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Közszolgáltató feladatai a közszolgáltató szemével: 

• rendszeres vegyes hulladékgyűjtés (heti egy alkalommal) 

• szelektív hulladékgyűjtés (elsősorban házhoz menő (2015. 
január 1-től kötelező: csomagolóanyagok és zöldhulladék, 
gyűjtősziget, hulladékudvar) 

• lakosságnál keletkező veszélyes hulladék gyűjtése (elvileg 
kötelező, de …) 

• lomtalanítás (évente egy alkalommal: gyűjtőpontos vagy 
házhoz menő) 

• gyűjtőszigetek takarítása (illegális lerakatok) 

• közterületeken illegálisan elhelyezett hulladékok 
összegyűjtése (ha a közszolgáltatói szerződés rögzíti) 

 

 

2016. április 1-ig? 



• hulladékkezelés, vagy kezelőnek átadása (lerakási járulék, 
RDF probléma, drága MBH technológia, komposzt 
értékesítés problémák) 

• számlázás, díjbeszedés, hátralékok kezelése (kintlévőségek 
kezelése saját, külső cég, NAV) 

• ügyfélszolgálat  

• fogyasztóvédelmi referens 

• ha hulladékot válogat, akkor kereskedelem, NHI bevallások 
(6-12 hónap kifizetés) 

• adatszolgáltatás: OKIR, lerakási járulék, KSH, MEKH 

• engedélyek beszerzése, közszolgáltatói minősítési 
megszerzése 

• oktatási referens (nem kötelező, nincs külön forrás, de …. 

 



Közszolgáltató és közszolgáltató … 

• Csak gyűjtés és szállítás (tulajdonviszony sok esetben vegyes: 
magán és önkormányzati, lakosság a gyűjtést és szállítást fizeti, 
önkormányzat a kezelést v. pl. a gyűjtő közszolgáltató nem fizet 
rendszeresen a kezelőnek, társulási szerződések!) 
• 1 település 1 cég  
• több település 1 cég (95 közszolgáltató 10-nél kevesebb települést lát 

el) 
 

• Regionális rendszereket üzemeltető cégek (20-30 évre 
kötelezettség, közösségi tulajdon, 100% önkormányzat, illetve 
társulásuk, magas műszaki színvonal) – gyűjtés, kezelés saját és 
más közszolgáltatókét 



Megnevezés 
Mennyisé

g (db) 

Ebből nincs 

használatba 

véve, db 

Becsült kapacitás 

Lerakó 73 2 
Összes: 75 787 337 t 

Szabad: 42 815 403 t 

Válogatómű 58 12 1 118 570 t/év 

MBH 23 7 1 193 125 t/év 

Átrakóállomás 49 13 1 130 058 t/év 

Komposztáló egység 70 8 613 714 t/év 

Hulladékudvar 281 57 1 049 373 t/év 

Gyűjtősziget 9 414 0 236 753 t/év 

Gyűjtőjármű kb. 1 000 0 - 

Közszolgáltató megnevezése Tulajdonosi viszonyai 

Ellátott 

települések 

száma 

Ellátott 

lakosok 

száma 

Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. kizárólagos önkormányzati 2 db 1 745 810 fő 

VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 
többségi önkormányzati, 

kisebbségi magántulajdon 
128 db 1 200 000 fő 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit 

Kft. 
kizárólagos önkormányzati 239 db 569 868 fő 

FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
többségi önkormányzati, 

kisebbségi magántulajdon 
89 db 339 437 fő 

Depónia Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 64 db 287 136 fő 

GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 112 db 260 198 fő 

Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 14 db 249 860 fő 

MiReHuKöz Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 37 db 232 149 fő 

Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 
kizárólagos önkormányzati 297 db 196 616 fő 

ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 116 db 193 059 fő 

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kizárólagos önkormányzati 11 db 190 714 fő 

Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
kizárólagos önkormányzati 46 db 174 936 fő 

BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és 

Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 
kizárólagos önkormányzati 3 db 156 347 fő 

Összesen   1 158 db 5 005 351 fő 

MBH 

Magyarország jelenleg működő hulladéklerakóinak, hulladék 
válogatóműveinek és MBH üzemeinek elhelyezkedése (NFM, 2015) 

A lakosság felét ellátó hulladékgazdálkodási közszolgáltatók (NFM, 2015) 

A települési szilárd hulladék gyűjtésére rendelkezésre álló 
infrastruktúra-elemek és kapacitásuk (NFM, 2015) 



Termékdíj 

Hulladék-

lerakási 

járulék 

Összesen   

A hulladék-

gazdálkodási 

közszolgáltatási 

szektor hiánya 

Állami bevétel 70 milliárd Ft 9 milliárd Ft 
79 milliárd 

Ft 
  

13 milliárd 

Ft 

Hulladékgaz-

dálkodási 

közszolgáltatók 

számára 

visszajuttatott 

összeg 

3,0-3,5 milliárd 

Ft 
4 milliárd Ft 

7-7,5 

milliárd Ft 
  

A termékdíjból és hulladéklerakási 
járulékból származó bevételek, 
valamint azok visszaforgatása a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
rendszerbe (NFM, 2015) 



(Hajnal Zsolt, NHKV Zrt., 2016.11.23.) 



A közszolgáltatás átalakításának alapvető 
célkitűzése: 
• a rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése,  
• egységes színvonalú közszolgáltatás 

biztosítása, 
• a közszolgáltatáson belül országosan 

tapasztalható eltérések kiegyenlítése,  
• valamint a közszolgáltatás finanszírozási 

rendszerének fenntartható pályára állítása. 

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben (2016) a csomagoló anyagokra 
meghatározott a fajlagos célok:  
• papír 10 kg/fő/év,  
• üveg 6 kg/fő/év,  
• műanyag 4 kg/fő/év,  
• fém 1 kg/fő/év.  

(Szabó Zsolt, NFM, 2016. szeptember – Gyula) 



(Hajnal Zsolt, NHKV Zrt., 2016.11.23.) 



(Weintgartner Balázs, NHKV Zrt., 2016.11.23.) 
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technológia vagy szemléletformálás, megelőzés? 
szemléletformálás, megelőzés és technológia!!! 

Egy másik út Ausztriában 

1980-as évek problémáira a válasz: 

helyi környezetvédelmi és  
hulladékgazdálkodási tanácsadó 

A hulladékgazdálkodási tanácsadók segítenek elkerülni a felesleges költségeket a lakosság 
számára és a hulladékszállítási díjakat elfogadható szinten tartják, a tanácsadás a legolcsóbb 
és leghatékonyabb hulladékgazdálkodási intézkedés, és minden hulladékgazdálkodási 
koncepció listáján első helyen kellene szerepelnie.  



• Ma ~340 állandó tanácsadó van Ausztriában 

• ~ 25.000 lakosra jut 1 hulladékgazdálkodási tanácsadó  

• A szelektív hulladékgyűjtés aránya 15 év alatt szinte a nulláról emelkedett sok régióban több mint 70 
%-ra (például Stájerországban) 

• A visszanyerés aránya (beleértve az energia visszanyerést is): 70% egész Ausztriában 

• A visszanyerés bevétele csökkenti az önkormányzatok költségeit és a háztartások hulladékszállítási díját 

• 30.000 állás az osztrák hulladékgazdálkodásban (állami és magán) = 20.000-rel több, mint azokban az országokban, ahol 
alacsony a szelektív hulladékgyűjtés aránya 

• 1 állás jut a hulladékgazdálkodásban minden 270 lakosra, 1 hulladékgazdálkodási tanácsadó jut minden 88 
hulladékgazdálkodásban dolgozó alkalmazottra 

• A bruttó nemzeti termék 1,5 %-a = hulladékgazdálkodás 
• Kezdeti munkaügyi piac befektetés (1984 – 2000): ~15 millió euró eredménye a 60 millió euró éves új béradóból származó 

bevétel a 20.000 új munkahely által (durva becslés) 

EREDMÉNYEK ?!!! 



A termék környezeti életciklusa 

Nyersanyag gyártás  
és beszerzés 

Energia 

Nyers- 
anyag 

  

Bemenet Kimenet 

Előállítás 

Szállítás, csomagolás 

Használat 

Hulladék kezelése 

Hulladék, 
szennyezés 

Mainte- 

nance 

Újrahasz. 



KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 
Jelenlegi struktúra 

???? 
• Azonos gazdasági növekedési gondolkodásba 

beilleszthető-e az új struktúra? 
• A 1990-es évek közepére kialakult 

környezetgazdálkodási gondolkodással van e 
kapcsolódása a körforgásos gazdálkodásnak? 



Céljai: 
• Optimális erőforrás-felhasználást biztosító 

termelés, fogyasztás. 
• Csökkenő hulladékmennyiséget 

eredményező termelési rendszerek. 
• Adminisztratív terhek csökkentése. 
• Munkahelyteremtés. 
• Üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése. 
• Az EU hulladékgazdálkodási és 

újrafeldolgozási ágazatának 
versenyképességének javítása. 

• Az EU nyersanyagimport-függőségének 
csökkentése (nagyobb mennyiségű 
másodnyersanyag felhasználásával. 

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 

(V. Németh Zsolt, 2016. november 9.) 



A fenntartható beszerzés és ügyintézés szabályai – 
önkormányzat, intézmény, vállalkozás, lakosság 

• A „3 R” szabály (Reduce, Reuse, Recycle – csökkenteni, újrahasználni, 
újrahasznosítani) 

• Biológiailag lebomló, újrahasznosított és újrahasznosítható anyagok 

• Minél kevesebb a csomagolás, annál jobb 

• A környezetre és emberi egészségre legkevesebb veszélyes anyagot 
tartalmazó termékek 

• Termékek és élelmiszerek a közelből 



A fenntartható beszerzés és ügyintézés szabályai – 
önkormányzat, intézmény, vállalkozás, lakosság 

• Erőforrásokat és energiát megtakarító termékek 

• A társadalmi vonatkozások átgondolása 

• Ökologikus gazdálkodásból és kíméletes erdőgazdálkodásból származó 
termékek 

• Méltányos kereskedelmi (Fair Trade) termékek 

• Az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatás szempontjából 
tanúsított termékek (ökocímke) 



Mi azzal 
segítjük a 

környezetet, 
hogy keveset 
fogyasztunk! 

Mi azzal segítjük a 
környezetet, hogy 

sok környezetbarát 
terméket 

fogyasztunk! 

! 
? ? 



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, 

élelmiszerfeldolgozó üzemekben képződő hulladék; 

biológiailag lebomló hulladék: minden szervesanyagtartalmú hulladék, amely aerob 

vagy anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, ideértve a biohulladékot is; 

 (2012. évi CLXXXV . törvény a hulladékról) 

zöldhulladék: olyan növényi hulladék, amely kertekből, parkokból származik 

(fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács stb.), a külön 

jogszabálybanmeghatározott úttisztításból származó hulladék kivételével; 

 (23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki 

követelményeiről) 

HAK (EWC) 20 02 01 – biológiailag lebomló hulladék 



•Kevesebb szállítás – a zöld nem    
hulladék! 
•Otthon hasznosítható tápanyagok 
•Szerves anyag eltérítése a lerakótól 
•Környezeti nevelés 

Egyedi és 
közösségi komposztálás! 

HÁZI KOMPOSZTÁLÁS 

Fontos! Tiszta zöld hulladék szállítása és  
nagy komposztálókban történő kezelése nem jó megoldás! 
Decentralizáció! Helyi gazdálkodók bevonása!  



A mulcsozás lehatárolt vagy összefüggő termőterületek talajának különböző szerves 

anyagokkal (avar, szalma, széna, trágya, lenyírt fű, lehullott levelek, kéregből készült 

termékek, stb.) történő takarása, felületi komposztálásnak tekinthető. 

Hartman M., Emődi A. (2014): Szigetmonostor község területén 
létesítendő mulcs- és brikett előállító üzem megvalósíthatósági 
tanulmánya (CERES HG Bt.) nyomán  

Legfontosabb előnyei: 

• élőhely, „táptakaró”, 

• tápanyag szolgáltató, 

• fizikai védelem (eső, 

szél, hőingadozás, 

kiszáradás, stb), 

• gyomelnyomó, stb. 

FONTOS! 
Mulcs alapanyag és 
nem zöldhulladék!!! 



Köszönöm a figyelmet! 




