatokat az eseményre. A részvétel évről évre folyamatosan nő, és az 

eltakarított hulladék mennyisége emelkedik. Az elmúlt évek Te Szedd! eseményeinek 

számszerű eredményeit az ecolounge. hu az alábbiakban foglalta össze: 

 2013-ban a kezdeti 50 ezerről már több mint százezerre emelkedett a szemétszedésben 

résztvevők száma, a jelentkezők 1025 településről érkeztek az 1089 helyszínre. 
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 2014-ben még több önkéntes regisztrált az akcióra, ezúttal már körülbelül 120 ezren 

gyűltek össze az 1800 helyszínen, és ebben az évben a kezdeményezés több új 

együttműködéssel is bővült. Ahogy általában, ekkor is Budapest és Pest megye vett részt 

legaktívabban a tisztításban, míg Budapesten az 1,7 millió lakosból 17 136-an gyűjtötték 

a hulladékot, Pest megyében a fővároson kívüli 1,2 millió lakosból 13 548-an 

csatlakoztak. 

 2015-ben újabb rekordok dőltek, ekkor már 1590 helyszín került fel a szemétszedési 

listára, melyeken több, mint 170 ezer önkéntes volt aktív. Kiemelendő, hogy a Let’s 

Clean Up Europe! összes résztvevőjének és helyszínének több mint a felét Magyarország 

adta. Körülbelül 2.300 tonna szemét gyűlt össze a három nap alatt, a munka értéke 

körülbelül másfél milliárd forintot tett ki. 

 2016-ban négy nap alatt összesen 2.857 tonna szemét került összegyűjtésre, ami 

meghaladja a Budapest lakossága által másfél nap alatt megtermelt szemét mennyiségét, 

és körülbelül 41 Combino villamos súlyának felel meg. A 6. Te Szedd! akció keretében a 

mintegy 190 ezer résztvevő önkéntes több mint 1,7 milliárd forint értékű munkát végzett 

el az esemény négy napja alatt. 

A fent ismertetett elért eredményekhez nagy mértékben járul hozzá Pest megye lakossága, a 

kormányhivatal beszámolói szerint rendszeresen itt lép akcióba a legtöbb önkéntes, és gyűjtik 

be a legtöbb szabálytalanul elhagyott hulladékot. 2015-ben a megyében 203 találkozási 

ponton 13.590-en ragadtak kesztyűket és zsákokat, megelőzve ezzel aktivitásban Hajdú-

Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Budapest lakosságát. 2016-ban szintén Pest megye 

bizonyult a legaktívabbnak több mint 17.000 résztvevő regisztrációjával és részvételével. 

Európai Hulladékcsökkentési hét 

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy minden év november utolsó hetében megrendezésre 

kerülő kezdeményezés. Ennek keretében lelkes önkéntesek saját akcióötleteiket megvalósítva 

hívják fel a figyelmet a hulladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség 

csökkentésének, a termékek újrahasználatának, valamint az anyagok újrahasznosításának 

fontosságára. 

A különböző akcióötletek megvalósítását a programban részt vevő országok mindegyikében 

egy, a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő szervezet koordinálja, mint Szervező. 

Magyarországon az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) látja el a nemzeti koordinátori 

feladatot. 

A 2009-ben indult kezdeményezés népszerűsége is folyamatosan növekszik. Ez egyrészt 

nyomon követhető a csatlakozó országok, a megvalósult akciók és a hazai résztvevők 

számának alakulásában.  

A résztvevő csoportja erősen inhomogén, a nagyvállalatoktól az közoktatási-nevelési 

intézményeken és KKV-kon keresztül, helyi önkormányzatok és állami szervezetek is 

rendszeresen csatlakoznak kreatív akcióik lebonyolításával.  
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Bár a program időtartama csupán az év egy rövid időszakára korlátozódik, az akciók során 

gyűjtött tapasztalatok a későbbiekben is hasznosíthatóak lesznek, valamin ezen hét folyamán 

elgondolkodtatja a résztvevők hulladéktermelő tevékenységeikről, illetve arról, hogy kis 

lépesekkel is mekkora eredmények érhetőek el. Így a Hulladékcsökkentési Hét programja a 

szemléletformálás, a környezeti ismeretek átadásának fontos eszközének tekintendő.  

A hulladékcsökkentési Héten is igen aktív részvételt mutat Pest megye. 2015-ben az 

országszerte megvalósított 473 akciónak közel ötödét itt bonyolították le. 

Zero Waste Municipalities - Nulla Hulladék Önkormányzatok 

A fenti jó gyakorlati példákkal ellentétben a Zero Waste Europe által kezdeményezett Zero 

Waste Minicipalities, azaz Nulla Hulladék Önkormányzatok nem időszakos kezdeményezése, 

hanem arra buzdítja a településeket, hogy mindennapjaik során tegyenek meg olyan lépéseket, 

melyekkel közép és elsősorban hosszútávon a hulladékmentes életvitel megközelíthető. 

A kezdeményezéshez már (2017. februárig) 18 magyar település csatlakozott, melynek 

harmada Pest megyében található: 

 

• Alsónémedi; 

• Budakeszi; 

• Csömör; 

• Ipolytölgyes; 

• Pécel; 

• Törökbálint 

Ezen települések törekvése példaértékű valamennyi hazai és megyei település számára, és elő 

kell segíteni céljaik, tapasztalatai és eredményeik minél szélesebb körrel való 

megismertetését. 

A „Zero Waste Municipalities” (ZWE), vagyis a Nulla Hulladék Önkormányzatok 

közösségét, olyan Európán belüli helyi, települési önkormányzatok alkotják, melyek 

elkötelezettséget vállalnak az illetékességi területükön a hulladék megelőzés érvényre 

juttatása mellet 

A ZWE nemcsak megjelenést biztosít a hulladék megelőzésben elkötelezett önkormányzatok 

számára, hanem megkönnyíti a vállalásteljesítését is. A ZWE tagságnak két szintje van. 

1.szint: Önkormányzatok melyek a „nulla hulladék” elérésén dolgoznak 

2.szint: Legjobb gyakorlat” példájául szolgáló Önkormányzatok melyek a „nulla hulladék” 

elérésén dolgoznak, melyek településének lakossága évente kevesebb, mint 75 kg/fő 

települési hulladékot termel. 

A Nulla Hulladék Nemzetközi Szövetsége határozta meg azon irányelveket, melyeket a 

csatlakozni kívánó önkormányzatoknak idővel teljesítenie kell: 
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 kötelezettséget vállal a települési hulladékok újrafeldolgozható és szerves/biohulladék 

(ideértve az élelmiszermaradékokat) hulladékfrakcióinak elkülönítetten történő 

gyűjtésére; 

 figyelembe veszi a településen képződő összes keletkező hulladékot, azokat is, melyek 

felet az önkormányzatnak nincsen közvetlen kontrolja, így az intézményi, 

kereskedelmi és ipari ágazatokban termelődő hulladékokat; 

 az önkormányzat kontrolt gyakorol azon szektorokra, mely hulladékképződésére 

közvetlen módon hatást tud gyakorolni, és a rendelkezésre álló eszközökkel 

befolyásolja azon szektorok hulladéktermelését, melyekre nincs közvetlen ráhatása; 

 elköteleződika problémás, nem újrahasznosítható illetve komposztálható anyagok 

újratervezése mellett. Az ezt támogató helyi tevékenységekben, kampányokban részt 

venni; 

 évenként beszámol a Nulla Hulladék Terv elérésének mérföldköveiről; 

 a lakossági hulladékokra vonatkozóan „pay as youthrow” rendszert vezet be 

(amennyiben ezt a nemzeti szabályozás lehetővé teszi), hogy elősegítse a háztartások 

hulladéktermelésének csökkentését; 

 felállít egy „Nulla hulladék Tanácsadói Testületet”, vagy több érdekelt (lakosság, 

vállalatok, alkalmazottak, választott tisztségviselők, "zéró hulladék" szakértők, civil 

szervezetek) részvételén alapuló folyamatot indít, melynek célja, hogy részt vegyenek 

egy "Nulla Hulladék Terv” vagy Stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, 

felmérjék a kritikus pontokat és ezek megoldásait, ismételten meghatározzák a 

benyújtási határidőket, kidolgozzanak hasonló kulcsfontosságú irányelveket, 

programokat és kapcsolódó végrehajtási döntéseket.; 

 legalább 5 évenként „auditot” végez az illetékességi területén képződő hulladékokra 

vonatkozóan. Ennek során elemzi a Nulla Hulladék Terv fejleményeit, hatását, értékeli 

a hulladékok mennyiségét összetételét, a további fejlődés érdekében stratégiát 

fogalmaz meg, visszajelzést ad a lakosság és a gyártók felé; 

 törekszi a gyártók, szolgáltatók bevonására, hogy az anyagok, csomagolások, 

termékek újratervezése/újragondolása révén érvényesüljön a hulladék megelőzés, az 

elkerülhetetlen hulladékok pedig anyagukban hasznosíthatóak vagy komposztálhatóak 

legyenek; 

 fellép a 93°C felett üzemelő hulladékégető technológiák működésének elkerülése 

érdekében (mind a meglévők és a tervezettek. A saját hulladékégetővel rendelkező 

közösségeknek írásba kell adják az égetések kiiktatását a következő szolgáltatói 

szerződésben vagy amint rendelkezésre áll egy alternatív lehetőség 

 számszerűsített célokat (célszámokat) határoz meg közép (10 év) és hosszútávon 

(20 év). Ezek lehetnek hulladékcsökkentési célkitűzések (például 2025-ig évente 50 
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kg/fő értékre csökkenteni a keletkező mennyiséget), de át is vehetik a„nulla 

hulladékhoz minél közelebbi”  célt. 

15.5. Teendők, javaslatok a hulladékkeletkezés megelőzése érdekében 

A hulladékkeletkezés megelőzése az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően 

hozott olyan intézkedés, amely csökkenti a hulladék mennyiségét, a képződött hulladék 

környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy az anyagok és a termékek 

veszélyes anyag tartalmát. 

Tehát a hulladék mennyiségét és környezetszennyező hatását kell csökkenteni. Mivel a 

hulladék jelentős része a háztartásokban keletkezik, javaslataink a megelőzés érdekében: 

 

 A fölöslegesen megvásárolt termékekből hulladék lesz, így minél kevesebbet vásárol a 

lakosság, annál kevesebb hulladék keletkezik. Különösen az élelmiszerekből dobnak 

ki sokat, általában az élelmiszerek 40%-át. De az ételmaradék is felhasználható 

további ételek elkészítéséhez.  

 Vásárlás helyett javasoljuk a kölcsönzést. Kölcsönözhetők olyan gépek, melyek nem 

használatosak rendszeresen, vagy könyv és újságvásárlás helyett ajánlott a könyvtár. 

 Vásárolni is környezettudatosan kell. Tartós iparcikkek, többször használható 

termékek egyszerűen és kevés csomagolóanyagba csomagolt termékek csökkentik a 

keletkező hulladék mennyiségét. Az előre csomagolt élelmiszerek helyett a piacról, 

őstermelőtől történő vásárlás a csomagolás árát és a keletkező hulladék mennyiségét 

jelentősen csökkentheti. 

 Az elromlott háztartási gépek jelentős része megjavítható, vagy kölcsönadható, ha már 

nincs rá szükség. 

 A munkahelyeken kerülni kell a fölösleges nyomtatást és fénymásolást, nyomtatni 

kétoldalasan kell. 

 

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedésekről a 2012. évi CLXXXV. törvény 4. 

melléklete ad iránymutatást. 

A korszerű hulladékgazdálkodásban, a hulladékpiramis csúcsán a megelőzés foglal helyet, 

hiszen az a hulladék a legjobb, ami nem keletkezik. Ennek érdekében Pest Megyében a 

következő hulladékszegény technológiákat, gazdasági ösztönzőket ajánlott támogatni, 

bevezetni: 

 

 Betétdíjas csomagolás alkalmazása 

 Hosszú élettartamú termékek gyártása 

 Kisebb tömegű termékek gyártása 

 Javítható termékek gyártása, a kisipari javító szolgáltatások támogatása 

 Termékhelyettesítés - a hulladékképző termék felváltása 

 Takarékos termékhasználat - a használati idő növelése 

 A fogyasztás mérséklése - felesleges termékekről való lemondás 

 Környezetterhelő termékek adóztatása 
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A másik lehetséges hulladék megelőzési technika a környezettudatos vásárlás. A 

megnövekedett kínálat, a reklámok, a felesleges csomagolás és az akciók sokszor értelmetlen 

vásárlásokba kényszerítik a lakosságot melynek vagy az az eredménye, hogy fogyasztás előtt 

lejár a termék szavatossága, vagy nem is használják, kidobják. 

A vásárlás döntés, melyben meghatározható mit és kit támogatunk a vásárlóerőnkkel. Nem 

szabad támogatnunk a környezetszennyezést, vegyszerezést, gyermekmunkát, a káros és 

felesleges dolgok tömeges gyártását.  

A Megyében újra népszerűek lettek az őstermelői piacok, melyek felemelkedését a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékstratégiája is magába foglalja. A megyei őstermelőktől 

származó termékek nem hiánycikknek, de nehezen beszerezhető élelmiszereknek számítottak 

ezidág. A megyei őstermelői termékek megvásárlásával és fogyasztásával nemcsak 

egészségesebb táplálékhoz jut a megye lakóssága, de környezetbarát módon olyan 

termékeket választhat, melyeket nem utaztattak más kontinensekről sőt, egyes társadalmi 

problémákra is jó hatással járhatnak. 

 

Pest Megye lakossága évente személyenként sok kilogrammnyi szórólapot kap, amelynek az 

elkészítéséhez több ezer q fát kell kivágni. Csak legális forrásból évente millió kilogrammnyi 

direktmarketing-anyagot kap a megyei lakosság, ráadásul a reklámhordozó papírok 

problémája összetett: egyfelől adatvédelmi szempontból szükséges a jelenlegi rendszer 

felülvizsgálata, másfelől el kell érni, hogy a címzetlen küldemények aránya lényegesen 

csökkenjen. 

A megye lakosságának több, mint 40%-a él városi környezetben, s ezen területek a Megye 

felszínének csupán 14%-át teszik ki, viszont a természetes erőforrásoknak több, mint 75%-át 

fogyasztják, és a megyei hulladéktermelés 60%-át generálják. Ezért kulcsfontosságú a Nulla 

Hulladék, az átalakuló városok és a közösségi gazdaság törekvése a hulladékok 

keletkezésének megelőzése érdekében. 

 

Az átálláshoz egyértelműen ökológiai szemléletre van szükség, rendszerben gondolkodva, a 

városokat élő organizmusként, szerves egészként szemlélve. Így megérthető a 

hulladékgazdálkodási stratégia lényege:kivéve a rendszerből a felesleges pazarlást, a 

lineáris folyamatokat körkörös anyagcserévé kell átalakítani. Ebben a szemléletben a 

hulladék tápanyag, a természet pedig a legjobb példamutató. 

 

A legfontosabb stratégiai célkitűzés a megelőzésben az ökológiai szemlélet elterjesztése a 

környezettudatos szemléletformáláson keresztül. Ez a hosszútávon fenntartható stratégia 

legyen törekvéseink alapja, melynek szerves kiegészítője a kulcsfontosságú tudományos 

kutatás támogatása. A rövid távú stratégiák közé tartozik az innovatív ipari formatervezés, a 

környezetvédelmi jogszabályok szigorítása és betartatása, illetve a hulladék minimalizálása. 

Ezen törekvésnek mérhető mutatója is van,  ami a nulla hulladék Index (ZWI= Zero Waste 

Index), ez az, ami a hulladékgazdálkodási rendszer holisztikus mérésére szolgál. E számítás 

alapján már összehasonlíthatóak a megyei városok hulladéktermelése és egyszerűsödhet 

a megelőzés számszerűsítésének problematikája is. 

A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkezett hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni: 
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 az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, 

 az anyagnak, illetve a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását, 

 a legkisebb tömegű és veszélyességű hulladékot eredményező termékek előállítását, 

 a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. 

 

A megelőzés lényegében két stratégiai részből áll: 

 megelőzés a termékek útján, 

 megelőzés a technológiák révén. 

 

A megelőzés szorosan összefügg a termékekkel, illetve azok tulajdonságaival. A 

hulladéknak a termelés szintjén történő minimalizálása értelemszerűen magában foglalja a 

termék környezeti hatásainak figyelembe vételét a teljes életciklusa alatt. 

A cél az, hogy a termékek gyártásukkal, használatukkal és felhasználásuk után 

hulladékként a lehető legkisebb mértékben járuljanak hozzá a környezet terheléséhez, 

illetőleg szennyezéséhez. Ez a folyamat természetesen kiterjed a fogyasztási szférára (a 

fogyasztókra) mint hulladékokat előállítókra is, annak ellenére, hogy a hulladék 

keletkezésének megelőzése döntően termelői feladat (termékintegrált környezetvédelem). 

 

A megelőzés olyan kérdéskörök kidolgozására irányul, mint a környezetbarát termékek, 

illetve a hosszú élettartamú termékek alkalmazása, a termékek használati értékét megőrző 

javító-karbantartó munka szorgalmazása, a csomagolóanyag-felhasználás redukálása. 

A technológia keretében megvalósuló hulladékkeletkezés-megelőzés végeredményben a 

hulladékszegény vagy tiszta technológiák kifejlesztését és alkalmazását jelenti, de magába 

foglalja mindazokat az üzem- és termelésszervezési módszereket is, amelyek anyag-, 

illetve energia-megtakarítást, valamint kevesebb, kevésbé veszélyes hulladékok 

kibocsátását eredményezik. 

A preventív jellegű hulladékgazdálkodás tehát értelemszerűen szoros kapcsolatban van a 

gyártmány- és gyártásfejlesztéssel, valamint a korszerű termelésszervezéssel és 

termelésirányítással. 

A hulladékkeletkezés megelőzése a termelő szervezeteken túl feladatot jelent a fogyasztók 

a megye vezetése és az államigazgatás számára is. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok 

áttekintése a következőkben összegezhető. 

 

A termelés és értékesítés folyamatában 

 

Termelésintegrált környezetvédelem 

 

- hulladékszegény eljárások alkalmazása 

- üzemeken belüli visszaforgatás megvalósítása 

 

Termékintegrált környezetvédelem 

 

- a hasznosítható anyagok beépítése a termékekbe 

- a termékek élettartamának növelése 

- több célra hasznosítható termékek előállítása 

- többféle csomagolóanyag alkalmazásának elkerülése 

 

A fogyasztási folyamatban az értékesítő, vásárló, felhasználó részéről szükséges 

magatartás és feladatok 
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- kritikus elárusító (értékesített termékkel szemben) 

- környezettudatos fogyasztó, vásárló 

- visszavitel az eladónak 

- vásárlás helyett csere 

- részvétel az elhasznált anyagok, eszközök gyűjtésében 

 

Pest Megye feladatai 

 

- jogi, műszaki szabályozással kapcsolatos szakmai tanácsadás 

- koordináció 

- a termelés – értékesítés – fogyasztás – hulladékkezelés szakmai segítése: 

-  termelési technológiák és 

-  termékek engedélyezése, szabványosítása 

- pénzügyi feltételek megteremtése, pályázatok kiírása 

  

Valamennyi esetben kulcsszerepet tölt be az állami szabályozással egyeztetett 

megyei koordináció, szakmai segítségnyújtás, amelynek valamennyi, a 

hulladékkeletkezés megelőzését eredményező megoldás alkalmazását ösztönöznie kell. 

 

15.6. Összefoglalás 

Pest megy hulladék megelőzési jelenlegi helyzetének, valamint a kihasználandó lehetőségek 

és a fenyegető veszélyek összefoglalása SWOT analízis formájában kerül bemutatásra. 

Erősségek Gyengeségek 

 Gazdaságilag fejlett térség 

 ISO 14001 tanúsítvány széles körű elterjedése 

 Országos átlagnál magasabb képzettségű lakosság 

 Lakosság nyitottsága a környezetvédelem és a 

fenntarthatóság iránt 

 A lakosság aktívan részt vesz helyi, országos és 

nemzetközi hulladékmegelőzési, -csökkentési 

kezdeményezésekben 

 Számos környezetvédelmi civil szervezet aktívan 

működik a megye területén 

 Fogyasztói szokások pozitív irányú változása már 

most is látszik (piaci vásárlás, hazai termékek 

választása) 

 Sok jó gyakorlat, követendő példa áll rendelkezésre 

 A Közép-Magyarországi régió szűkösebb pályázati 

lehetőségekkel rendelkezik 

 Adathiány 

 Kevés tapasztalat és erőforrás áll rendelkezésre a 

folyamatok nyomon követésére, értékelésére 

 A tömegkommunikációs eszközökben rejlő 

potenciál kihasználatlansága a hulladékmegelőzés 

és általában a hulladékgazdálkodás tekintetében 

magas 

 Kevés eszköz álla a közszolgáltatók rendelkezésére 

 A rezsicsökkentés és a „pay-as-you-throw” 

rendszerek hiánya nem ösztökéli gazdaságilag a 

lakosságot 

 Illegális hulladék elhagyás még mindig igen 

gyakori 

 Illegális hulladékégetés továbbra is elterjedt 

Lehetőségek Veszélyek 
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 Közvetlen EU-s pályázatok kihasználása kreatív, 

komplex és innovatív hulladékmegelőzési tervek 

megvalósítására 

 Tudatos fogyasztói magatartás további elősegítése, 

megkönnyítése (piacok, termelők adatbázisának 

kialakításával, termelői piacok létesítésével) 

 Helyi és megyei önkományzat számára is közvetlen 

hozzáférhető adatbázisok készítése és folyamatos 

frissítése a települési hulladékok tekintetében 

 A helyi önkormányzatok számára a területükön 

működő termelő, szolgáltató szervezetek 

hulladékképződési adatairól adatbázis készítése 

 Szennyező fizet elvének nagyobb mértékben történő 

érvényre juttatása lakossági hulladék tekintetében 

 Tájékoztatóanyagok összeállítása mind a lakosság, 

mind a magán szféra számára 

 Ipari szimbiózisok kialakulásának támogatása 

  A közösségi oldalak jelentett kommunikációs 

útvonalak kiaknázása a lakosság tájékoztatása és 

szemléletformálása céljából 

 Környezeti nevelés, szemléletformálás valamennyi 

korcsoportban 

 Csatlakozás nemzetközi programokhoz 

 Finanszírozási források bizonytalansága Megelőzés 

elvének háttérbeszorulása, különösen a túlzott 

mértékű energetikai hasznosítási kapacitás kiépítése 

következtében (hulladékigény generálás) 

 A csővégi megoldások, szennyezések kezelése 

továbbra is meghatározó marad 

 Túlszabályozottság veszélye 

 A rezsicsökkentés révén a lakossági díjrendszer 

továbbra sem ösztönzi a hulladékképződés 

elkerülését 

 

16. ORSZÁGOS MEGELŐZÉSI PROGRAM ADAPTÁLÁSA 

PEST MEGYÉRE 

Az Országos Megelőzési Program (OMP) az Országos Hulladékgazdálkodási Terv részeként 

került elfogadásra, megjelenésre. A Ht. 73.§-a alapján az OHT és annak részeként az OMP 

elkészítése környezetvédelmi igazgatási szerv feladata, mely azt a környezetvédelmi hatóság, 

valamint a helyi önkormányzatok - szükség esetén - az Európai Unió érintett tagállamaival és 

az Európai Bizottsággal együttműködve dolgozza ki. Az OHT-t illetve az OMP-t a 

környezetvédelemért felelős miniszter terjeszti a Kormány elé, elfogadásukról pedig a 

Kormány határozatban dönt.  

Az OMP a Ht. 76. §-a alapján különösen az alábbi tartalmakra helyez nagyobb hangsúlyt: 

 önálló tervrészként a hulladékképződés megelőzésére irányuló célkitűzések, feladatok, 

azok eredményességének, hasznosságának értékelése; 

 a jogszabályalkotás, illetve módosításra vonatkozó javaslatok; 

 a gazdasági ösztönzők bevezetésének kérdése; 

 megelőzés terén elért eredmények nyomon követése és értékelése; 

 a tervezett intézkedések hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló egyedi minőségi és 

mennyiségi referenciaszintek, mutatók; 

 az általános és az egyes gazdasági ágazatokhoz kötődő jogi, gazdasági és szemléletformáló 

intézkedések, amelyekkel a tervezési időszakban elősegíthető: 

o a hosszútávon fenntartható fogyasztás; 
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o a termelő technológiák fajlagos hulladék-kibocsátásának és a képződő hulladék 

veszélyességének csökkentése, valamint az alternatív technológiák és alternatív 

bemeneti helyettesítő anyagok megjelenése a kevesebb és kevésbé veszélyes hulladék 

képződésének érdekében; 

o a termékek hulladékká válásának késleltetése, veszélyesanyag-tartalmuk 

csökkentése - különös tekintettel a tartós, újrahasználható és újra feldolgozható 

termékekre, valamint az ezek előállítását szolgáló technológiákra -, valamint 

o a meglévő és tervezett megelőzési intézkedések eredményeire és hatékonyságára, a 

hulladékképződés, valamint a veszélyes anyagok hulladékban való jelenlétének 

alakulására a jelentősebb hulladékáramok és a meghatározó gazdasági ágazatok 

vonatkozásában. 

A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkezett hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni: 

• az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását, 

• az anyagnak, illetve a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását, 

• a legkisebb tömegű és veszélyességű hulladékot eredményező termékek előállítását, 

• a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. 

 A megelőzés lényegében két stratégiai részből áll: 

• megelőzés a termékek útján, 

• megelőzés a technológiák révén. 

16.1. Eszközök 

A hulladék megelőzés érdekében, hasonlóan más környezetvédelmi célok elérése érdekében 

használatos eszközöket három fő csoportba sorolhatjuk (forrás OMP 2014-2020):  

 

A jogi eszközök országos szinten képesek befolyásolni a hulladékgazdálkodási, így a hulladék 

megelőzés fejlődési irányokat. Ide tartoznak a tilalmak, korlátozások, melyek elsősorban a 

hulladék veszélyességi (minőségi) csökkentése esetében lehetnek célra vezetőek. Általánosan 

elfogadott, hogy kedvezőbb fejleményekkel jár a pozitív magatartásformák támogatása, 

ösztönzése, mint a rossz gyakorlatok szankcionálása. 
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A piaci eszközök közül kiemelendő az adók szerepe. Adott helyzetben és esetben célravezető 

lehet adók kivetése, mint az érzékelhető például a hulladéklerakási járulék bevezetésének 

köszönhető eredményekben. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy bár a 

hulladéklerakási járulékkal a lerakott hulladékmennyiség alakulásában jelentős csökkenés 

figyelhető meg, a közszolgáltatások költségét jelentősen megdrágította, miközben a 

válogatási, újrafeldolgozási rendszer fejlesztésére nem fordítottak kellő mértékű forrást, a 

szolgáltatók pedig csak igen korlátozott lehetőségekkel rendelkeznek a fejlesztésekhez. Az 

adók kivetése tehát precíz és sokrétű előkészületet, a szektor és a stake-holderek, illetve a 

gazdasági és jogi környezet igen pontos ismeretét igénylik. 

A felsorolt piaci eszközök közül legaktuálisabbnak a „pay-as-you-throw” vagyis a 

hulladékmennyiség alapján differenciált „szemét-díj” jelenti. Az egyösszegű szemétdíj 

esetében a lakosságnak nincsen gazdasági érdeke a keletkező hulladékmennyiségének 

csökkentésében. Ezzel szemben, differenciált szemétdíjat bevezetése következtében,a 

hulladéktermelőknek a hulladék mennyiségével arányosan kell megfizetniük a 

hulladékkezelés költségeit. Tehát minél kevesebb hulladékot termel a háztartás, annál 

kevesebbet fizet. Ezzel a szennyező fizet elv érvényesülhet a lakossági hulladékok 

tekintetében is. 

Jogi és piaci eszközök alkalmazására a megyei kormányzatnak nincs számottevő potenciálja. 

A szemléletformálási eszközök között kiemelt szerepe van az oktatási, környezeti nevelési 

intézkedéseknek. Mindenellett igen aktuális kérdés a közösségi média nyújtotta lehetőségek 

kiaknázása. Napjainkban a lakosság információinak jelentős részét szerzi az internetes 

közösségi oldalak felületeiről. Mindezek mellet megjegyzendő, hogy a legtöbb önkormányzat 

és hulladékgazdálkodási szolgáltató is rendelkezik ilyen felületekkel, melyeken keresztül igen 

hatékonyan lehet kommunikálni a lakossággal.  

16.2. Lehetőségek, intézkedések 

Az Országos Megelőzési Program céljainak elérése és prioritásainak érvényre juttatása 

érdekében szükséges intézkedések összefoglalásához két fő célterületi csoportot jelöltünk ki:  

 magánszféra: termelő, szolgáltató gazdasági szervezetek; 

 lakosság, háztartások. 

Egyedi szerepköre és potenciálja miatt harmadik, különleges intézkedési egységként 

kiemeltük a hely és megyei önkormányzatokat is.  

Megemlítendő a civil szervezetek szerepe, melyek a három másik szereplő munkáját, 

törekvései elősegítve, támogatva járulnak hozzá a kitűzött célok eléréséhez. 

Az intézkedési lehetőségeket ezen csoportosítás mentén mutatjuk be. 
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16.2.1.Önkormányzat 

 

Az önkormányzatok kezében egyrészről kevés eszköz áll rendelkezésre az illetékességi 

területükön képződő hulladékok mennyiségének csökkentésére. Ennek oka, hogy közvetlen 

hatásuk a gazdasági és lakossági szférára korlátozott. Azonban közvetett ráhatásuk igen 

széleskörű és szerteágazó lehet. Az önkormányzatok elsődleges feladata ezek felmérése, és az 

adott specifikus helyzetre, településre szabott eszközök kiválasztása.  

Koordinálás 

Az önkormányzatok egyik legnagyobb potenciálja hulladék megelőzés terén a koordinálási, 

szervezési feladatok ellátásában rejlik.  

Bár a hulladékgazdálkodás esetében még kevéssé elterjedt, az energetika és 

energiagazdálkodás tekintetében egyre jelentősebb feladat hárul az önkormányzatokra, mind 

saját tevékenységük, mind az illetékességi területük környezetezi teljesítményének 

értékelésére (Energia megtakarítási Intézkedési Tervek).  

Ahhoz, hogy hatékony, személyre szabott stratégiák kerülhessenek kidolgozásra, valamint 

hogy a működő, befejezett programok értékelése, megújítása igazán hasznos legyen, fontos, 

hogy az önkormányzat (akár helyi, akár települési) ismerje a területén folyó gazdasági 

tevékenységeket, tisztában legyen az általuk termelt hulladékok mennyiségével, típusával, 

ismerje a területén és környezetében működő hulladékgazdálkodási tevékenységet végző 

szervezeteket, valamint legyen tisztába a lakosság hulladékkal kapcsolatos szokásaival 

(keletkező mennyiség, vegyesen gyűjtött hulladék összetétele, szelektív gyűjtés hatékonysága, 

komposztálás alkalmazása, egyéb módszerek). Ezek adatokat szükséges lenne összegyűjteni 

és rendszeresen frissíteni, felülvizsgálni.  

Az elkészült adatbázis nem csak a cselekvési programok alapja lehet, hanem segítségével 

feltérképezhetőek a környék ipari szimbiózist rejtő lehetőségei, vagyis azon win-win 

kapcsolatok kiépítésének, melyek az egyik helyen termelődő melléktermék, és a másik helyen 

jelentkező nyersanyag igényt összekapcsolják. 
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Hasonló módon hasznos lehet olyan adatbázis összeállítása, mely tartalmazza az 

önkormányzat területén találhat valamennyi lakatlan, eladásra váró, üresen álló ingatlant (nem 

csak az önkormányzati tulajdonban állókat), jellemző paramétereikkel egyetemben. ezzel a 

módszerrel elő lehet segíteni, hogy a kihasználatlan, de megfelelő állapotban lévő építmények 

akár új funkciót nyerve ismét használatba kerüljenek. Egyrészt ezzel csökkennek az elhagyot 

terület jelentette problémák (hajléktalanok megtelepedése, gyomirtás), másrészt a meglévő 

épületek akár módosítással történő használatbavétele jóval kisebb környezeti terhet jelent, 

mint egy új épület felállítása, ráadásul mind az építési, mind a bontási hulladékok mennyisége 

megspórolásra kerülhet. 

A lakosság tájékoztatását elősegítő, az önkormányzat honlapjáról, vagy más online felületéről 

(például közösségi oldalukról) közvetlenül, vagy közvetve elérhető adatbázisok is 

nagymértékben támogathatják a hulladék megelőzés elérését. Szükséges lenne a lakosságot 

megbízható, szakmai szempontból is megfelelő hulladékgazdálkodási ismeretanyaggal ellátni, 

valamint rendszeresen meghirdetni és beszámolni a megrendezésre kerülő eseményekről, a jó 

gyakorlatokat bemutatni. 

Hazai és nemzetközi forrásbevonás 

Mivel Pest megye a Közép-Magyarországi statisztikai régió részeként a fejlettebb régiók közé 

sorolható, az ország többi részéhez képest kevesebb EU-s pályázati forráshoz férhet hozzá. 

Ennek ellenére komoly támogatások nyerhetőek a közvetlen EU-s pályázatokon keresztül. Az 

önkormányzatoknak törekednie kell ezek megismerésére, a lehetőségek feltárására és nyomon 

követésére, valamint ezirányú ismereteik megosztására az érintettekkel (a lakossággal és a 

magánszektorral is). 

Oktatás-nevelés, szemléletformálás  

A hulladék megelőzés nem képes hatékonyan megvalósulni, ha a lakosság nem érti a törekvés 

célját, és nem érzi magáénak, illetve nem látja benne a helyét és szerepét. Ennek 

következtében megállapítható, hogy egyáltalán nem félvállról veendő kérdés a környezeti 

tudatosság növelése.  

A környezetvédelmi ismereteknek meg kell jelenniük az nevelési, oktatási intézményekben, 

közterületeken, rendezvényeken, az önkormányzat tevékenységében és kommunikációjában. 

Ezen a területen hasznos együttműködő partnerek lehetnek a civil szervezetek, ugyanakkor a 

nem szakmai egyesületek, műhelyek, iskolák, egyházak, vagy akár a helyi cégek is. 

A HUMUSZ álláspontja szerint az alábbi kulcsterületek emelhető ki a lakossági 

szemléletformálás kapcsán: 

 Közös kommunikáció: Alapvető fontosságú, hogy helyi szinten jól megtervezett 

közös médiamunka induljon a három kulcsszereplő (önkormányzat, hulladékos 

szolgáltató, civilek) együttműködésével. Érdemes kiaknázni több műfaji lehetőséget, így 

alapinformációkat közlő cikksorozat, oknyomozó riport, interjúk, jó gyakorlatokról 

bemutatása, adatbázisok népszerűsítése, az eddigi eredmények ismertetése, stb. Több 
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csatorna létrehozásával elérhető a minél szélesebb körű lefedettség (közösségi oldalak, 

helyi újság, rádió, stb.) 

  A civil önszerveződés, közösségépítés ösztönzése: Ennek érdekében érdemes 

támogatni az állampolgári csoportok, klubok, stb. működését, vitakörök, filmklubok, 

sportesemények elterjedését. Bár ezen tevékenységeknek közvetlen hulladékcsökkentő 

hatásuk nincs, hatásuk legtöbbször csak közép- és hosszú távon mérhető - ugyanakkor 

közösségi élet nélkül a Nulla Hulladék program csak igen részlegesen, vagy pedig 

egyáltalán nem tud megvalósulni. Lakossági fórumok és állampolgári tanácsok 

szervezésével, ösztönzésével meg kell teremteni a helyi ügyek megbeszélésének 

kultúráját. 

 Hulladékcsökkentésben élen járó cégek, civilek, iskolák elismerése díjakkal. 

 Az önkormányzati dolgozók továbbképzése Nulla Hulladék illetve fenntarthatóság 

témakörben. Különösen fontos, hogy a szakhatósági alkalmazottak, a jegyzők, az 

önkormányzat illetékes alkalmazottjai tisztában legyenek a hulladékmegelőzés elveivel és 

lehetőségeivel. 

 Az önkormányzati működtetésű iskolákban Nulla Hulladék témakör illetve 

fenntarthatóság oktatásának előírása, támogatása. A pedagógusok ilyen irányú 

továbbképzésének ösztönzése. Ma már több akkreditált képzés is elérhető ebben a 

témakörben. 

Zöld közbeszerzés 

A zöld közbeszerzés olyan közbeszerzés, mely során az ajánlatkérő a beszerzési folyamat 

minden szakaszában figyelembeveszi és értékeli a környezetvédelem szempontokat, és az 

életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb hatást gyakorló megoldásokat előnyben 

részesítve ösztönzi a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek 

előállítását 

Hazánkban biztosított a lehetőség a közbeszerzések „zöldítésére”, azonban még az 

elterjedéshez szükséges ismeretek és tapasztalatok sok esetben hiányosak, mind az 

ajánlattevők, mind az ajánlat kérők oldalán. 

Példamutatás és részvétel nemzetközi együttműködésekben 

Nem elhanyagolható az önkormányzatok példamutató szerepe sem. Amennyiben a lakosság 

azt tapasztalja, hogy az önkormányzat intézményeiben is nagy gondot fordítanak a 

hulladékkeletkezés elkerülésére, úgy az ő magatartásuk is nagyobb valószínűséggel mozdul el 

ez irányban. 

Szintén jó hatást gyakorolhat a lakosságra, ha az önkormányzat, illetve az önkormányzati 

alkalmazottak is részt vesznek a hulladékos rendezvényeken, például a TeSzedd! akciókban. 

Nem elhanyagolhatóak a nemzetközi együttműködésekben való részvétel hatása sem. Ha egy 

önkormányzat elköteleződik például a Zero Waste Municipality céljai mellett, azzal komoly 

szándékait és elköteleződését fejezi ki a hulladék megelőzés mellett, ezáltal a lakosság 

részéről is nagyobb együttműködés, támogatás várható, a közös cél elérése érdekében. 
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16.2.2. Magánszektor- Termelő és szolgáltató szervezetek 

A magán szektor környezetvédelmi fejlődése esetében kiemelt szerepe van a vállalatok 

motivációjának. Zopras1 és munkatársai az EU-ban működő KKV-k esetében vizsgálta a 

környezetvédelmi beruházások fő motiváló tényezőit. 

 

Európai Uniós KKV-k motivációja környezetvédelmi beruházásokra 

A felmérés alapján kiderül, hogy a KKV-k elsősorban gazdasági érdekek alapján hoznak meg 

döntéseket környezetvédelmi fejlesztésekre, intézkedésekre vonatkozóan.  

Gyártói felelősség 

A termelésintegrált környezetvédelem, vagyis az előállítás folyamatának negatív környezeti 

hatásainak csökkentése. Ennek fontos eleme a hulladékszegény technológiák és a alkalmazása 

és a melléktermékek termelésbe történő visszaforgatása, azonban más környezetvédelmi 

területek is részét képezik. 

A termékintegrált hulladékcsökkentés a termékbe beépítésre kerülő anyagok 

újrahasználhatóságát, újra feldolgozhatóságát, a termék élettartamának növelésér, több célra 

tervezett hasznosíthatóságát, valamint a többféle csomagolóanyag alkalmazásának kerülését 

foglalja magában.  

Hulladékszegény technológiák és melléktermékek visszaforgatása 

A technológia keretében megvalósuló hulladékkeletkezés-megelőzés végeredményben a 

hulladékszegény vagy tiszta technológiák kifejlesztését és alkalmazását jelenti, de magába 

foglalja mindazokat az üzem- és termelésszervezési módszereket is, amelyek anyag-, illetve 

energia-megtakarítást, valamint kevesebb, kevésbé veszélyes hulladékok kibocsátását 

eredményezik. 

A megelőzés fontos részét képezi a melléktermékek hasznosítása, technológiába történő 

visszaforgatása. az erre irányuló fejlesztések, beruházások jelentős költségmegtakarítást 
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eredményezhetnek. Egyrészt csökkenhet a szükséges erőforrás, nyersanyag igény, másrészt a 

hulladék tárolásával, kezelésével és az ártalmatlanítás elkerülése gazdasági előnyökkel is jár. 

Környezetbarát termékek gyártása 

A megelőzés szorosan összefügg a termékekkel, illetve azok tulajdonságaival. A 

hulladéknak a termelés szintjén történő minimalizálása értelemszerűen magában foglalja a 

termék környezeti hatásainak figyelembe vételét a teljes életciklusa alatt. 

A cél az, hogy a termékek gyártásukkal, használatukkal és felhasználásuk után 

hulladékként a lehető legkisebb mértékben járuljanak hozzá a környezet terheléséhez, 

illetőleg szennyezéséhez. Ez a folyamat természetesen kiterjed a fogyasztási szférára (a 

fogyasztókra) mint hulladékokat előállítókra is, annak ellenére, hogy a hulladék 

keletkezésének megelőzése döntően termelői feladat (lásd: termékintegrált 

környezetvédelem, alább). 

A megelőzés olyan kérdéskörök kidolgozására is irányul, mint a környezetbarát termékek, 

illetve a hosszú élettartamú termékek előállítása, a termékek használati értékét megőrző 

javító-karbantartó munka szorgalmazása, a csomagolóanyag-felhasználás redukálása. 

Veszélyes anyagok mellőzése 

A mennyiségi csökkentés mellet fontos, hogy a termelő szervezetek törekedjenek a 

veszélyes anyagokat kevesebb negatív környezeti hatást gyakorlóakra cserélni. Ezáltal a 

keletkező hulladékok veszélyessége is csökkenthető.  

A minőségi csökkentésnek ki kell terjednie mind a technológia során képződő 

hulladékokra, mind az előállított termékből életciklusa végén képződő hulladékokra. 

Ipari szinergiák 

Az ipari szinergiák felkutatása és a bennük rejlő lehetőségek kihasználása az energetika 

területén igen aktuális téma. Ennek mintájára a hulladékgazdálkodás tekintetében is szükséges 

lenne a „szimbiózis potenciálok” feltárása, a melléktermék gyártó, és azt feldolgozni képes 

oldal egymásra találása (win-win szituációk).  

Az ipari szimbiózisnak nem csak környezeti, hanem gazdasági előnyei is kiemelkedőek 

lehetnek, különösen menedzsment költségek tekintetében: hulladék tárolása, szállítása, 

kezelése és ártalmatlanítása (vagy akár hasznosítása). 

16.2.3. Lakosság 

Szóróanyagok kerülése 

Pest Megye lakossága évente személyenként több mint 30.000 tonna szórólapot kap, amely 

mintegy 100.000 tonna fa kivágását teszi szükségessé. Csak legális forrásból évente több 

millió kilogrammnyi direktmarketing-anyagot érkezik a megyei lakosság postaládájába, 

ráadásul a reklámhordozó papírok problémája összetett: egyfelől adatvédelmi szempontból 

szükséges a jelenlegi rendszer felülvizsgálata, másfelől el kell érni, hogy a címzetlen 

küldemények aránya lényegesen csökkenjen. 
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Környezeti tudatosság erősítése, tudatos fogyasztás és sharing economy 

A megnövekedett kínálat, a reklámok, a felesleges csomagolás és az akciók sokszor 

értelmetlen vásárlásokba kényszerítik a lakosságot melynek vagy az az eredménye, hogy 

fogyasztás előtt lejár a termék szavatossága, vagy nem is használják, kidobják. 

Fontos megérteni, hogy a fogyasztók minden egyes vásárlása valójában egy-egy nagy 

jelentőségű döntés, mellyel a vásárló kifejezheti a gyártók felé igényét, hogy mit és kit, 

milyen célokat kíván támogatni. Amennyiben sokan, akár rendszeresen is a gyengébb 

minőségű, nagyobb negatív környezetihatással járó, de kedvezőbb árfekvésű terméket, 

szolgáltatást választják, úgy újragenerelják az ezek iránti keresletet. Szükségesnek látszik 

tehát a lakosság és különösen a fiatal generációkkal megértetni döntéseik következményeit, és 

hogy tudatos fogyasztásukkal milyen hatást gyakorolhatnak a termelő, szolgáltató szektorra.  

A fölöslegesen megvásárolt termékekből hulladék lesz, így minél kevesebbet vásárol a 

lakosság, annál kevesebb hulladék keletkezik.  

Tartós iparcikkek, többször használható termékek egyszerűen és kevés csomagolóanyagba 

csomagolt termékek csökkentik a keletkező hulladék mennyiségét. Az előre csomagolt 

élelmiszerek helyett a piacról, őstermelőtől történő vásárlás a csomagolás árát és a keletkező 

hulladék mennyiségét jelentősen csökkentheti. 

Vásárlás során előnyben kell részesíteni a tartós iparcikkeket, többször használható, valamint 

egyszerűen és kevés csomagolóanyagba csomagolt termékeket, így csökkenthető a keletkező 

hulladék mennyisége. Az előre csomagolt élelmiszerek helyett a piacról, őstermelőtől történő 

vásárlás a csomagolás árát és a keletkező hulladék mennyiségét jelentősen csökkentheti. 

Vásárlás helyett szintén javasoljuk a kölcsönzést. Kölcsönözhetők és kölcsönbe adhatóak 

olyan gépek, melyek nem használatosak rendszeresen, vagy könyv és újságvásárlás helyett 

ajánlott a könyvtárak látogatása. Remek kölcsönzést és helyi közösségépítő kezdeményezés 

például a „Miutcánk.hu” nevű lokális közösségi oldal és platform, mely célja a 

környezetünkben élők megismerése és a jó szomszédságban rejlő lehetőségek kiaknázása. A 

keretében működő online, virtuális Kamra, hol meg tudjuk osztani eszközeinket a környéken 

élőkkel. Ezzel vissza lehet fogni a fogyasztást, és a birtoklás helyett a használatra tereljük a 

fókuszt. A Kamrába 2017 tavaszán közel 36 ezer eszköz áll rendelkezésre, melyet 3-4 ezer 

felhasználó bocsátott rendelkezésre.   

Könyvek esetében számos kezdeményezés létezik. Legismertebb talán a Rukkola internetes 

oldal, ahol bárki felteheti megunt, szükségtelenné vált könyveit, és azokat gyakorlatilag 

elcserélheti. Egyre eltejeltebbek az úgynevezett szabad könyvespolcok, melyek kisebb 

közösségek könyvmegosztó felületének tekinthetőek. A lényeg, hogy bárki aki a polcra 

könyvet helyez, választhat az ott található kínálatból. 

A megosztáson alapuló kezdeményezések sok esetben a hulladékmegelőzés mellet a 

környezetvédelem más területére is kedvező hatást gyakorolnak. Ilyen például a közösségi 

kerékpárhasználat.  

Őstermelők, őstermelői piacok 
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A Megyében újra népszerűek lettek az őstermelői piacok, melyek felemelkedését a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékstratégiája is magába foglalja. A megyei őstermelőktől 

származó termékek nem hiánycikknek, de nehezen beszerezhető élelmiszereknek számítottak 

ezidág. A megyei őstermelői termékek megvásárlásával és fogyasztásával nemcsak 

egészségesebb táplálékhoz jut a megye lakóssága, de környezetbarát módon olyan 

termékeket választhat, melyeket nem utaztattak más kontinensekről, így pedig kevesebb 

csomagolási hulladék keletkezésével járnak, továbbá az egyes társadalmi problémákra, 

közösségformálásra is jó hatással járhatnak. 

Javítás, szerviz 

A hulladék megelőzés szintén fontos eszköze, hogy a használható eszközeinket, 

perendezéseinket termékeinket apróbb, javítható hibák esetében ne dobjuk el, hanem inkább 

találjunk módot megjavításukra. Sajnos a gyenge minőségű, de a környezetre jelentős terheket 

gyakorló, magas externális költségekkel rendelkező, de alacsony piaci árú termékek jelenléte, 

és a kényelmi szempontok nem kedveznek a javítás, szervízelés terjedésnek. A környezeti 

tudatosság szintjének emelkedésével, azonban megnövekszik az ilyen típusú szolgáltatások 

iránti igény, és ismét „divatba hozható” a javítás-kultúrája. 

Külföldön egyre elterjedtebbek, sőt hazánkban is formálódnak az első, úgynevezett „repair 

cafe”-k. Ezek olyan helyek, esetleg események, ahol a világ élhetőbbé tételéért tenni kívánó, 

vagy csak a technika iránt érdeklődő „szerelés-mániások”, lelkes amatőrök és szakemberek 

összegyűlnek és vállalkoznak a lakosság által behozott eszközök megjavítására.   

Újrahasználati központok igénybevétele 

Az újrahasználati központok fontos eszközei a termékek élethosszának növelésében és a 

felesleges fogyasztás elkerülésében. Az újrahasználati központokba bevitt feleslegessé vált 

holmik hulladékok valaki számára hasznos lehet. Az ilyen létesítmények működésével 

elősegíthető a tárgyak, használati eszközök gazdacserélését. Jelenleg a fővárosban üzemel két  

ilyen létesítmény. Az FKF Zrt. üzemeltetésében működő központokban a budapesti lakosság 

díjmentesen leadhatja a számára már feleslegessé vált, vagy megunt, de használható tárgyait, 

eszközeit. Az itt leadott tárgyak a csekély tárolási, raktározási díj megfizetését követően 

elvihetőek bárki számára. A SZÚK-ban leadott tárgyak 14 napra a bemutatótérbe kerülnek, 

ahol jelképes összegért megnézhetik és megvásárolhatják őket az érdeklődők és a rászorulók. 

Az el nem kelt tárgyakat civil szervezeteknek ajánlja fel a társaság.. 

Újrahasználati központok mellett Svédországban már létezik olyan pláza, ahol a lakosság 

leadhatja megunt tárgyait és épületen beül újat is vásárolhat mások feleslegessé vált tárgyai 

közül. A leadott tárgyakat átvizsgálják, szükség esetén megjavítják, és/vagy  „új életet adnak 

neki”.  A plázában számos „szaküzlet” működik, megtalálhatók itt bútor, számítógépes 

eszközök, játékok, ruhák, kerékpár-felszerelések, de akár kertészeti eszközökre 

specializálódott részleg. Amellett, hogy a pláza működése elősegíti a lakossági hulladék 

megelőzést, és pozitív klímavédelmi hatásai is vannak, új munkahelyek is teremt.  

Csomagolásmentes, visszaváltható, betétdíjas csomagolások 
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A lakosság körében egyik legelterjedtebb hulladék megelőzési módszer a csomagolási 

hulladékok csökkentésére irányuló magatartás. A vásárlásokhoz ma már egyre többen visznek 

magukkal robusztus, többször használatos hordtáskákat, és kerülik a túlcsomagolt 

élelmiszerek vásárlását. A kényelmi szempontok miatt azonban ennek elterjedése még mindig 

nem kielégítő, különösen a nagyobb bevásárlóközpontok és hipermarketek vásárlói visznek 

haza rengeteg fölös csomagolást a megvásárolt árucikkekkel.  

Sok esetben a bolt, üzlet rendszere nem teszi lehetővé a saját tárolóedényekbe történő 

vásárlást (például húspultból vásárolt élelmiszer egyből a vásárló fagyasztódobozába tenni) 

elsősorban esetlegesen bekövetkező vagyonvédelmi és higiénés problémák kiküszöbölésére 

hivatkozva. 

Jellemzően kisebb élelmiszerboltok, „fűszeresek, szakboltok (hentes, pékség, cukrászda, stb.), 

valamint a piacokon is lehetőség nyílik közvetlenül a saját edényekbe történő vásárlásra.  

Bár a betétdíjas rendszer hazánkban „kihalóban” van, a szabályozáson kívüli keretek közt 

ismét kezd népszerűvé válni, elsősorban az üvegedénye esetében. Házi lekvások, befőttek, 

szörpök, mézek készítői gyakran alkalmazzák a „visszaváltós rendszer”, melyben az első 

vásárlás során felszámítanak „üvegdíjat”, azonban annak visszavitele esetén a következő 

vásárlás során már nem.         

16.3. Problémák 

A hulladék megelőzés kérdéskörének sajátos alapproblémája, hogy a hulladék megelőzésével 

a hulladékgazdálkodásnak klasszikus értelemben vett tárgyát képező anyag/erőforrás 

keletkezését kerüljük el. A nem képződő hulladék vagy a hulladékká nem váló tárgy, anyag 

ugyanis nem tartozik a hulladékgazdálkodás hatálya alá, noha maga a megelőzés és az annak 

érdekében hozott intézkedések igen. Az alábbi ábra jól szemlélteti ezt a jelenséget. 
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Fogalmi lehatárolás (forrás: OHT 2014-2020; eredeti megjelenés: EU Bizottság: Preparing a 

WastePreventionProgramme – Guidancedocument, 2012, Paris) 

A még használható termék életútja során egészen addig elkerüli a hulladékká válást, míg át 

nem lépi a fenti ábra függőleges szaggatott vonalat. A hulladék újrahasználatra történő 

előkészítése a termék és hulladék határmezsgyéjén található. Ez egyrészt érthető mivel egy 

egyszer már hulladéknak tekintett tárgy újra termékké válását lehetővé tévő tevékenységről 

van szó, mely a potenciális hulladékot vissza juttatja a termék oldalra. A hulladék hatályos 

definíciója miatt azonban ez a kérdés összetettebb. A HKI és a Hulladéktörvény hulladék 

definíció szerint „a hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, 

megválni szándékozik vagy megválni köteles”.  

Ha tehát egy termék tulajdonosa számára feleslegesség válik, és így attól megválna, akkor a 

fenti definíció alapján hulladékról beszélhetünk. Azonban ugyanezen termék más személy 

(vagy szervezet) számára még hasznos lehet, tehát az előbbiekben hulladékként definiált 

termék újrahasználat révén továbbra is termékként kezelendő. Ezen alapul a használtáruk 

piaca (használtruha boltok, olx, vatera stb), melyek esetében azonban nem beszélünk 

hulladékról.  A hulladékká válás ez esetben nagymértékben függ attól, hogy ki a feleslegessé 

vált termék átvevője.  

 Amennyiben az átvevő például egy magánszemély a termék nem kerül hulladék 

státuszba, akkor sem, ha az újrahasznosítás „előkezelést” (például javítást) igényel, 

sőt, akkor sem ha eredeti funkciójától eltérő módon kerül hasznosításra, hiszen az 

átvevő nem hulladékgazdálkodási tevékenységként végzi a termék/hulladék átvételét, 

hanem  

 Amennyiben az átvevő például hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző szervezet 

(például újrahasználati központ), akkor az általuk átvett termék hulladékstátuszba 
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kerül, így a termék/hulladék felülvizsgálata, javítása hulladékgazdálkodási 

tevékenységnek minősül.  

Gyakorlatban sokszor tehát az határozza meg egy potenciális hulladék „sorsát”, vagyis azt, 

hogy a továbbiakban terméknek vagy hulladéknak tekintendő, hogy ki az átvevője és ki végzi 

az újrahasználatra való előkészítést. Ha ugyanis az átvevő egy hulladékgazdálkodási 

tevékenységet végző szervezet, akkor az átvett tárgy/hulladék EWC alapján besorolásra kerül 

valamelyik hulladéktípusba. A hulladékká válás azonban olyan következményekkel jár, 

melyek korlátozzák a további újrahasználatot, mivel a hulladékká minősített tárgyat csak 

megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező veheti át, vagy az átadást megelőzően 

minősíteni kell. A hulladék termékké minősítése hulladékhasznosítási tevékenységnek 

tekinthető, melynek engedélyeztetése az előkezeléshez képest drágább.    

A termelői, gazdasági tevékenységek esetében is hasonló problémákat merülnek fel 

melléktermék és hulladék tekintetében, azonban melléktermékekre, illetve a hulladék 

státuszának megszüntetésére vonatkozóan a Hulladéktörvény 8.§-a tartalmaz rendelkezéseket. 

E szerint mely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, 

amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek 

együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek lehet tekinteni: 

a) további felhasználása biztosított, 

b) előállítását követően - a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül - 

közvetlenül felhasználható, 

c) az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 

d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és 

e) további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása 

tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre 

vonatkozó összes jogszabályi előírásnak. 

Ezen kívül a Ht. 64. §-a kimondja, hogy ha valamely gazdálkodó szervezet mellékterméket 

állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és azt melléktermékként tárolja, 

használja fel vagy forgalmazza, akkor a fentebb említett, melléktermékre vonatkozó 

feltételeknek való megfelelésről a környezetvédelmi hatóságnak nyilatkozik. A 

környezetvédelmi hatóság a megfelelés tényét igazolja. 

Ez alól kivételt képez az olyan, kormányrendeletben meghatározott melléktermékek esetén, 

amelynek megfelelőségét a hatóság ellenőrzi, és a melléktermék felhasználási módja miatt a 

8. § szerinti környezetvédelmi feltételek teljesülnek. 

A melléktermék kategória, valamint az ehhez kapcsolódó hulladékstátusz megszüntetés még 

további kidolgozást igényel. Várhatóan a HKI közeljövőben tervezet módosításai előrelépést 

jelentenek majd ezen a téren.  

A hulladék megelőzés kapcsán további felmerülő probléma, hogy az újrahasználat gazdasági 

ösztönzésének, elősegítésének és elfogadottabbá tételének eredményeképpen egyre nagyobb 

anyagmennyiség kerül ismét felhasználásra. Amennyiben az újrahasználat a 

hulladékgazdálkodási szervezetek kihagyásával valósul meg az újrahasználatra és az 

anyagában hasznosításra alkalmas frakciók aránya erősen lecsökkenhet az összes 
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hulladékgazdálkodási rendszerbe kerülő hulladékhoz képest, ez pedig kedvezőtlenül 

befolyásolhatja az előírt újrafeldolgozási és hasznosítási arányok teljesítését, különösen az 

építési-bontási hulladékok vonatkozásában. 

16.3.1. Mérhetőség 

A hulladék megelőzés értékelése, számszerűsítése komplex és bonyolult feladat. Legnagyobb 

problémáját az jelenti, hogy a mérés tárgya nem létezik, nem képződik. Újrafeldolgozással, 

hasznosítás esetén a képlet egyszerűbb, hisz a begyűjtött és feldolgozott, illetve hasznosított 

mennyiségeket, hatékonyság értékeléskor pedig a hasznosított és előállított mennyiségeket 

vetjük össze. Azonban a hulladék megelőzés eredménye azonban éppen a mennyiségileg 

meghatározható hulladék anyag elkerülése.  

A hulladék megelőzésnek mind a nemzetközi, mind az állami szintű hulladékgazdálkodási 

rendszerben egyre jelentősebb szerepet kell kapnia. Ennek érdekében az EU is kötelezte 

tagállamait hulladék megelőzési programok összeállítására és végrehajtására. Azonban ezzel 

egyidejűleg szükségessé válik e programok objektív értékelése, a megelőzés és az 

intézkedések hatékonyságának mérése. 

Mérési módszerek: 

1. Direkt mérések: a hulladékáramban, vagy a felhasznált erőforrásokban bekövetkező 

mennyiségi változás értékelése; 

2. Erőforrás-költségek elemzése: Jellemzően két pénzügyi tényező figyelembevételével 

történik. Egyrészt magában foglalja a hulladékcsökkentés csökkentése érdekében tett 

lépések költségeit, másrészt az erőforrás beszerzés és a hulladékkezelés során 

keletkező megtakarításokat; 

3. Indikátorok (gazdasági vagy hulladék alapú): különböző tartalmú indikátorok 

dolgozhatóak ki az aktuális célnak megfelelően. Előnye, hogy mind a kiindulási 

lehetőségek, mind a projektmegvalósítás értékelésére alkalmas; 

4. Erőforrás-hatékonyság: mind termékek, mind szolgáltatások esetén egyes ráfordítások 

és eredmények hányadosaként előálló érték;  

5. Más gazdasági mutatók alapján képezhető számítási módszerek 

Termelő, szolgáltató szervezetek esetében, mikor a teljes értékelni kívánt rendszer, illetve 

annak anyagáramai ismertek, megfelelő mennyiségű és minőségű adat áll rendelkezésre, 

illetve állítható elő, a fent említett módszerek alkalmazása célra vezetőek lehet. Azonban 

például a megelőzési programokban központi helyen álló lakosság hulladék megelőzési 

tevékenységének értékelésére, nyomon követésére már igen nehezen alkalmazhatóak. A 

települési hulladékok keletkezésének megelőzését célzó (valamint a teljes körű, valamennyi 

hulladék típusra kiterjedő) programok értékelésére más típusú módszerek is kidolgozásra. 

Módszer Előnye Hátránya 

Önmérlegelés, monitoring és 

beszámoló 

Megfigyelésen alapuló, közvetlen 

és mérhető számszerű adatokat 

A különböző kezdési és befejezési 

idők, az új belépők, a hiányos 



187 

 

szolgáltat a hulladék-megelőzésre 

vonatkozóan; 

A résztvevők közvetlenül 

érintkezésbe kerülnek a 

hulladékkal és elért 

eredményeikkel; 

Gondoskodik motiváló 

visszajelzésről résztvevők felé 

beszámolók miatt nem összevethető 

adatok keletkezhetnek; 

Nagy a résztvevők lemorzsolódásának 

aránya; 

Minták önszelekciójának kockázata 

fenn áll; A minta mérete túl kicsi lehet 

megalapozott statisztika készítéséhez 

Teljes körű adatgyűjtésen 

alapuló módszerek 

Hiteles aktuális mennyiségi 

adatot szolgáltat és lehetővé teszi 

a hulladékmennyiség 

változásának nyomon követését 

Csak egy adott földrajzi terület egység 

vizsgálatát teszi lehetővé 

Kontrol és kísérleti csoportok Számos különböző értékelés 

időkeretét és tervezését 

biztosíthatja; 

A nagy mintavételi keret erősíti a 

következtetéseket; 

Segíthet csökkenteni a 

kiválasztási torzítást a célcsoport 

preszelekciója által 

Részletes és körültekintő tervezés 

szükséges a hasonló 

populációcsoportok/gyűjtési 

rendszerek meghatározásához; 

Noha nélkülözhetetlen, vitatható a 

hulladékgyűjtési adat minősége és 

részletessége; 

Földrajzilag nem lehatárolható 

közösségekre nem alkalmazható 

Szemléleti és viselkedési 

magatartási felmérések végzése, 

beleérve mutatókat, interjúkat 

és fókuszcsoportokat 

(eredményorientált felmérések) 

Alapadatokat szolgáltat a 

változások megfigyelésére; 

Minőségi és mennyiségi adatok 

alapján történhet a kiértékelés; 

Jelentősen hozzájárul egy 

program kidolgozásának 

lehetőségéhez; 

Nagyszabású felmérések 

végzését teszi lehetővé; 

 

Alacsony esetszámok és a válaszadó 

alacsony aránya elégtelen lehet egy 

megfelelően reprezentatív és 

megbízható következtetéshez.; 

Egy hulladék-adatbázissal való 

összehasonlító elemzés biztosításához 

a felmérés alapos, gondos 

megtervezése szükséges; 

A vitafórumok ("Citizen Panel") 

torzíthatják a mintákat; 

Az önkitöltős felmérések esetében 

választorzítással is számolni kell; 

A fókuszcsoportos eljárás nem 

alkalmas kvantitatív adatgyűjtésre 

(súly) 

Hibrid - a fent felsorolt, egy 

vagy több megközelítés 

kombinációja 

Egy beépített elő- és utófelmérés 

kereteit biztosítja, amely 

ideiglenes saját méréseket és 

megfigyeléseken alapuló 

jelentéseket szolgáltat; 

Lehetővé teszi az összetett 

megközelítések alkalmazását úgy 

a rövid, mint a hosszú távú 

monitoring és értékelés során; 

Egyes eljárások eredményei 

ellenőrzési adatokként 

szolgálhatnak más eljárások 

során (pl. a fókuszcsoportos 

eljárás eredménye alapján 

ellenőrizhető a felmérésen 

alapuló eljárás eredménye) 

 

Összetett lehet, nagy erőforrás igényű  

felméréses eljárás, továbbá saját 

méréseken és megfigyeléseken alapuló 

jelentés integrálását igényli, amely a 

kezdetben alapos tervezést követel, 

ami eltántorító hatással bírhat egy 

kisméretű projekt esetében 

(forrás Zopras A.A., Measuring waste prevention; 2013, Waste Management; 33, 1047-56) 

 

A hulladék megelőzés kapcsán mérőszámként sokszor (tévesen) hivatkoznak az úgynevezett 

ZWI (Zero Waste Index, azaz Nulla Hulladék Index), mint lehetséges kvantitatív értékelő 

módszer, azonban félrevezető neve ellenére ez az index nem a hulladék megelőzés, hanem a 
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teljes hulladékgazdálkodási rendszert értékeli. Természetesen magába foglal olyan elemeket 

melyek a hulladékhierarchia kívánatosabb szintjeinek érvényre jutását minősítik, azonban a 

mérőszám közvetlenül alkalmatlan a megelőzés értékelésére.  

A ZWI háztartási hulladékok gazdálkodási rendszerre való alkalmazhatóságáról írt 

tanulmányokban például az évente a 609 kg/fő (háztartási) hulladékot termelő San Francisco 

(Egyesült Államok) és az évente 480 kg/fő (háztartási) hulladékot termelő Stockholm 

(Svédország) rendszerét hasonlították össze. Pusztán a képződő mennyiségre vonatkozó 

adatokkal ellentétben a ZWI alapú értékelés során az amerikai város (települési) 

hulladékgazdálkodása fenntarthatóbb és a környezetet kevésbé terheli. Ennek oka, hogy San 

Francisco-ban az összes képződő háztartási hulladék több mint felét hasznosítják, túlnyomó 

részt anyagában, újrafeldolgozás révén. Ezzel a város rengeteg új nyersanyag kitermelését és 

ehhez köthető káros környezeti hatást spórol meg.  Ezzel szemben bár a svéd főváros 

kevesebb hulladékot termel, az égetéssel történő energetikai hasznosítás igen magas aránya 

nagy mennyiségű anyag elvesztésével és új nyersanyag iránti igény keltésével jár, ez pedig 

jelentősen rontja a város ZWI értékét. 

http://citiesthemagazine.com/magazine/?p=11310 

17. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI STRATÉGIA 

17.1. A hulladékgazdálkodási stratégia előzményei 

Jelenleg a hulladékgazdálkodás tervezés legfelső szintjét az Országos Hulladékgazdálkodási 

Terv (OHT) és az annak részét képező Országos Megelőzési Program (OMP) jelenti. Az 

aktuális, 2014-2020 közti időszakra készített OHT-t illetve OMP-t a Kormány a 2055/2013. 

(XII.31.) Kormányrendelettel fogadta el. A területi hulladékgazdálkodási tervek és 

megelőzési programok jelentik a tervezés következő szintjét. A hulladékgazdálkodási tervekre 

és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) 

Korm. rendelet alapján a területi hulladékgazdálkodási tervet és a területi megelőzési 

programot a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területére kell elkészíteni. A korábbi 

területi környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek helyébe 2015-ben a megyei 

kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályai léptek. 

 

A hulladékgazdálkodásnak meghatározó szerepe van a környezet és az emberi élet 

minőségének védelmében. A jól szervezett hulladékgazdálkodás egyrészt eredményesen 

szolgálhatja a környezeti elemek (víz, föld, levegő, élővilág, épített környezet) minőségének 

és a természeti erőforrásoknak a védelmét, másrészt kulcsszerepe van a fenntartható, hatékony 

gazdaság megvalósításában. 

 

Ez a felismerés vezette Pest megye vezetését abban, hogy a megye kiemelt fontosságú céljai 

között szerepel a hulladékgazdálkodás környezettudatos koordinálása, a hosszútávon 

fenntartható környezetgazdálkodás, amelynek keretein belül elsősorban a képződő hulladék 

mennyiségének, veszélyességének csökkentésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a keletkező 

hulladék újra használatára, hasznosítására és a nem hasznosuló hulladék biztonságos 

ártalmatlanítására kell törekedni.  
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Jóllehet a hulladékgazdálkodás részben helyi szinten - helyi önkormányzatok és fővárosi 

kerületek szintjein- (hulladékgazdálkodási közfeladatok) és részben állami szervezetrendszer 

nyomon követése/ellenőrzése mellett a gazdaság szereplői (hulladéktermelők, hasznosítók) 

szintjén valósul meg. Ebben a rendszerben a megyei önkormányzatok szerepe korlátozott, 

megyei szintű hulladékgazdálkodási tervek kidolgozására jogszabályi kötelezettség nincsen, a 

megyék számára önként vállalt feladatok sorába tartozik. 

 

Az utolsó regionális hulladékgazdálkodási tervek „A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII. törvény” 34. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján készültek el. Ezen 

tervek időintervalluma 2003-2008 évek, a tervezés báziséve 2001 volt. Újabb regionális 

hulladékgazdálkodási tervek nem készültek. A 2012. évi CLXXXV., a Hulladékról szóló 

törvény elfogadásával a hulladékgazdálkodási tervezés területi hierarchikus rendszerét 

kivezették, megszűnt a helyi, megyei illetve egyéni hulladékgazdálkodási tervek készítésének 

kötelezettsége. 

 

A megváltozott jogszabályi környezetben a Pest megyei hulladékgazdálkodási stratégiát a 

megyei önkormányzat önként vállalt feladatként készíttette el a folytonosság fenntartásával, a 

regionális tervet pótolandóan annak érdekében, hogy segítse a települések 

hulladékgazdálkodási terveinek, programjainak megvalósítását. 

17.2. Stratégia megfontolások 

A fentiek figyelembevételével Pest megye, illetve a megyei önkormányzat önként vállalt 

támogató-szolgáltató szerepköröket vállalhat a hulladékgazdálkodás olyan területein, ahol a 

megyei szintű beavatkozásnak léptékhatékonyság, koordináció igény, a megye által igénybe 

vehető forrás vagy egyéb okokból indokoltsága van. E szerepkörök: 

 

 A megye környezeti állapotának, és ezen belül a hulladékgazdálkodás nyomon 

követése. Pest Megye Önkormányzata (saját intézményei hulladéktermelésétől 

eltekintve) a megyében található hulladéktermelőktől (önkormányzatok, lakosság, 

vállalkozások), és a hulladékkezelés, -ártalmatlanítás folyamatának szereplőitől 

független, a teljes megyei hulladékgazdálkodási rendszert áttekinteni képes 

intézmény, amely rendelkezik e feladat ellátáshoz szükséges humán erőforrásokkal, 

és szakmai kapcsolatrendszerrel. 

 

 Szemléletformálás. A hulladékgazdálkodás nagyon sok szereplővel rendelkező 

szakterület (mindnyájan hulladéktermelők vagyunk). A hulladékgazdálkodásban a 

szereplők döntő része (lakosság, kis önkormányzatok, mikro- és kisvállalkozások) 

nem rendelkeznek kellő ismeretekkel a hulladékok káros hatásairól, a 

hulladéktermelés csökkentéséről ("a jó hulladék az, ami nincs!"), illetve hulladék 

előkészítési, felhasználási módokról. A környezet-tudatosság erősítése, szemlélet-

formálás (képzés, közösségi média, jó gyakorlatok bemutatása útján) hatékony 

eszköze a globális hulladékgazdálkodási célok elérésének. A fenntartható 
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hulladékgazdálkodás érdekében külön kiemelendő a szemléletformálás szerepe az 

oktatás és nevelés területén, hogy a jövő generációi a helyes szemléletben nőjenek fel. 

 

 Részvétel nemzetközi együttműködésekben. A megyei önkormányzat kellő szakmai 

tapasztalatokkal, referenciákkal, kapcsolati hálóval, emberi és pénzügyi erőforrással 

rendelkező szervezet ahhoz, hogy a nemzetközi források mobilizálásában aktív 

szerepet vállaljon, és nemzetközi együttműködésekben megfelelő súllyal tudjon részt 

venni. A hulladékgazdálkodás területén nemzetközi források állnak rendelkezésre, 

melyek egyaránt alkalmasak a megyei önkormányzatok intézményrendszerének 

erősítésére, valamint megye hulladékgazdálkodásában résztvevőkkel való 

együttműködés további elmélyítésére.  

17.3. Hulladék-monitoring rendszer fejlesztése 

A korábbi pest megyei környezetvédelmi programok kezdeményezték a megyei-szintű 

környezetvédelmi adatbázis létrehozását, amelynek egyik meghatározó eleme a 

hulladékgazdálkodás. Jóllehet a megyei hulladékgazdálkodási programnak nem feladata a 

megye környezetvédelmi rendszerének teljes körű vizsgálata, valamint az ahhoz kapcsolódó 

javaslattétel, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy átfogó megyei szintű környezetvédelmi 

monitoring rendszer fenntartása és továbbvitele indokolt, amelynek a hulladékgazdálkodás 

szerves részét képezi. A hulladékgazdálkodás kiemelt jelentőségét egy ilyen rendszeren belül 

az adja, hogy a célcsoportok között a lakosság és önkormányzatok jelennek meg közvetlenül.  

 

17.4. Környezet-tudatosság erősítése, szemléletformálás 

A környezet-tudatosság erősítésének egyik leghatékonyabb célterülete a hulladékgazdálkodás. 

A szemléletformálás a tudatos vásárlásnál, a háztartásokba, valamint mikro- és 

kisvállalkozásokba és a gazdasági szervezetekbe bekerülő hulladékok csökkentésénél 

kezdődik, és a megfelelő gyűjtésen és tároláson keresztül a szakszerű elszállításról való 

gondoskodásig, illetve ártalmatlanításig tart. A kritikus pontok a megelőzés, a hulladékká váló 

anyagok mennyiségének csökkentése, valamint a hulladékok minél nagyobb arányú 

előkészítése anyagában történő újrahasznosításra (re-use), vagy hasznosításra (re-cycling), 

vagy egyéb hasznosításra (recovery) annak érdekében, hogy a környezetbe minél kisebb 

mennyiség kerüljön ki. Az Európai Unió hulladékos keretirányelve és a hulladékgazdálkodási 

törvény szerint is környezeti szempontból a legkedvezőbb a megelőzés, a hulladék 

keletkezésének csökkentése, míg a környezetet a legjobban az egyéb hasznosítás (pl. égetés), 

valamint a lerakás terheli. Ennek megfelelően a települési önkormányzatoknak is kötelező a 

fenti szemléletet, sorrendiséget betartani a hulladékgazdálkodása során. 

 

A megyei önkormányzat szerepe a környezeti nevelésben, hulladékgazdálkodási akciók 

szervezésében, képzési programok előkészítésében és lebonyolításában, valamint kiadványok 

kidolgozásban és terjesztésében, a közösségi médián keresztül eljuttatott üzenetek 

megfogalmazásában és közzétételében lehet. Fontos továbbá, hogy a megyei önkormányzat 

támogassa a környezettudatos szemlélet beépülését az oktatási-nevelési rendszerbe is. 
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17.5. Jó gyakorlatok kezdeményezése, végrehajtása és elterjesztése 

A települések vezetőinek kulcsszerepe van abban, hogy megkezdődjön a szemléletváltás a 

hulladékgazdálkodás terén. A megyei önkormányzat rendelkezik azzal az információs 

bázissal és kapcsolatrendszerrel, hogy demonstrációs jelleggel hulladékgazdálkodási 

mintaprojekteket kezdeményezzen egy-egy célszerűen kiválasztott önkormányzat, civil 

szervezetek, a szolgáltató és a média bevonásával. Ilyen kezdeményezések lehetnek egyebek 

között "zéró-hulladék" termelő önkormányzatok, illegális hulladéklerakás felszámolása, helyi 

komposztáló, hasznosításra előkészítő, újrahasznosítási központok kialakítása, mikrotérségi 

együttműködések kialakítása, a zöld közbeszerzés elterjesztése. 

 

A hazai finanszírozási rendszerben külön feladatot jelent a megyei önkormányzat számára az 

önkormányzatok, különös tekintettel a kellő szakmai kapacitással nem rendelkező kisebb 

önkormányzatok forrásszerzési erőfeszítésit támogatni. Források állnak rendelkezésre a 

hulladék megelőzés, szelektív hulladék gyűjtő-szállító kapacitás fejlesztésére, valamint a 

hasznosítást megelőző előkészítés rendszerei fejlesztésére, amelyeknek az önkormányzatok és 

társulásaik a címzettjei. 

17.6. Részvétel nagyobb térségi és nemzetközi együttműködésekben 

A megyei önkormányzat széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszerrel és együttműködési 

tapasztalatokkal rendelkezik. A megye kezdeményező és katalizátor szerepet játszhat a 

hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó nemzetközi együttműködésekben, mint a Horizon 2020, 

LIFE Plus, COSME, programok, vagy a Duna Transznacionális Program, és egyéb határon 

átnyúló programok. Hulladékgazdálkodási együttműködés főbb területei az alábbiak lehetnek: 

 fenntartható erőforrás-gazdálkodás és körforgásos gazdaság; 

 innovatív megoldások a hulladékgyűjtésben, kezelésben és ártalmatlanításban; 

 öko-innováció; 

 üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentése és klímaadaptáció; valamint  

 hulladék piacok fejlesztése, innovatív finanszírozási technikák. 

 

A stratégia operacionalizálásához szükséges, hogy a megye maghatározza környezetvédelmi, 

-és ezen belül hulladékgazdálkodási- prioritásait, és ezek bázisán egy környezetvédelmi 

beavatkozási akcióterv kidolgozásra kerüljön. A projekttervezés nemzetközi és hazai 

gyakorlatával összhangban az operatív beavatkozási terv főbb szempontjai: 

 a megyei környezetvédelmi (ennek részeként hulladékgazdálkodási) célok és részcélok 

meghatározása; 

 környezetvédelmi (ennek részeként hulladékgazdálkodási) beavatkozási 

tevékenységek meghatározása és leírása; 

 forrástérkép kidolgozása; 

 eredményindikátorok meghatározása; 

 kedvezményezettek és egyéb közreműködők meghatározása; 

 megvalósítási ütemterv; valamint 

 költségterv kidolgozása.  
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17.7. Az Európa 2020 stratégia finanszírozása 

Az Európa 2020 stratégia rendező elvei szerint az összes uniós tevékenység finanszírozása az 

EU-s költségvetésből történik, és ez utóbbi minden korábbinál jobban szolgálja a gazdasági 

növekedés céljait. Ugyanez vonatkozik az EU 2014-2020-ra szóló többéves költségvetési 

javaslataira is. Különösen az uniós strukturális alapokra, amelyek a tagállamokban kerülnek 

felhasználásra, ezek a reformokat és a munkahelyteremtést segítik elő. Az uniós költségvetés 

mindegyik tagállamban elsősorban a közös kihívások leküzdését, így a növekedés 

ösztönzését, a munkahelyteremtést és az EU globális befolyásának a növelését célzó 

beruházásokra irányul. Az EU nem azokat a területeket kívánja finanszírozni, amelyekre már 

van elkülönített keret a tagállamok költségvetésében, hanem azokat, ahol az uniós 

finanszírozás valódi hozzáadott értéket jelent. Ahhoz nyújt finanszírozást, ami egyébként nem 

részesül támogatásban, vagy aminek a tagállami költségvetésből való finanszírozása jóval 

költségesebb lenne.  

Az Európa 2020 stratégiában alkalmazandó innováció segítésére azEurópa Bizottság 

létrehozott egy platformot, amely a régiókat és a tagállamokat abban támogatja, hogy 

megfelelőbben tudják meghatározni kutatási és innovációs stratégiáikat. Mivel nem létezik 

minden helyzetre alkalmazható szakpolitikai megoldás, ez a platform segíteni fog a régióknak 

abban, hogy beazonosíthassák a kutatás és az innováció terén tapasztalt erős és gyenge 

pontjaikat, és a további fejlesztéseket a már létező versenyelőnyeikre alapozzák. 

Az erőforrás-hatékonyság támogatása során az új szabályok célja, hogy ösztönözzék az 

energiahatékonyságot, népszerűsítsék a környezetkímélőbb termékek fogyasztását, 

csökkentsék a hulladékok keletkezését és megakadályozzák az egységes piacon belüli verseny 

torzulását. Az Európa 2020 stratégiával szoros összefüggésben áll az ENSZ által 2015-ben 

elfogadott "Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló programja" (Agenda 

30 program), amely a fejlett országokra is közvetlenül vonatkoztatható fenntartható fejlődési 

célokat és feladatokat jelöl ki, melyeket -a globális szint mellett– konkrétabban nemzeti 

szinten is meg kell valósítani 2030-ig. 

17.8. Pest Megye Hulladékgazdálkodás stratégiájának megvalósítását 

segítő, támogató források, egyéb támogatások, pénzügyi lehetőségek 

Pest Megye Hulladékgazdálkodási stratégiája szakmai fejezetei, összhangban az EU-s, 

valamint a Magyar Törvények, a kormányzati szervek, továbbá a megyei és a helyi 

önkormányzatok konkrét, igen fontos, nagy jelentőségű hosszútávra ható megyei és területi 

feladatokat írnak elő, kemény határidőkkel, kiegészítve azt az ellenőrzés határozott 

rendszerével. Ezen elvárások csak egy hatékony, gazdaságilag, pénzügyileg határozott 

politikai támogatással, az ezekből adódó lehetőségek gyors,de megfontolt, áttekintett és 

rendszerezett, következetes, határozott intézkedésekkel valósíthatók meg. A végrehajtást 

minden hulladékáramlatra kidolgozott speciális, az egyes hulladékáramlatok eltérő 

tulajdonságait, jellegzetességit figyelembevevő módszertani útmutató segítségével kell 

kidolgozni. Az útmutató iránymutatásával igen gondos, pontos és következetes munkával 

valósíthatók meg a megye stratégiájában leírt célkitűzések. A megvalósításhoz szükséges a 

megyei és az adott helyi szintű infrastruktúra létrehozása. Az átgondolt, felelős tervezéssel, a 
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támogatási lehetőségek és a helyi források aktív hasznosításával,határozott, kemény és 

felelősségteljes munkával, erős gazdasági, pénzügyi alapok képezhetők. 

A hulladékgazdálkodási stratégiában megfogalmazottak sikeres végrehajtásához széleskörű 

kedvezményeket,ösztönzőket és igen szigorú büntető szankciókat tartalmazó rendszert 

szükséges kidolgozni. Ez a koordinációs, tervező munka az önkormányzatok felelőssége, 

azért, hogy a végrehajtás megfelelően magas színvonalú, pontos, korrekt és határidőre 

teljesülő legyen- kizárva a korrupciót. A stratégia célkiűzéseinek valóra váltását jelentősen 

befolyásolhatja a lakosság megfelelő hozzáállása, az egyes személyek és közösségek 

magatartása, a célkitűzések ismertetése, az oktatás hatékonysága, a környezeti tudat és 

szemléletformálás eredményessége. 

Az országos hulladékgazdálkodási rendszer alapja a hulladékok képződésének megelőzése, 

illetve az ezzel kapcsolatos költségek csökkentése. Ezt írja elő a Hulladéktörvény és a 

kapcsolódó jogszabályok, melyek leginkább a közszolgáltatási tevékenységekben 

meghatározóak: a megyei, települési önkormányzatok ezzel kapcsolatos feladataikban, 

lehetőségeikben. Törvények előírásai alapján további rendeletekkel irányítják, szabályozzák 

az adott település életét, a gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, hulladékgazdálkodási helyi 

tevékenységeket. Az önkormányzatok pályázatokat írhatnak ki konkrét témákban pl.: 

hulladékhasznosító, válogatómű, újrahasználati és hulladékudvarok beruházásának 

támogatására.  

Az önkormányzatoknak a hulladékgazdálkodás helyi szintű feladatai végzése során szorosan 

együtt kell működni a közreműködő különböző ellenőrző, érdekképviseleti intézményekkel. 

Az önkormányzatoknak hulladékgazdálkodási tevékenységük tekintetében kiemelkedő 

figyelmet kell fordítaniuk a lakosság környezettudatának szemléletének formálásában, 

tanácsadó, koordináló szerepükben. A hulladékgazdálkodási rendszerre nagy feladat hárul a 

hosszú távú fenntarthatóság biztosítása érdekében. Ehhez mindenekelőtt meg kell teremteni a 

hulladékgazdálkodás jogi-gazdasági- pénzügyi magas színvonalú hátterét. Ezzel összhangban 

be kell vezetni gazdasági szabályzókat a további hulladékkeletkezés elkerülése érdekében. A 

szabályzók kidolgozásánál figyelembe kell venni, a hulladék keletkezésének körülményeit, 

annak okozóját (lakossági, vagy termelői).  A szabályozó rendszer védje meg a lakosságot, ha 

nem jót cselekszik, akkor terhelje akár külön adó is. A termelői egységek felesleges 

hulladékkeletkezése elkerülése érdekében szigorúbb adóztatási rendszert szükséges 

kidolgozni. 

Az önkormányzatok szakmailag támogassák, segítsék a hulladékgazdálkodási pályázatokon 

való indulást, akár egy zöldmezős beruházás lehetőségének megteremtésével is, akár 

valamely hulladékgazdálkodás hatékonyságát segítő létesítmény létrehozása érdekében. 

A hulladékgazdálkodási stratégiának nemzeti és megyei szinten kell körvonalazódnia, a 

szintek megfelelő szakmai koordinálásával, nemzetközi és hazai szinteken elismert 

képzettségű, nagy tapasztalatú szakértők bevonásával.  

Ennek alapján ki lehetne jelölni a hulladékok precíz és pontos nyomon követési módját, 

valamint az elszámoltatást-, ami ma sajnos nem minden esetben érzékelhető.  
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PÉLDAÉRTÉKŰ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 

TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

ÖKOVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNÁLIS ÉS VÍZKÖZMŰ 

ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 

A cég Pest megye délkeleti részén, Cegléden és a környező településeken tevékenykedik. 

Székhelye Cegléden, a Pesti út 65. szám alatt található. Tevékenységeik a vegyes háztartási 

hulladék (kommunális) és szelektív hulladékgyűjtés és szállítás. 

A Társaság 2001. évben alakult át korlátolt felelősségű társasággá, előtte mint Önkormányzatok 

Vízi közműveket Üzemeltető Intézménye működött. A cég fő tevékenységei mind az 

átalakulást megelőzően, mind azt követően: hulladékgyűjtés és szállítás, víztermelés, -kezelés 

és elosztás, szennyvízelvezetés, -tisztítás és csatornaszolgáltatás. Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 

részére a 411/20144 számon kiadott víziközmű-szolgáltatási működési engedély 2014. 

december 31-én lejárt, így 2015.01.01-től kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenységi körben 

működik. 

Tevékenységeik településekre lebontva: 

 Települési szilárdhulladék kezelés: Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, 

Dánszentmiklós, Farmos, Gomba, Gyömrő, Káva, Kóka, Mende, Mikebuda, Monor, 

Nyársapát, Pánd, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápiószele, 

Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás, Úri, Üllő, Vasad 

 Házhoz menő szelektív újrahasznosítható hulladékgyűjtés: Albertirsa, Cegléd, 

Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Farmos, Gomba, Gyömrő, Káva, Kóka, 

Mende, Mikebuda, Monor, Nyársapát, Pánd, Szentlőrinckáta, Tápióbicske, 

Tápiógyörgye, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás, Úri, 

Üllő, Vasad 

1. Általános adatok: 

 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett települések száma:  

2015-ben: 24 + 1 kijelölt;  

2016.05.31-ig: 24;  

2016.08.31-ig: 23;  

2016.10.31-ig: 21 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett lakosok száma: megközelítőleg 110.000 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett háztartások száma: megközelítőleg 37.500 

2015-ben üzemeltetett hulladékudvarok száma Pest megyében: 0 
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2015-ben üzemeltetett gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok száma Pest megyében: 112 db 

gyűjtősziget, 13 db gyűjtőpont. 

2. Közszolgáltatási tevékenység körébe tartozó hulladék begyűjtés 

 

Pest megyében begyűjtött összes hulladék mennyisége 2015-ben: 24.653.860 kg 

Pest megyében 2015-ben begyűjtött összes hulladék gyűjtési mód szerinti megoszlási aránya: 

- házhoz menő és közterületen gyűjtött (vegyes, elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék, 

elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék, lom): 90,7 % 

- konténeres szolgáltatással (törmelék): 2,7 % 

- konténeres szolgáltatással (vegyes hulladék): 3,9 % 

- gyűjtőszigetes gyűjtéssel (elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék): 2,7 % 

 

Pest megyében 2015-ben begyűjtött összes hulladék „típusa” (háztartási vegyesen gyűjtött, 

elkülönítetten gyűjtött hulladék, zöldhulladék, lomhulladék, veszélyes hulladék) szerinti 

megoszlása (%):  

Vegyes hulladék (HAK 20 03 01): 84,93 % 

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok 

- csomagolási hulladékok (HAK 15 01 06; HAK 15 01 01; HAK 20 01 01; HAK 15 01 

02; HAK 15 01 04; HAK 15 01 05; HAK 15 01 07): 5,5 % 

- törmelék (HAK 17 05 04; HAK 17 01 01; HAK 17 01 07; HAK 17 09 04): 2,7 % 

- zöldhulladék (HAK 20 02 01): 4 % 

- lomhulladék (HAK 20 03 07): 2,85 % 

- veszélyes hulladék: – 

A: Vegyes hulladék 

2015-ben házhozmenő gyűjtéssel Pest megyében begyűjtött hulladék mennyisége: 19.977.660 

kg 

2015-ben egyéb gyűjtési módok és begyűjtött mennyiség Pest megyében: 960.860 kg 

(konténeres szolgáltatással) 

Vegyes hulladék (HAK 20 03 01) gyűjtése heti 1 alkalommal, továbbá közületi ügyfeleiktől 

igény szerint – eseti/alkalmi szállítással – is teljesít a Társaság, konténeres szolgáltatással. 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

Pest megyében 2015-ben összesen begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók/típusok 

és mennyiségük: 

- házhozmenő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladékfrakciók és mennyiségük: Egyéb 

kevert csomagolási hulladék (HAK 15 01 06): 575.080 kg 

- hulladékgyűjtő udvaron átvett hulladékfrakciók /típusok és mennyiségük: 0 kg 

- 2016-ban gyűjtőszigetről, gyűjtőpontról begyűjtött hulladékfrakciók/típusok és mennyiségük: 

nincs adat 

Egyéb kevert csomagolási hulladék (HAK 15 01 06): 469.945 kg 

Üveg csomagolási hulladék (HAK 15 01 07): 205.300 kg 



Pest Megye Hulladékgazdálkodási Stratégiája 2017-2020 

Melléklet 

 

 

 

3 

 

Fontos megjegyezni, hogy az üveghulladékot nem házhoz menő gyűjtés, hanem gyűjtőpontos 

begyűjtés keretében veszik át.  

- egyéb gyűjtési móddal begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók és mennyiségük: 

Házhozmenő szolgáltatás keretében, havonta 1 alkalommal történik a begyűjtés. 

Gyűjtőszigetes gyűjtés keretében: Igény szerint, a települések gyűjtési szokásait (sajátosságait) 

figyelembe véve. 

Sajnos a szelektív gyűjtőszigeteken nagyon sok egyéb illegális hulladékot is elhelyeztek (ezek 

90%-a kommunális- és lomhulladék volt), ezért 9 gyűjtősziget visszavonásra került, amit 

eleinte nehezményeztek, aztán a lakosság megértette a visszavonás okát. Jelenleg a társasházi 

övezetekben a közös képviselőkkel próbálnak megegyezni, hogy a tárolókba helyezzék vissza 

a szelektív gyűjtő kukákat, mert ez így sokkal könnyebben, és környezetbarát módon kezelhető. 

Szerencsére nem jellemző, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok közé beletennék a települési 

szilárd vagy egyéb más hulladékokat, bár a begyűjtés során a gyűjtőszemélyzet erre már külön 

figyel, és az ilyen zsákokat a telephelyen külön kezelik. A házhoz menő gyűjtés során sárga 

zsákokba ún. haszonanyagot gyűjtenek, melyek csomagolási hulladékok (műanyag, fém, 

papír). A fehér színű zsákok a vegyes hulladékok elhelyezésére szolgálnak. A zöld színű 

zsákokba gyűjtött zöldhulladék a nagykőrösi komposztálóba kerül. Sajnos a komposzt 

felhasználásával sok a probléma, a mezőgazdasági termelők nem szívesen foglalkoznak az ilyen 

jellegű komposztokkal. A növények növekedését nem látják biztosítottnak, ha komposztot 

szórnak ki a területükre, inkább műtrágyákat használnak, melyek biztosabb növekedési 

hozamokat garantálnak. 

A több frakcióra szétválogatott hulladék magyarországi hasznosító körökhöz kerül, melyek a 

cégnek már régi, több éves partnerei.  A vegyes hulladék a ceglédi hulladéklerakóba kerül. Az 

inert hulladékok tekintetében ma már a vállalkozók a bontással együtt a keletkező építési-

bontási hulladékok további sorsáról is gondoskodnak, általában letörve, majd frakciókra bontva 

megoldják a további hasznosításukat. Bizonyos inert hulladékokat B3 típusú lerakókban 

kimondottan technológiai célra, vagyis rekultivációra, takarásra szállítják be. 

C: Zöld hulladék: 

Pest megyében 2015-ben begyűjtött zöldhulladék mennyisége: 992.900 kg (Érintett 

települések: Cegléd és Monorierdő). 

Ebből házhoz menő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 992.900 kg 

A begyűjtés 2015 évben – Cegléd Városban 6 alkalommal, Monorierdő Községben 4 

alkalommal történik.  

D: Lom hulladékok 

2015-ben Pest megyében begyűjtött lom hulladék mennyisége: 701.000 kg 

Ebből: 

 közterületre kirakással meghirdetett lomtalanítás keretében begyűjtött mennyiség: 

701.000 kg 

 házhoz menő lomtalanítás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 0 kg 

 hulladékudvar alkalmazásával történő lomtalanítással begyűjtött hulladék mennyisége: 

0 kg 

 egyéb alkalmazott módszerek, és az azzal begyűjtött hulladék mennyisége: 0 kg 
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A  2015-ben Pest megyében begyűjtött lomhulladékból szelektíven begyűjtött hulladék aránya 

(ha volt ilyen): –  

Milyen módon valósul meg lomhulladék szelektív gyűjtése? Milyen frakciók/hulladéktípusok 

kerülnek elkülönített gyűjtésre? – 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? Évente 1 alkalommal (Cegléd Városban 2 alkalommal, 

külön megállapodás alapján). 

E: Veszélyes hulladékok 

 

Az Ökovíz Kft. nem végez veszélyes hulladék begyűjtést. 2016. évtől – kizárólag Cegléden és 

Albertirsán – hulladékudvarban történő átvételt folytatnak.  

Érintett hulladéktípusok:  

Használt motor, hajtómű, kenő olaj (HAK 13 02 05*); Festékek, növényvédő szerek 

csomagolásai (HAK 15 01 10*); Fénycső, izzó (HAK 20 01 21*); Akkumulátor, szárazelem 

(HAK 20 01 33*). 

2. Szállítás 

 

Mivel nem megfelelő a rendelkezésre álló szállítási kapacitás, az Ökovíz Kft. további 

szállítójárművek beszerzését tervezi. 

3. Kezelés 

 

A begyűjtött hulladék további sorsa: 

A. vegyesen gyűjtött hulladék: Cegléd, 0411.; 0412. hrsz.-ú Regionális nem veszélyes 

Hulladéklerakó létesítmény (ártalmatlanítás) 

B. elkülönítetten gyűjtött hulladék – Csomagolási hulladékok: Cegléd, Külső-Kátai út 

1622/8. hrsz.-ú Hulladék-válogató csarnok (előkezelés) 

C. zöldhulladék: Nagykőrös, 0114/4 és 0123/2 hrsz.-ú Komposztáló telep (hasznosítás) 

D. lomhulladék: Cegléd, 0411;0412 hrsz.-ú nem veszélyes Hulladéklerakó létesítmény 

(ártalmatlanítás) 

E. veszélyes hulladék: – 

F. törmelékek: Cegléd, 0411.; 0412. hrsz.-ú Regionális nem veszélyes Hulladéklerakó 

létesítmény (hasznosítás) 

 

Az alábbi hulladéktípusokat illetően nem végeznek hulladékkezelési tevékenységet: 

 vegyesen gyűjtött hulladék 

 elkülönítetten gyűjtött hulladék 

 zöldhulladék 

 lomhulladék 

 veszélyes hulladék 

 

Az alábbi begyűjtött hulladékfajták semmilyen előkezelési tevékenységeken nem esnek át: 
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 vegyesen gyűjtött hulladék 

 elkülönítetten gyűjtött hulladék 

 zöldhulladék 

 lomhulladék 

 veszélyes hulladék 

 

Az előkezelési tevékenység megvalósulásának helyszíne(i): 

A: vegyesen gyűjtött hulladékok:  

Mivel a begyűjtött vegyes hulladék 100 %-a – D5 – ártalmatlanításra kerül, Pest megyében a 

begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék nem került előkezelésre. 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

Pest megyében a begyűjtött, elkülönítetten gyűjtött 

 papír hulladék hány százaléka került előkezelésre? 100 % 

 műanyag hulladék hány százaléka került előkezelésre? 100 % 

 fém hulladék hány százaléka került előkezelésre? 100 % 

 üveg hulladék hány százaléka került előkezelésre? 100 % 

C: Zöldhulladék: 

Pest megyében 2015-ben a begyűjtött, zöldhulladék hány százaléka került előkezelésre? 

A kezelés jellege: Nem történt kezelés, mivel a begyűjtött zöldhulladék 100 %-a – R3 – 

hasznosításra kerül átadásra. 

 

Pest megyében üzemeltetett komposztládák száma?/ Komposztládával ellátott háztartások 

száma Pest megyében? Nincs. 

D: Lom hulladékok: 

2015-ben a begyűjtött lomhulladék hány százaléka került előkezelésre? A begyűjtött 

lomhulladék 100 %-a – D5 – ártalmatlanításra kerül. 

Végzik-e újrahasznosítható tárgyak termékké átminősítését illetve újrahasználható tárgyak 

értékesítését? Nem. 

Ha igen 2015-ben mennyi hulladék került átminősítésre? 

Mennyi tárgy került értékesítésre? 

Megjegyzendő, hogy a lomtalanításkor kirakott hulladékokat sokan még tovább tudják 

használni, pl. a használt ruhákat, fémeket, elektronikai berendezéseket vagy az éghető 

bútoralkatrészeket elhordják, mindenki a számára hasznosat vagy értékeset veszi ki, és viszi el. 

Sajnos a mai nagy energia éhínség közepette egyre jellemzőbbé válik, hogy ezen hulladékokat 

a vegyes tüzelésű kazánokban elégetik – súlyos környezeti ártalmat okozva ezzel. Karácsonyi 

időszak után jellemző volt a kétszeri fenyőfa begyűjtés, de ma már egyre inkább csökken a 

kidobott fenyőfák mennyisége, hiszen azokat is többnyire elégetik.  

4. Hasznosítás, ártalmatlanítás 

Végeznek-e hasznosítási tevékenységet? Nem 
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5. Szemléletformálás, kommunikáció 

Mely média-megjelenés forma volt a legpreferáltabb az elmúlt időszakban? (TV, rádió, helyi 

újságok, webes megjelenés) Helyi írott sajtó, rádió. 

Együttműködnek-e oktatási intézményekkel? Igen. 

Mérik-e valamilyen módon az egyes kommunikációs módszerek sikerét? Ha igen mik a 

tapasztalatok? Nem mérik. 

Tájékoztatják-e valamilyen módon (honlap, facebook oldal) a lakosságot az OKTF NHI 

lakossági programjairól? Honlap, helyi írott sajtó, helyi rádió és -tv, szórólap/tájékoztató. 

Alkalmaznak-e kommunikációért felelős munkatársat? Igen 1 fő. 

6. Illegális hulladéklerakás, hulladék elhagyás 

Milyen módon foglalkoznak az elhagyott hulladékok felkutatásával? Hulladék felszámolási 

akció keretében. 

Milyen módon történik az elhagyott hulladékok összegyűjtése? Összegyűjtés a résztvevők 

személyével történik, a szolgáltató járatba szervezve szállítja el az összegyűjtött hulladékot. 

Milyen területeken jellemző a hulladék elhagyás, illegális hulladék elhelyezés? Szelektív 

gyűjtőszigetek környékén. 

Szokott-e lakossági bejelentés érkezni elhagyott hulladékról? Milyen módon fogadják a 

bejelentést? Milyen intézkedéseket tesznek a felszámolására? Igen. Írásban, személyesen, 

telefon. Elszállításra került az elhagyott hulladék. 

Szerveznek-e elhagyott hulladék felszámolási akciókat/ részt vesznek-e más szervezetekkel 

közösen ilyen akciókban? A szolgáltatással ellátott település szervezésében részt vesznek. 

Szerveznek elhagyott hulladék felszámolási akciókat a lakosság bevonásával? A szolgáltatással 

ellátott település szervezésében részt vesznek. 

Az elhagyott, illegálisan lerakott hulladékokat a Kft.-n kívül a közútkezelő is begyűjti, zsákos 

gyűjtés formájában. A köztisztasági feladatok ellátását is egy, a város által külön finanszírozott 

cég végzi.  

A Ceglédi Önkormányzat engedélyezte, hogy minden lakos ingyenesen elhelyezhet 250 kg 

hulladékot a lerakóban, ez nagyon is segíti az illegális lerakás megelőzését, de azért sajnos 

ennek ellenére ez mégis előfordul. Általában vegyes kommunális jellegű hulladékok, de 

sokszor akár állati eredetű vagy minimális veszélyességű hulladék is előfordul közöttük.  
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Egyéb kérdések 

 

Mikor került bevezetésre az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtése? 2011. 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtésének bevezetésével… 

 nőtt-e a begyűjtött elkülönített hulladék mennyisége? Igen.  

Milyen mértékben? Mindösszesen: 11,5 %-kal nőtt, csak a lakossági gyűjtést 

figyelembe véve: 23%-kal nőtt az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtésének 

aránya. 

 javult-e az elkülönített frakciók tisztasága? Igen. 

 

Végzik-e valamilyen formában (lomtalanításon kívül) használt ruha átvételét? Nem. 

Végzi-e gumiabroncsok átvételét? 2016. évtől Cegléden és Albertirsán igen – hulladékudvarban 

történő átvétellel. 

Ha igen, mi a sorsa az átvett gumiabroncsoknak? Társaságuk az átvett gumiabroncsokat 

kezelőnek adja tovább. 

Végzik-e festék-, lakkmaradékok átvételét? Nem. 

 

Végzik-e építési-bontási hulladék átvételét? Igen. Albertirsa településen, hulladékudvaron 

történő átvétellel és konténeres szolgáltatással továbbá, Cegléd, Ceglédbercel, Nyársapát, 

Tápiószele, Tápiószőlős, Csemő és Törtel településeken kizárólag konténeres szolgáltatással 

gyűjti a Társaság. 

Ha igen, mi a sorsa az átvett építési-bontási hulladéknak? Az építésből bontásból származó 

törmelék további átadással – létesítménybe történő szállítással gondoskodik a Társaság. A 

további kezelésről, esetleges hasznosításról a létesítmény üzemeltetője gondoskodik.  

Cegléd városában a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken négy kategória szerint gyűjtik össze a 

szemetet: 

 Papír: újságok, kartondoboz, hullámpapír, szórólap, könyvek, üdítős dobozok, 

csomagolópapír 

 Műanyag: ásványvizes-üdítős palack, reklámszatyrok, tasakok, kiöblített háztartási 

flakonok, csomagolófóliák 

 Üveg: színezetlen üvegek, zöld, barna, sárga színezett üvegek 

 Fém: üdítős, sörös, konzerves, háztartási kis fémhulladékok, evőeszközök 

 

A hulladékgyűjtő járatok egybe öntik a műanyag-, a fém- és a papírgyűjtő konténerek tartalmát. 

Teszik ezt azért, mert a válogatócsarnokban ezeket az anyagokat egy szállítószalag mellett állva 

a válogatómű dolgozói több szekcióra válogatják. Az üveg hulladékot – bár sokak számára úgy 
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tűnik – nem keverik a többi anyaggal. Ezt csak a hulladéktömörítő tér mögötti felöntő térbe, 

más néven garatba szállítják, és a válogatóműbe érkezéskor ezt külön ürítik ki.  

A kommunális hulladékkal keverve sosem szállítanak az autók szelektív hulladékot.  

A válogatóműben dolgozók a beszállított hulladékot az alábbiak szerint különítik el. 

A műanyagot 6 további szekcióra bontják: 

 HDPE-PP 

 PET (A) natúr színű 

 PET (B) kék színű 

 PET (D) az előző kettőtől eltérő színű vegyes 

 Natúr fólia 

 Színes fólia 

 

A papírt 2 szekció válogatják: 

 Vegyes papír 

 Hullámkarton 

 Majd kiszedik belőle a kompozitként kezelendő Tetrapack csomagoló anyagokat 

 

A fém hulladékot mágnesszalag szedi 2 frakcióra: 

 Acél 

 Alumínium 

 

A ceglédi válogatóudvarban az így képződött anyagokat bálázzák, és újrahasznosítással 

foglalkozó cégeknek értékesítik. 

Érdemes megvizsgálnunk azonban a többi szelektálási formát is. Az alábbi hulladékokat ceglédi 

lakosoknak, a Cegléd Város Önkormányzata által üzemeltetett hulladéklerakó udvarban lehet 

leadni a környezet kímélése érdekében. 

 Szárazelem: elemek és akkumulátorok 

 Világítótest hulladék: izzók és fénycsövek 

 Elektronikai hulladék: elektromos háztartási készülékek, kábelek 

 Adathordozó hulladék: CD, DVD 

 Vegyipari hulladék: festékek, növényvédő szerek, hígítók, háztartási tisztítószerek, 

rovarirtó, gombaölő gyomirtó szerek csomagolásai 

 Hulladékolaj: növényi hulladékolaj, kenőolaj, motorolajok, zsírok 

 Gumihulladék: gépjármű gumiabroncs 
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 Lom hulladék 

 

Cegléden az Önkormányzat által finanszírozva 6 alkalommal úgynevezett zöldhulladék gyűjtés, 

és két alkalommal lomtalanító gyűjtés is történik. Ennek időpontjairól széleskörűen 

tájékoztatják a lakosságot. 

 

További tervek, fejlesztési irányok 

Szelektív gyűjtőedényzetet szeretnének ingyenesen a lakosság részére bocsátani, melyet 

pályázati forrásból kívánnak megvalósítani.  

Oktatással kívánják eredményesebbé tenni a szelektív gyűjtést az ellátott településeiken. Ennek 

érdekében óvodákba, iskolákba, közintézményekben tájékoztatást tartanak a lehetőségekről és 

a szelektív gyűjtés előnyeiről és eredményeiről.  

A Duna – Tisza közi nagytérségi rendszer fejlesztésére a Magyar Közlöny 125. számában elő 

van irányozva 5,6 milliárd forint. Ennek a fejlesztésnek a műszaki tartalma még nem ismeretes. 

 

SZELEKTÍV NONPROFIT KFT. 

1996-ban Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok települések önkormányzatai úgy 

döntöttek, hogy közös összefogásban regionális hulladéklerakó és hasznosító telepet építenek. 

A beruházás finanszírozására pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok állami pénzalapokra, 

többek között az Központi Környezetvédelmi Alapra, Állami cégtámogatásra és a Pest Megyei 

Településfejlesztési Tanács támogatására is. A támogatások 70%-ban járultak hozzá a 

megvalósításhoz. A beruházás befejezésének határideje 2000. december 31. volt. Ekkor már a 

technológiai és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges gépek és eszközök rendelkezésre 

álltak. Az üzemeltetésre a beruházó Önkormányzatok saját tulajdonú, Szelektív 

Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft-t hoztak létre 1999-ben. 

A négy együttműködő településen egyszerre került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés 

2001. január 2-án. Az úgynevezett házhoz menő gyűjtési módot vezették be, melynek során a 

hulladékok 3 frakcióra válogatva - nedves (nem hasznosítható), száraz (hasznosítható) és 

szerves (komposztálható) - gyűjtik be. A száraz hulladékot válogatás után újra hasznosító 

vállatoknak értékesítik. 

2. Általános adatok: 

 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett települések száma: 4 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett lakosok száma:15000 

Tevékenységükkel Pest megyében érintett háztartások száma: 5000 

3. Közszolgáltatási tevékenység körébe tartozó hulladék begyűjtés 
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Begyűjtött összes hulladék mennyisége 2015-ben: 6420 t 

2015-ben begyűjtött összes hulladék „típusa”: 

háztartási vegyesen gyűjtött: 40% 

elkülönítetten gyűjtött hulladék: 10% 

zöldhulladék, lomhulladék,: 49% 

veszélyes hulladék: 1% 

 

A : Vegyes hulladék 

2015-ben házhozmenő gyűjtéssel begyűjtött hulladék mennyisége:2760 t 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés?  2 heti. 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

2015-ben összesen begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók/típusok és 

mennyiségük: 

- házhozmenő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladékfrakciók és mennyiségük: 810 t 

 

hulladék gyűjtő udvaron átvett hulladékfrakciók /típusok és mennyiségük: 

- 2015-ben gyűjtőszigetről, gyűjtőpontról begyűjtött hulladékfrakciók/típusok és mennyiségük: 

0 

- egyéb gyűjtési móddal begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók és mennyiségük: 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? 2 heti. 

 

C: Zöld hulladék: 

Pest megyében 2015-ben begyűjtött zöldhulladék mennyisége:  

ebből házhozmenő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 2810 t 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? heti. 

 

D: Lom hulladékok 

2015-ben Pest megyében begyűjtött lomhulladék mennyisége: 

Ebből: 

 közterületre kirakással meghirdetett lomtalanítás keretében begyűjtött mennyiség: 38 t 

 házhozmenő lomtalanítás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 0 

 hulladékudvar alkalmazásával történő lomtalanítással begyűjtött hulladék mennyisége: 

0 

 egyéb alkalmazott módszerek, és az azzal begyűjtött hulladék mennyisége: 0 

A  2015-ben Pest megyében begyűjtött lomhulladékból szelektíven begyűjtött hulladék aránya 

(ha volt ilyen): nincs 

Milyen módon valósul meg lomhulladék szelektív gyűjtése? Milyen frakciók/hulladéktípusok 

kerülnek elkülönített gyűjtésre? Gumiabroncs, elektronikai hulladék. 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? Évente 2. 
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E: Veszélyes hulladékok 

Mely veszélyes hulladéktípusok begyűjtésével foglalkoznak: 

Az egyes típusokból 2015-ben Pest megyében lakossági forrásból begyűjtött hulladék 

mennyisége: 2 t 

 

Milyen módokon gyűjtenek be veszélyes hulladékot? Gyűjtő pont. 

A begyűjtött veszélyes hulladék mennyisége, hogyan oszlik meg az egyes gyűjtési módok közt 

(egyes gyűjtési módok aránya, %)? 100% gyűjtő pontokon. 

2. Szállítás 

Szállítójárművek száma?  4 db. Üzemeltetnek-e átrakó állomást? Nem. 

Megfelelő-e a rendelkezésre álló szállítási kapacitás? Igen. 

Tervezik-e további szállítójárművek beszerzését? Egyelőre nem. 

3. Kezelés 

A begyűjtött hulladék további sorsa: 

Hova kerül beszállításra a begyűjtött hulladék? 

G. vegyesen gyűjtött hulladék: lerakóra 

H. elkülönítetten gyűjtött hulladék: válogatóra 

I. zöldhulladék: komposztáló térre 

J. lomhulladék: lerakóra 

K. veszélyes hulladék: ártalmatlanító helyre 

 

Végeznek-e hulladékkezelési tevékenységet (az alábbi hulladéktípusokat illetően)? 

 vegyesen gyűjtött hulladék: igen 

 elkülönítetten gyűjtött hulladék: igen 

 zöldhulladék: igen 

 lomhulladék: igen 

 veszélyes hulladék: nem 

 

Milyen előkezelési tevékenységeken esik át a hulladék? 

A. vegyesen gyűjtött hulladék: válogatás 

B. elkülönítetten gyűjtött hulladék: válogatás 

C. zöldhulladék: komposztálás 

D. lomhulladék: válogatás 

E. veszélyes hulladék: nincs 

 

Az előkezelési tevékenység megvalósulásának helyszíne(i): 

2194 Tura, Hrsz.: 0272/7 

 

A. Vegyesen gyűjtött hulladékok:  
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Pest megyében 2015-ben a begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék hány százaléka került 

előkezelésre: 30% 

 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

Pest megyében 2015-ben a begyűjtött, elkülönítetten gyűjtött 

 papír hulladék hány százaléka került előkezelésre?  100% 

 műanyag hulladék hány százaléka került előkezelésre?   100% 

 fém hulladék hány százaléka került előkezelésre?  100% 

 üveg hulladék hány százaléka került előkezelésre?  100% 

 

C: Zöldhulladék: 

Pest megyében 2015-ben a begyűjtött, zöldhulladék hány százaléka került kezelésre? 

A kezelés jellege: komposztálás 

 

Működtetnek-e ládás, házi komposztálási rendszert? Nem. 

Pest megyében 2015-ben üzemeltetett komposztládák száma/ 2015-ben komposztládával 

ellátott háztartások száma Pest megyében?  0 

A házi komposztálás során helyi kezelésre kerülő hulladék mennyisége Pest megyében.  0 

 

Egyéb módszerek a Pest megyében képződő, biológiailag lebomló hulladék kezelésére? Ipari 

komposztálás. 

 

D: Lom hulladékok: 

2015-ben a begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék hány százaléka került előkezelésre?  30% 

Végzik-e újrahasznosítható tárgyak termékké átminősítését illetve újrahasználható tárgyak 

értékesítését?    Nem. 

Ha igen 2015-ben mennyi hulladék került átminősítésre?   0 

Mennyi tárgy került értékesítésre?  0 

 

4. Hasznosítás, ártalmatlanítás 

Végeznek-e hasznosítási tevékenységet? Igen. 

 

2015-ben a begyűjtött összes hulladék hány %-a került 

 lerakásra 40% 

 energetikai hasznosításra 0% 

 anyagában hasznosításra (hasznosítónak átadásra) 60% 

 

A 2015-ben begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék hány %-a került 

 lerakásra 98% 

 energetikai hasznosításra 0  

 anyagában hasznosításra (hasznosítónak átadásra) 2% 
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A 2015-ben begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék hány %-a került 

 lerakásra 5% 

 energetikai hasznosításra 0% 

 anyagában hasznosításra (hasznosítónak átadásra) 95% 

 

A 2015-ben begyűjtött zöldhulladék hány %-a került 

 lerakásra 0% 

 energetikai hasznosításra 0% 

 anyagában hasznosításra (hasznosítónak átadásra) 100% 

 

A 2015-ben begyűjtött lomhulladék hány %-a került 

 lerakásra 95% 

 energetikai hasznosításra 0% 

 anyagában hasznosításra (hasznosítónak átadásra) 5% 

5. Szemléletformálás, kommunikáció 

 

Mely média megjelenési forma volt a legpreferáltabb az elmúlt időszakban? (TV, rádió, helyi 

újságok, webes megjelenés) Helyi újságok, webes megjelenés. 

Milyen gyakori a rendezvényeken való részvétel? Csekély. 

Milyen módon vesznek részt rendezvényeken? Kiállítás. 

Mekkora az érdeklődés a tevékenységük iránt? Jó. 

Együttműködnek-e oktatási intézményekkel? Igen. 

Mérik-e valamilyen módon az egyes kommunikációs módszerek sikerét? Igen. 

Ha igen mik a tapasztalatok? 95 % -ban eljut a célhoz. 

Tájékoztatják-e valamilyen módon (honlap, facebook oldal) a lakosságot az OKTF NHI 

lakossági programjairól? Amennyiben a beadott pályázatunk eredményessé válik, akkor igen. 

Alkalmaznak-e kommunikációért felelős munkatársat? Nem. 

6. Illegális hulladéklerakás, hulladék elhagyás 

Milyen módon foglalkoznak az elhagyott hulladékok felkutatásával? Semmilyen módon. 

Milyen módon történik az elhagyott hulladékok összegyűjtése? Önkormányzat összeszedi, 

Teszed program. 
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Milyen területeken jellemző a hulladék elhagyás, illegális hulladék elhelyezés? Külterület, 

országos közút. 

Szokott-e lakossági bejelentés érkezni elhagyott hulladékról? Igen. 

Milyen módon fogadják a bejelentést? Telefonon, személyesen. 

Milyen intézkedéseket tesznek a felszámolására? Továbbítják az Önkormányzat részére. 

Szerveznek-e elhagyott hulladék felszámolási akciókat/ részt vesznek-e más szervezetekkel 

közösen ilyen akciókban? Igen, Teszed. 

Szerveznek elhagyott hulladék felszámolási akciókat a lakosság bevonásával? Nem. 

Egyéb kérdések 

 

Mikor került bevezetésre az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtése? 

2001. 01.01 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtésének bevezetésével… 

 nőtt-e a begyűjtött elkülönített hulladék mennyisége? Igen. 

 milyen mértékben? 30%. 

 javult-e az elkülönített frakciók tisztasága? Igen. 

 

Végzik-e valamilyen formában (lomtalanításon kívül) használt ruha átvételét? Igen, begyűjtjük 

a száraz hulladékkal együtt folyamatosan. 

 

Ha igen, mi a sorsa az átvett használt ruháknak? Hasznosítónak kerül átadásra. 

Végzi-e gumiabroncsok átvételét? Igen. 

Ha igen, mi a sorsa az átvett gumiabroncsoknak? Hasznosítónak kerül átadásra. 

Végzik-e festék-, lakkmaradékok átvételét? Igen. 

Ha igen, mi a sorsa az átvett festék-, lakkmaradékoknak? Ártalmatlanítónak kerül áradásra. 

Végzik-e építési-bontási hulladék átvételét? Igen. 

Ha igen, mi a sorsa az átvett építési-bontási hulladéknak? Hasznosításra kerül. 

Mik a várható fejlesztési irányok, tervek? Vegyes hulladékválogató berendezés. 
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Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. kérdések 

1. Általános adatok: 

Tevékenységükkel érintett települések száma:3 

Tevékenységükkel érintett lakosok száma:76759 

Tevékenységükkel érintett háztartások száma:28538 

2015-ben üzemeltetett hulladékudvarok száma Pest megyében:1  

2015-ben üzemeltetett gyűjtőszigetek, gyűjtőpontok száma Pest megyében:36 Érden, 8 

Diósdon 

 

2. Közszolgáltatási tevékenység körébe tartozó hulladék begyűjtés 

 

Begyűjtött összes hulladék mennyisége 2015-ben:23712 tonna 

2015-ben begyűjtött összes hulladék gyűjtési mód szerinti megoszlási aránya: 

2015-ben begyűjtött összes hulladék „típusa” (háztartási vegyesen gyűjtött 64%, elkülönítetten 

gyűjtött hulladék 6%, zöldhulladék 10%, lomhulladék15%(becsült, háztartási vegyessel 

együtt szedjük. 298,3 tonna csak a szombati házhoz menő lomtalanításból származik 

+5%), veszélyes hulladék (csak hulladékudvar)) szerinti megoszlása (%): 

 

A: Vegyes hulladék 

2015-ben házhozmenő gyűjtéssel begyűjtött hulladék mennyisége:23015,5 tonna 
2015-ben egyéb gyűjtési módok és begyűjtött mennyiség:szelektív szigetek takarítása, 

elhagyott/illegális hulladék: (732,3 tonna) „Te-Szedd!”és közterület tisztításából 

származó hulladék: 2389,4 tonna 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? heti 1X 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 

2015-ben összesen begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók/típusok és 

mennyiségük:papír 901,7 t.; műanyag 346 t.; üveg 268,7 tonna 

- házhozmenő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladékfrakciók és mennyiségük: papír 

586,45 tonna; műanyag 141,81 tonna 
- hulladék gyűjtő udvaron átvett hulladékfrakciók /típusok és mennyiségük: 

vegyes csomagolási: 1,65 t, papír: 12,09 t, műanyag: 2,09 t., üveg: 1,36 t, zöld: 139,16 t., 

lom: 176,33 t., inert: 360,4 t., gumi: 10,6 t., elektronikai: 23,15 t., veszélyes: 15,83 t. 

- 2015-ben gyűjtőszigetről, gyűjtőpontról begyűjtött hulladékfrakciók/típusok és mennyiségük: 

papír: 313,6 t., műanyag: 183,29 t, üveg: 235,47 t. 
- egyéb gyűjtési móddal begyűjtött elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók és mennyiségük: 
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Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? iskolai papírgyűjtés150,7 tonna (nem tervezhető a 

partner iskolák kéréseihez kell igazodnunk) 
 

C: Zöld hulladék: 

2015-ben begyűjtött zöldhulladék mennyisége: 2377 tonna 

ebből hSázhozmenő szolgáltatás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 2377 tonna 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? évi 3X (tavasz, ősz, tél) Érden, Diósdon a vegetációs 

időszakban hetente (évi 42 alkalom) 
 

D: Lom hulladékok 

2015-ben Pest megyében begyűjtött lomhulladék mennyisége: 

Ebből: 

 közterületre kirakással meghirdetett lomtalanítás keretében begyűjtött mennyiség:0 

 házhozmenő lomtalanítás keretében begyűjtött hulladék mennyisége: 298,3 tonna 

 hulladékudvar alkalmazásával történő lomtalanítással begyűjtött hulladék mennyisége: 

176,33 t. 
 egyéb alkalmazott módszerek, és az azzal begyűjtött hulladék mennyisége: 

A  2015-ben Pest megyében begyűjtött lomhulladékból szelektíven begyűjtött hulladék aránya 

(ha volt ilyen): 

Milyen módon valósul meg lomhulladék szelektív gyűjtése? Milyen frakciók/hulladéktípusok 

kerülnek elkülönített gyűjtésre? A lomtalanítást lehetőség szerint két autóval végezzük, egy 

tömörítős autóval és egy dobozos autóval. a hasznosítható anyagot (általában fa) behozzák 

lemérni a hulladékudvarba. 

Milyen gyakori a rendszeres begyűjtés? Évente egyszeri ingyenes, megrendelés alapján – 

házhozmenő rendszerben. 

 

E: Veszélyes hulladékok 

Mely veszélyes hulladéktípusok begyűjtésével foglalkoznak: csak és kizárólag lakossági 

VEHU, pl.: beszáradt festék, kiürült hajtógázos flakonok, gyomírtószeres 

csomagolás…stb. 

Az egyes típusokból 2015-ben lakossági forrásból begyűjtött hulladék mennyisége: 

 

Milyen módokon gyűjtenek be veszélyes hulladékot? hulladékudvar 100 % 

A begyűjtött veszélyes hulladék mennyisége, hogyan oszlik meg az egyes gyűjtési módok közt 

(egyes gyűjtési módok aránya, %)? 

2. Szállítás 
Szállítójárművek száma? Üzemeltetnek-e átrakó állomást? 

Megfelelő-e a rendelkezésre álló szállítási kapacitás? Igen 
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Tervezik-e további szállítójárművek beszerzését? Amennyiben szükséges lesz, a 

tulajdonosok közreműködésével, pályázatok útján. Főleg kis felépítménnyel ellátott, 

terepes hulladékgyűjtő járművekre lenne szükség, hogy a szűk hegyvidéki utcába is 

minden évszakban biztonsággal lehessen gyűjteni a hulladékot. 

Átrakót nem üzemeltetünk. 

3. Kezelés 
 

A begyűjtött hulladék további sorsa: 

Hova kerül beszállításra a begyűjtött…..? 

A. vegyesen gyűjtött hulladék: Pusztazámori regionális lerakó 

B. elkülönítetten gyűjtött hulladék: telephely, válogató-bálázó csarnok 

C. zöldhulladék: komposztálásra szerződött partnerhez 

D. lomhulladék: Pusztazámori regionális lerakó 

E. veszélyes hulladék: elszállításra szerződött partner által 

 

Végeznek-e hulladékkezelési tevékenységet (az alábbi hulladéktípusokat illetően)? 

A. vegyesen gyűjtött hulladék: nem 

B. elkülönítetten gyűjtött hulladék: igen 

C. zöldhulladék: nem 

D. lomhulladék: nem, vagy csak részben 

E. veszélyes hulladék: nem 

 

Milyen előkezelési tevékenységeken esik át a begyűjtött…….? 

A. vegyesen gyűjtött hulladék:- 

B. elkülönítetten gyűjtött hulladék: válogatás-bálázás 

C. zöldhulladék: - 

D. lomhulladék:- 

E. veszélyes hulladék:- 

 

Az előkezelési tevékenység megvalósulásának helyszíne(i): telephely 

 

 

A: vegyesen gyűjtött hulladék:  
2015-ben a begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék hány százaléka került előkezelésre: 0 

 

B: Elkülönítetten gyűjtött hulladék: 
2015-ben a begyűjtött,elkülönítetten gyűjtött 

 papír hulladék hány százaléka került előkezelésre: 100 % 

 műanyag hulladék hány százaléka került előkezelésre: 100 % 

 fém hulladék hány százaléka került előkezelésre: nincs 
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 üveg hulladék hány százaléka került előkezelésre: 100 % 

 

C: Zöldhulladék: 
2015-ben a begyűjtött, zöldhulladék hány százaléka került előkezelésre: 100 % 

A kezelés jellege:elszállítás komposztálásra 

 

2015-ben üzemeltetett komposztládák száma?/ 2015-ben komposztládával ellátott háztartások 

száma? 2000 db. 

A házi komposztálás során helyi kezelésre kerülő hulladék mennyisége: a lakosság nem 

szolgáltat adatot. 

 

Egyéb módszerekkel (pl. Tyúkokkal a környezetért program keretében) kezelt biológiailag 

lebomló hulladék mennyisége: háztartásonként 700 kg/ 5 tyúk/ év 

 

D: Lom hulladékok: 
2015-ben a begyűjtött vegyesen gyűjtött hulladék hány százaléka került előkezelésre:13 % 

 

Végzik-e újrahasznosítható tárgyak termékké átminősítését illetve újrahasználható tárgyak 

értékesítését? nem 

5. Szemléletformálás, kommunikáció 
 

Mely média megjelenésforma volt a legpreferáltabb az elmúlt időszakban (TV, rádió, helyi 

újságok, webes megjelenés….) ÉrdTv, RádióÉrd, Érdi lap, web (ÉrdMost) 

Milyen gyakori a rendezvényeken való részvétel? Milyen módon vesznek részt 

rendezvényeken? Mekkora az érdeklődés a tevékenységük iránt? KTE, MAKE, évente, 

témától függően. Minisztériumi tájékoztatók (NFM/FM) 

Együttműködnek-e oktatási intézményekkel? Igen, Kós Károly Szakközépiskola (közösségi 

szolgálat/ közérdekű önkéntes tevékenység) 

Mérik-e valamilyen módon az egyes kommunikációs módszerek sikerét? Ha igen mik a 

tapasztalatok? igen, ügyfélelégedettségi mérés (folyamatos) 

Tájékoztatják-e valamilyen módon (honlap, facebook oldal) a lakosságot az OKTF NHI 

lakossági programjairól? igen, weben, és számlalevélben is. 

Alkalmaznak-e kommunikációért felelős munkatársat? igen (megbízásos) 
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6. Illegális hulladéklerakás, hulladék elhagyás? 

Milyen módon foglalkoznak az elhagyott hulladékok felkutatásával? saját helyszínelés, 

polgárőrség, közterület felügyelők, lakossági bejelentés 

Milyen módon történik az elhagyott hulladékok összegyűjtése? szelektív szigeteken elhagyott 

hulladékot többnyire saját eszközzel, erőforrásból, illetve alvállalkozók 

közreműködésével 

Milyen területeken jellemző a hulladék elhagyás, illegális hulladékelhelyezés? szelektív 

szigeteken, erdős területeken, de sajnos mindenhol sötétedés után 

Szokott-e lakossági bejelentés érkezni elhagyott hulladékról? Milyen módon fogadják a 

bejelentés? Milyen intézkedéseket tesznek a felszámolására? igen, ügyfélszolgálat továbbítja 

a szállításnak és amennyiben megoldható, elszállításra kerül 

Szerveznek-e elhagyott hulladék felszámolási akciókat/ részt vesznek-e más szervezetekkel 

közösen ilyen akciókban? igen, önkormányzattal 

Szerveznek elhagyott hulladék felszámolási akciókat a lakosság bevonásával? igen, „Te-

Szedd!” 

Egyéb kérdések 
 

Mikor került bevezetésre az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő begyűjtése? 

2014. év közben kezdte az ÉTH Nonprofit Kft. kísérleti jelleggel, majd 2015-től vegyesen 

zsákban gyűjtöttük, 2016-tól kukás (kék-sárgafedelű) elkülönített gyűjtés. 

Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok házhoz menő gyűjtésének bevezetésével… 

 nőtt-e a begyűjtött elkülönített hulladék mennyisége? Milyen mértékben? 

igen, 15%-kal 

 javult-e az elkülönített frakciók tisztasága? 

zsákosnál javult (7 %), kukásnál romlott az arány (37% szennyezettség) a szigetes 

gyűjtéshez viszonyítva 

Végzik-e valamilyen formában (lomtalanításon kívül) használt ruha átvételét? nem 

Ha igen, mi a sorsa az átvett használt ruháknak?- 
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Végzi-e gumiabroncsok átvételét? igen 

Ha igen, mi a sorsa az átvett gumiabroncsoknak? hasznosítóhoz szállítás 

Végzik-e festék-, lakkmaradékok átvételét? igen 

Ha igen, mi a sorsa az átvett festék-, lakkmaradékoknak? átadjuk VEHU kezelési engedéllyel 

rendelkező szerződött partnernek 

Végzik-e építési-bontási hulladék átvételét? igen 

Ha igen, mi a sorsa az átvett építési-bontási hulladéknak? átadás hasznosítónak (Ózon Kft) 

További tervek, fejlesztések 
 

A Dél-Budai és Dél-Pesti régióban Érd vezetésével jönne létre egy új Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás, aminek megalakításáról januári ülésén döntött Érd Megyei Jogú 

Város képviselő-testülete. A város szeretne vezető szerepet vállalni az önkormányzati 

társulásban.  

Simó Károly alpolgármester a döntést követően elmondta, hogy alpolgármester-társa, Dr. Bács 

István a téma kapcsán számtalan esetben tárgyalt az illetékes minisztériummal és a Nemzeti 

Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel is, annak érdekében, hogy Érden, 

mint Pest megye legnagyobb lélekszámú településén jöjjön létre egy regionális 

hulladékgazdálkodási társulás. A városvezető azt mondta, hogy az a céljuk, hogy a 

jogszabályok mentén, az átalakuló hulladékgazdálkodási rendszer szerint megfelelő módon és 

a lehető legköltséghatékonyabban működtessék a rendszert. A törvény szerint az 

önkormányzati társulásoknak március 31-ig kell megalakulniuk, de Simó Károly 

alpolgármester tájékoztatása alapján a belépni kívánó 21 település szóban már jelezte, hogy 

tárgyalják a javaslatot, így várhatóan az alakuló ülésre már február végén sor kerülhet. 

 


