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1. fejezet - Hulladékok fogalma, fajtái, 
környezeti hatásai 

A hulladék fogalmának meghatározása látszólagos egyszerűsége ellenére is meglehetősen nehéz. Az emberi 

tevékenység sokrétűsége, a hulladékok anyagi tulajdonságainak változatossága, a gazdaságilag 

különbözőképpen fejlett országokban a megítélés eltérő szempontjai mind megnehezítik a fogalom minden 

szempontra kiterjedő megfogalmazását. A hulladék valójában nem környezetvédelmi, hanem jogi és gazdasági 

fogalom, amelynek azonban fontos környezeti vonatkozásai vannak. 

Általános értelemben hulladéknak tekinthető az a bármely halmazállapotú, önállóan vagy hordozó közeggel 

megjelenő anyag és energia, ami az ember mindennapi életéből, termelő, szolgáltató vagy fogyasztó 

tevékenységéből ered, és az adott műszaki, gazdasági, társadalmi feltételek között tulajdonosa sem felhasználni, 

sem értékesíteni nem tud, illetve nem kíván sem kezelve, sem kezeletlenül, ezért átalakítással vagy a nélkül 

történő, a környezetre ártalmatlan elhelyezéséről átmenetileg vagy véglegesen gondoskodni kell. Annak 

megítélésében, hogy egy anyag, tárgy hulladéknak minősül-e vagy sem, az anyagi jellemzőkkel legalább azonos 

súlyú szerepet játszanak a társadalmi, gazdasági tényezők. 

Célszerűnek látszik a hulladékgazdálkodás bevezető fejezetét, a tématerület legfontosabb fogalmainak komplex, 

rendszerszemléletű értelmezését megalapozó rövid állapotértékeléssel kezdeni. Ehhez-mind elméleti, mind 

gyakorlati szempontból-jó forrásként szolgál a hazánk (2001-2008 közötti időszak) I. Országos 

hulladékgazdálkodási Terve ( OHT I: ), annak értékelése,valamint az OHT II., már elkészült,de az új Nemzeti 

Környezetvédelmi Program (NKP )kihirdetésének csúszása miatt még nem elfogadott anyaga. 1 2 3 

1.1. A hazai hulladékgazdálkodás jellemzése 

Az első Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT-I.) a második Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 

(NKP-II.) összhangban, annak részeként a hulladékgazdálkodás középtávú – 2003-2008 közötti időszakra 

vonatkozó – fő célkitűzéseit, az átfogó és elsődlegesnek tekintett cselekvési területek konkrétabb céljait, az ezek 

elérése érdekében elvégzendő feladatokat, illetve a teljesítésükhöz szükséges legfontosabb eszközöket 

rendszerbe foglalva először határozta meg hazánkban. 

Megállapítható: 

A jelenlegi fogyasztás-orientált társadalmi-gazdasági környezet a környezetbarát termékek és szolgáltatások 

(újra-használható, illetve tartós termékek, hulladékhasznosítással készült termékek) elterjedését sem segítette 

elő. Előrelépésnek tekinthető ugyanakkor, hogy az önkéntes vállalások terén a vállalatok irányításában 

meghatározó jelentőségűvé vált a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet ISO 14001, illetve az EU EMAS 

környezetirányítási rendszerének alkalmazása, amely a termelők tudatos és tervezett hulladékgazdálkodását is 

elősegíti. 

Magyarország hulladékgazdálkodási helyzete az OHT-I. időszakában kettős képet mutatott: az időszak elején – 

a közösségi normáknak megfelelő szabályozás és hulladékkezelési gyakorlat ellenére – a veszélyes hulladékok 

terén jelentkező problémák áttevődtek az akkor még igen elmaradott, azóta megfelelő szabályok közé szorított 

és jelentős fejlődést mutató települési hulladékgazdálkodási kérdésekre. Eközben a képződő hulladékok nagy 

részét kitevő, a gazdasági tevékenységekből származó nem-veszélyes hulladékok képződése ugyan jelentősen 

csökkent, kezelési struktúrája azonban gyakorlatilag nem változott. 

A környezetpolitika terén a hat évet a globális kihívások felerősödése jellemezte (éghajlatváltozás veszélyének 

erősödése, a biológiai sokféleség csökkenése, az ivóvízkészletek egyes térségekben megmutatkozó szűkössége 

és elszennyeződése, a vegyi anyagokkal, azok kezelésével kapcsolatos problémák), azonban a 

hulladékgazdálkodás kérdései az időszak elején kissé háttérbe szorultak. 

Rövid időn belül világossá vált, hogy a nem megfelelő biztonsággal kialakított és működtetett hulladékkezelő 

létesítmények nem csak helyi környezeti problémákat okoznak, hanem hozzájárulnak a globális környezeti 

                                                           
1 BESZÁMOLÓ (2009.)a 2003-2008. közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról 
2 Országos Hulladékgazdálkodási Terv, 2009-2014.(OHT-II.) 
3 NAGY G., BULLA M., HORNYÁK M. VAGDALT L.: Hulladékgazdálkodás (egyetemi jegyzet); 2002; Győr; SZIF-UNIVERSITAS Kft. 
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folyamatok alakulásához is. A hulladékégetők légköri kibocsátása, a hulladéklerakók felszíni és felszín alatti víz 

szennyezési kockázata, a biológiailag lebomló szerves hulladékok lerakásának üvegház-gáz kibocsátási 

következményei, a „látszat-hasznosítás” célú nemzetközi hulladékszállítás következményei, a műanyag-

hulladékok óceánokban történő megjelenése rámutatott arra, hogy a hulladékgazdálkodás kérdései is nemzetközi 

összefogást és globális intézkedéseket igényelnek. 

A gazdaság globalizációja egyúttal azonban arra is rávilágított, hogy a tervszerű és hatékony 

hulladékgazdálkodás a fenntartható fejlődés egyik alapvető eszköze is. A hulladékban megjelenő anyagok és 

energia visszanyerésével a meg nem újuló természeti erőforrások egy része kiváltható, a hulladék hasznos 

anyaggá és termékké történő alakítása új technikák és új termékek kifejlesztésével és új munkahelyek 

létrejöttével is jár. Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a fenntartható fejlődéshez a leghatékonyabban a 

hulladék képződésének megelőzése járulhat hozzá, a termékek előállítása során felhasznált veszélyes anyagok 

kiváltása, az anyagtakarékos és hulladékszegény technológiák alkalmazása a hulladék kezelési igényeinek – és 

egyben költségeinek – csökkenésével is jár. Mindez azt is eredményezte, hogy a hulladékgazdálkodás mára a 

globális anyag- és termék-életciklus részévé, az integrált termék- és termelés-politika és tervezés, a fenntartható 

fogyasztás és termelés egyik meghatározó elemévé vált. 

A nemzetközi hulladékgazdálkodási folyamatokhoz történő igazodás, illetve az azok alakulásába történő 

beleszólás tekintetében elsősorban az ENSZ, az OECD és az Európai Unió keretében folyó együttműködés 

meghatározó jelentőségű a számunkra. Az OHT-I. időszakában jelentős változások történtek e területen, 

amelyek közül mindenekelőtt az Európai Unióhoz való csatlakozást kell kiemelni. 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkat megelőzően a hulladékgazdálkodás terén is jelentős segítséget 

jelentettek a régi tagországok szakembereinek részvételével lezajlott twinning-programok, amelyek többek 

között hozzájárultak a Hulladékgazdálkodási Információ Rendszer (HIR), az első területi hulladékgazdálkodási 

tervek, a települési szilárd hulladék összetétel vizsgálati szabványok hazai létrejöttéhez, valamint a veszélyes 

hulladékok laboratóriumi vizsgálati módszertanának fejlesztéséhez (Belgium, Franciaország). A közösségi 

előírások átvételében és értelmezésében, a végrehajtás eszközeinek fejlesztésében több tagországtól kaptunk 

rendszeres, kétoldalú megállapodásokon alapuló segítséget mind egyes fejlesztések megvalósításában és 

finanszírozásában, mind a végrehajtási tapasztalatok átvételében 

A térségi és kétoldalú nemzetközi együttműködés a hulladékgazdálkodás területén többnyire az átfogó 

környezetvédelmi megállapodások keretein belül, általában külön szakterületi munkacsoportokban történik. A 

munkacsoportok munkájának eredményeként gyakorlatilag az összes szomszédos országgal jött létre fontos 

tapasztalatcsere és esetenként egy-egy közös hatósági akció is a hulladékok országhatárt átlépő szállításának 

ellenőrzésére, illetve az ezzel kapcsolatos hatósági eljárások összehangolására 

Az EU hulladékgazdálkodási politikáját a legutóbb 1997-ben megfogalmazott közösségi hulladékgazdálkodási 

stratégia hivatott megalapozni (97/C-76/01 tanácsi állásfoglalás), amely rögzítette a hulladékgazdálkodásban (is) 

követendő általános alapelveket (a hulladékgazdálkodás hierarchiáját; megelőzés-hasznosítás-ártalmatlanítás, a 

hulladékért viselt felelősség elveit: szennyező, illetve használó fizet, megosztott és specifikus felelősség). Az 

alapelvek érvényesítése mellett kiemelt stratégiai feladatként határozza meg a hulladékgazdálkodás átfogó és 

hulladékáramonkénti, hosszú távú – a globális, illetve a gazdasági és szociális szempontokat is figyelembe vevő 

– tervezését, a környezet magas fokú védelmét biztosító, a legjobb elérhető technikával megvalósuló 

hulladékkezelést (BAT), valamint a hulladék országhatárokat átlépő szállításának szigorú ellenőrzést. 

Ennek megfelelően az EU elsődleges célja a képződő hulladék mennyiségi növekedésének megállítása új 

megelőzési kezdeményezésekkel, a források hatékonyabb használatával, a fenntartható fogyasztói szokások 

kialakulásának elősegítésével. Így, az akcióprogramban foglaltaknak is megfelelően került 2005-ben 

kidolgozásra a „Tematikus stratégia a hulladék képződésének megelőzéséről, illetve újrafeldolgozásáról” c. 

dokumentum. A hosszú távú tematikus stratégia célja, hogy Európa a „hasznosítás társadalmává” váljon, 

törekedve a hulladék képződésének elkerülésére, a képződő hulladékot pedig erőforrásként használja. 

A hulladékgazdálkodás tényleges gazdasági tényezőként és a fenntartható fejlődés eszközeként való térnyerését 

mutatja, hogy mind a megelőzés, mind a hasznosítás szerves részeként jelenik meg több más környezetvédelmi 

tematikus stratégiában, így elsősorban a „Természeti erőforrások fenntartható használata” tematikus 

stratégiában. A teljes életciklust felölő szemlélet előtérbe kerülését mutatja, hogy a két tematikus stratégia 

gyakorlatilag beépült az „Európai Fenntartható Fogyasztás és Termelés Politika”-ba, amely ezeken kívül 

magában foglalja az „Integrált Termékpolitika”-t (IPP), a környezetirányítási rendszereket (EMAS), az öko-

címkézést és az öko-tervezést, a zöld közbeszerzést és a Környezetvédelmi Technológiai Akciótervet (ETAP) 
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A hulladékgazdálkodás szabályozási rendszerének alakulását alapvetően az OHT I-ben kifejtett, az EU 

szakpolitikájával összhangban álló stratégiai irányvonal jelölte ki. Így a 2003-2008 közötti időszak jogalkotási 

tevékenysége a hulladékképződés megelőzésének elősegítésére és a képződő hulladékok minél nagyobb arányú 

hasznosítására irányult (pl. a kiterjesztett gyártói felelősségre építő szabályozók), ezzel is ösztönözve a 

természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást. Emellett alapvető feladat volt a hulladékgazdálkodás 

teljes területét lefedő, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. évi törvényben (Hgt.) meghatározott 

kereteknek megfelelő, a hulladékkezelési tevékenységek biztonságát és a kezelési rendszerek rendelkezésre 

állását biztosító szabályozórendszer teljessé tétele. A szabályozórendszer tartalmi alakulását egyaránt 

befolyásolták a hazai társadalmi, gazdasági, környezeti változások, valamint az EU jogalkotása. 

Az OHT-I. első harmadában a szabályozás és a tervezés fejlesztése kapott hangsúlyt. A még hátralévő 

jogharmonizációs feladatok befejeződtek és folytatódott a szakterületi végrehajtási szabályok megalkotása. A 

különböző hulladékfajták szakszerű kezelésének elősegítésére országos programok készültek (pl. biohulladék, 

mezőgazdasági és élelmiszeripari biomassza, ipari hulladék, települési szilárd és folyékony hulladék, egyes 

kiemelt hulladékáramok programjai). 

A tervezés területén a Hgt. előírásainak megfelelően az OHT-I. figyelembevételével a környezetvédelmi területi 

hatóságok, a felügyelőségek irányításával, a helyi önkormányzatok és más hatóságok, szervezetek bevonásával 

2003-ban elkészültek a statisztikai tervezési nagyrégiókra vonatkozó területi hulladékgazdálkodási tervek, 2004-

ben pedig a települési önkormányzatok helyi hulladékgazdálkodási tervei. Az országos, a területi és a helyi 

hulladékgazdálkodási tervek megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a jelentősebb hulladéktermelő 

gazdálkodó szervezetek (amelyeknek gazdálkodása során az évente keletkező összes hulladék mennyisége 

meghaladja a 200 tonnát) egyedi hulladékgazdálkodási tervet készítettek. 

A jogszabályok területén 2008-ra kialakult az EU hulladékgazdálkodási acquis-nek is megfelelő 

szabályozórendszer, amely tartalmazza 
 
- az átfogó, minden hulladékra kiterjedő szabályokat (Hgt., nyilvántartás–bejelentés–adatszolgáltatás 

hulladékok listája, a hulladékgazdálkodás tervezése, szankciórendszer), az egyes kezelési eljárások 

feltételrendszerét (lerakás, égetés, komposztálás, szállítás), 
- az egyes, jelentősebb hulladékáramokra vonatkozó speciális szabályozókat (települési, veszélyes, bányászati, 

egészségügyi, építési-bontási, TiO2-ipari, PCB/PCT, olaj hulladékok, szennyvíziszapok, állati melléktermékek), 

ezen belül 
- a kiterjesztett gyártói felelősség körébe tartozó termékekre és hulladékaikra vonatkozó szabályokat 

(gépjárművek, elektromos és elektronikai berendezések, elemek és akkumulátorok, csomagolás). 

A hulladéktípusoknak a hazai szabályozással és a gyakorlattal is összhangban három fő csoportját 

különböztetjük meg: 
 
-          települési (kommunális) hulladék 
-          termelési hulladék 
-          veszélyes hulladék. 

A hulladékoknak- emellett- számos csoportosítása ismert, ezekből néhányat az 1.táblázat [3] mutat be. 

1.1. táblázat - A hulladékok csoportosítása a 
 

Halmazállapot szerint Eredet szerint Környezetihatás szerint  

szilárd települési (kommunális) nem veszélyes  

folyékony termelési veszélyes 

iszapszerű technológiai amortizációs többnyire 

veszélyes 

   
   

aÁGOSTHÁZI L., BARÓTFI I., BORIÁN Gy., CS. FELLEG Á., PODA J.: Környezetvédelmi alapismeretek II; 2001; Budapest; KvVM; 

162.Ágostházi et al. 2001 

Szilárd hulladék: makroszkopikus részecskékből összetevődő, szilárd halmazállapotú szerves és szervetlen 

anyagok. 
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Folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki 

szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül (közcsatornába nem kötött szippantott 

szennyvizek). 

Iszapszerű hulladék: egymástól különálló szilárd, finom szemcséjű részecskéket tartalmazó folyadékból 

kiülepedett vagy kiülepített anyagi rendszer (szennyvíziszap, galvániszap stb.) 

Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

A települési hulladékok csoportosítása a 2. táblázatban [4] látható. 

 

1.2. táblázat - A települési hulladékok csoportosítása a 
 

Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék 

háztartási hulladék közműpótló berendezések ürítésébőlnem közüzemi 

csatorna- és árokrendszerekből 

közterületi hulladék gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű 

tevékenységből származó hulladék 

a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű 

hulladék 
Inert hulladék 

 Biohulladék 
aÁGOSTHÁZI L., BARÓTFI I., BORIÁN Gy., CS. FELLEG Á., PODA J.: Környezetvédelmi alapismeretek II; 2001; Budapest; KvVM; 
162.Ágostházi et al. 2001 

A települési szilárd hulladék 

• A háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára 

használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az 

intézményekben keletkező hulladék. 

• A közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező hulladék. 

• A háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező – 

külön jogszabályban meghatározott – veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 

A települési folyékony hulladék 

• A települési folyékony hulladék a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el 

nem vezetett szennyvíz, amely származhat: 

• emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló 

berendezéseinek ürítéséből, 

• a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből 

• a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből. 

Az inert hulladék 

• Az inert hulladék az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. 

Jellemzői: 

• vízben nem oldódik, 

• nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, 

• nem bomlik le biológiai úton, 
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• nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból 

környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, 

• csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása jelentéktelen, így nem 

veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. 

A biológiailag lebontható hulladék 

A biológiailag lebontható hulladék (biohulladék) minden szervesanyag-tartalmú hulladék, ami anaerob vagy 

aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható. 

A termelési hulladék: kitermelő, feldolgozó és az anyagi szolgáltató (fenntartás, szállítás) tevékenység során 

keletkező hulladék ipar, mezőgazdaság, közlekedés területén). A termelési hulladékoknak két csoportja van: 

• technológiai hulladék, 

• amortizációs hulladék. 

A technológiai hulladék: a termelési folyamat anyagáramaiból keletkező hulladék. Keletkezhet: 

• üzemszerűen: az anyag-átalakítási műveletek során; 

• nem üzemszerűen: felújítás, karbantartás, üzemleállás, termékváltás, üzemeltetési hiányosságok, havária stb. 

során. 

Amortizációs hulladék keletkezhet elhasználódott gépek, alkatrészek leselejtezése során, fejlesztések kapcsán 

feleslegessé vált termelő berendezések leselejtezésével 

A helytelenül kezelt hulladékok környezetkárosító hatásai különbözőképpen jelentkeznek: 
 
-          okozhatja valamely környezeti elem (talaj, levegő, víz) szennyezését, ekkor a káros hatás hosszú ideig 

tart, s sok embert érint; 
-          okozhat káros hatást úgy is, hogy a hulladék káros anyagai a táplálékláncba beépülve (növény – állat – 

ember) valamennyi résztvevőt, az egész élővilágot, végső soron az ember egészségét károsítja. 
-          A környezetbe kibocsátott és nem megfelelően kezelt hulladékok környezetkárosító hatásai 

különbözőképpen jelentkeznek (1.1 ábra) [5]. 

1.1. ábra - A hulladékok környezetbe jutásának útjai4 

 
 
-          A talaj, talajvíz (felszín alatti vizek) és felszíni vizek szennyeződése 
-          A hulladékok leggyakoribb – évezredek óta – szükségszerűen természetes befogadója a talaj. A nem 

megfelelően kezelt hulladékokat, azok bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén szétmossa, és az 

beszivároghat a talajvízbe, ahol az áramlás révén gyakran jelentős vízbázisokat veszélyeztethetnek. 
-          A hulladék szerves és szervetlen alkotói a csapadék vízzel kilúgozódva, különféle sók – klorid, nitrát, 

                                                           
4 NAGY G., BULLA M., HORNYÁK M. VAGDALT L.: Hulladékgazdálkodás (egyetemi jegyzet); 2002; Győr; SZIF-UNIVERSITAS Kft. 
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szulfát stb. – nehézfémek, szénhidrogének és nehezen bomló egyéb szerves szennyezők formájában közvetve a 

vízminőség romlását okozzák. A felszíni vizek közvetett és közvetlen szennyeződését eredményezik a nem 

megfelelően kezelt kommunális és ipari szennyvízbevezetések, esetenként a káresemények során szennyezett 

csapadékvizek is. 
-          A levegő szennyeződése 
-          A szervesanyag-tartalmú hulladék bomlása során jellegzetes bűzös gázok keletkeznek (ammónia, 

hidrogén-szulfid stb.), a kezelés nélküli hulladékhalmok finom porát, illetve nagyobb darabjait (papír, műanyag 

fólia) azonban a szél vagy kisebb légmozgás is a levegőbe emeli. A hulladéklerakókon öngyulladás miatt vagy a 

hulladékok nyílt téri (tiltott!) égetésekor keletkező égéstermékek (füstgáz, korom, pernye) közvetlenül 

szennyezik a levegőt. Nem elhanyagolható a biológiailag bomló hulladékot tartalmazó hulladéklerakók 

üvegházhatást növelő metán- és szén-dioxid-kibocsátása sem. 
-          Fertőzésveszély 
-          A települési és egyes termelési hulladékok (pl. hígtrágya, vágóhídi hulladékok, egészségügyi 

intézmények hulladékai) kórokozó mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek előidézői lehetnek. A 

különféle egyéb forrásokból származó hulladékokban is gyakran megtalálhatók a legkülönfélébb 

mikroorganizmusok, közöttük fertőző betegségeket is terjesztő kórokozók, amelyek a hulladékban hosszabb 

ideig életképesek maradnak, onnan a talajba, a vízbe kerülhetnek és közvetlen érintkezés útján is fertőzést 

okozhatnak. (Meg kell jegyezni, hogy a kórokozók a hulladékban csak a fertőzés lehetőségét jelzik, nem 

feltétlenül fertőznek, az ilyen hulladékfertőzést terjesztő közegnek tekinthető.) 
-          A rovarok és rágcsálók elterjedése 
-          A nem megfelelően végzett települési hulladékkezelés következtében a rovarok (legyek) és rágcsálók 

(patkány, egér) nagymértékben elszaporodhatnak. Mind a rovarok, mind a rágcsálók közismert közvetítői egyes 

fertőző betegségek terjesztésének. Ezért a gyakori hulladékbegyűjtés a lakásoktól, a lakott területen minél 

rövidebb ideig tartó és zárt tárolás a helyes kezelés egyik legfontosabb feltétele. 
-          A környezet elszennyeződésének esztétikai jelentősége 
-          A nem megfelelő hulladékkezelés, a rendezetlen, szétszórt hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti 

szépségét, csökkenti a pihenés, kikapcsolódás teljes körű lehetőségét. 

1.2. A hulladék 

A hulladék fogalom – napjainkban is nemzetközi viták középpontjaként és akár meddőnek is nevezhető 

egységes meghatározásra törekvés főszereplőjeként-értelmezése tovább finomodik, de még a folyamat nem 

tekinthető lezártnak. 

Ami azonban kristálytisztán kirajzolódik az a hulladéknak nevezett anyag (benne az energia) nem más, mint 

értékes környezeti erőforrás és a gazdasági kőrfolyamatban tartásával a fenntartható gazdaságot szolgáljuk. 

Részletesebben, ha a hulladékképződést megelőzzük, vagy mérsékeljük akkor a primer nyersanyagok termékké 

válásának hatékonyságát javítjuk vagy termékként tovább, ill. újrahasználva növeljük életciklusát, ami a 

természeti erőforrásokkal történő takarékos gazdálkodás megalapozója. 

Hasonló, csak a kezelés miatt valamivel drágább a hulladék anyagában történő, vagy energetikai hasznosítása. A 

hasznosítás nélküli égetés, csak a lerakandó maradék tömegét így a lerakó helyigényét csökkenti. A 

hulladékkezelés prioritási szintjeit a 1.2. ábra [6] tartalmazza. A tankönyv további fejezetei a 

hulladékgazdálkodást részletesen elemzik ezért itt csupán egy újszerű(hazai vonatkozásban újnak is 

nevezhető)momentumra” A HULLADÉKBÓL ENERGIA” témakörben gyakran emlegetett biomassza alapú 

tüzelőanyagok energiagazdálkodási jelentőségére HÍVJUK FEL A FIGYELMET. 

1.2. ábra - A hulladékkezelés prioritási szintje.5 6 

                                                           
5 BESZÁMOLÓ (2009.)a 2003-2008. közötti időszakra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv végrehajtásáról 
6 Országos Hulladékgazdálkodási Terv, 2009-2014.(OHT-II.) 
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A megújuló energiák támogatását célzó 2009/28/EK irányelv szerint a b i o m a s s z a fogalomkőrébe tartozik a 

települési szilárd hulladék biológiailag lebomló hányada is. Így ez az a pont ahol összekapcsolódik a megújuló 

energiaforrások keresése a hulladékgazdálkodással. 

A Mechanikai Biológiai módszerrel előkezelt Hulladékot (M B H), más néven másodlagos tüzelőanyagot 

tekinthetjük a hulladékok energetikai hasznosítása jövőbeli ígéretes pillérének. Az MBH – a hasznosítható 

hulladékfrakciók szelektív gyűjtése mellett visszamaradó – vegyesen begyűjtött települési szilárd hulladék, más 

szóval maradék hulladék, valamint a komposztálásra és az anaerob erjesztésre alkalmatlan biohulladék 

környezeti veszélyességének csökkentése érdekében, mechanikai és biológiai folyamatok segítségével végzett 

hulladékkezelés. Az MBH következtében csökken a hulladék térfogata, tömege, víztartalma, biológiailag bomló 

szervesanyag-tartalma, és ez által a gázképződési potenciálja. 

Az MBH technológiákat egyrészt a lerakást megelőzően használják a maradék hulladék biológiai stabilizálására, 

másrészt az energetikai hasznosítás előkészítéseként, jó minőségű másodlagos tüzelőanyag előállítására. 

Alkalmazása Európában a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv rendelkezéseinek köszönhetően terjedt 

el. 

A képződő TSZH mennyiségének alakulását a 3. táblázat [7] mutatja, az energetikai hasznosítás lehetőségeit a 

1.3. ábra [7], a vegyesen begyűjtött TSZH összetételét az 1.4 ábra [8] szemlélteti. 

1.3. táblázat - A képződő települési szilárd hulladék mennyiségének alakulása, 2000-

2008.(Forrás: KSH, KvVM) 
 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TSZH mennyiség 

ezer tonna/év 
4.552 4.603 4.646 4.693 4.591 4.646 4.711 4.594 4.553 

TSZH mennyiség 

alakulása, % az 

előző évhez képest 

101,1 101,1 100,9 101 97,8 101,2 101,4 97,5 99,1 

GDP volumenindex 

alakulása, % az 

előző évhez képest 

104,9 104,1 104,4 104,3 104,9 103,5 104 101 100,6 

Reálbér alakulása, 

% az előző évhez 

képes 

101,5 106,4 113,6 109,2 98,9 106,3 103,6 95,4 100,7 

1.3. ábra - A biomassza energetikai hasznosítása 7 

                                                           
7 NAGY G., BULLA M., HORNYÁK M. VAGDALT L.: Hulladékgazdálkodás (egyetemi jegyzet); 2002; Győr; SZIF-UNIVERSITAS Kft. 
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1.4. ábra - A vegyesen begyűjtött települési hulladék szabvány szerint mért átlagos 

összetétele (Forrás: KvVM, 2007) 

 

1.4. táblázat - A keletkezett hulladékok megoszlása a főbb hulladékkategóriák szerint 
 

(Forrás: KvVM-HIR) 

(ezer tonna) Megnevezés 
2000 2004 2005 2006 2007 2008 

Települési szilárd hulladék 4 552 4 592 4 

646 
4 

711 
4 

594 
4.553 

Települési folyékony 

hulladék 
5 500 4 569 4 

939 
4 

514 
4 

165 
3.925 

Veszélyes hulladék 3 393 970 1 

203 
1 

367 
1 

082 
715 

Mezőgazdasági és 

élelmiszeripari hulladék 
5 000 6 215 4 

857 
3 

940 
4 

858 
1188 

Ipari és egyéb 

gazdálkodásból származó 

hulladék 

16 455 9 639 8 

784 
8 

079 
7 

489 
7386 

Építési-bontási hulladék 5 100 4 060 4 

129 
3 

996 
3 

670 
4.882 

Hulladék mennyiség 

összesen* 
40 000 30 045 28 

558 
26 

607 
25 

858 
22.647 
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*A 2007-2013 közötti időszak a települési szilárd hulladék (TSZH) kezelésére vonatkozó, hazai fejlesztési 

stratégiánk szerint mechanikai-biológiai kezelésre (MBH) kerülő hányadából, az előkezelés eredményeképpen 

413 et másodlagos tüzelőanyag állítható elő 2013-ra 8 amelyhez, ma még nincs kiépített pirotechnológiai 

kapacitás. 

Nincs országosan összehangolt stratégia, ill. programmá érlelt elgondolás a mező és erdőgazdaságban,a fás- és 

lágyszárú növények feldolgozása során valamint az ezekből gyártott termékek elhasználódásával keletkező 

„megújuló energiaforrásként” számításba vehető hulladékok energetikai feldolgozására9 . Az EU-s szabályozás 

miatt ugaroltatott, ill. a kis aranykorona értéke miatt élelmiszer növények termesztéséhez gazdaságtalan 

szántóföld területeken egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az energia növények termesztésére.10 11 Ez utóbbi 

körülmény egy másik hulladékgazdálkodási problémát is megold, nevezetesen fogadni tudja a jelenleg nehezen 

elhelyezhető- a jövőben növekvő mennyiségben előállításra kerülő- komposztot. Ugyanakkor továbberősíti/még 

sürgetőbbé teszi annak eldöntését, hogy melyek azok a pirotechnológiák, amelyek egy – egy nagyváros vagy 

vidéki körzet/településcsoport, esetenként egy tanya, ill. egy lakóház/lakóházcsoport energia ellátását képes a 

saját körzetben, vagy gazdaságban termelt, ill. képződő hulladék biomassza tömeg optimális hasznosításával 

biztosítani 

1.3. A gazdasági folyamatokban keletkező hulladék 
fenntartható kezelése 

A hulladékok (hulladéknak nevezett anyagok, energiahordozók) kb. kétharmada termelési, fogyasztási 

folyamatok (anyag átalakítás „terméke”( 4. táblázat ) 

Az anyagi javak előállítása és felhasználása lényegében az anyag (alapanyag) és az energia (energiahordozó) 

átalakítását, más formában való megjelenését eredményezi. Gyakorlatilag lehetetlen, hogy a nyers- és 

alapanyagok, valamint azok átformálásához szükséges energia teljes egészében a termékben megjelenjék. Ennek 

oka lehet az, hogy a nyers- és alapanyagaink hasznosítandó alkotóikon kívül más anyagokat, szennyezőket, 

meddőt stb. tartalmaznak; az anyag átalakítást létrehozó kémiai reakció teljességgel nem játszódik le stb. 

Ismeretes, hogy a hőenergia nem alakítható át teljes egészében munkává, ezért a hő veszteséggel – hulladék 

hővel – mindenképpen számolnunk kell. 

Központi kérdéssé vált tehát a környezetet terhelő hulladékok mennyiségének a csökkentése, amely elsősorban 

hulladékszegény (vagy mentes) technológiák elterjesztésével, a működő technológiák emissziójának 

csökkentésével (tisztább termelés) érhető el. Ugyanakkor megoldandó feladat a felgyülemlett hulladékok 

ésszerű ártalmatlanítása (anyagának és energiatartalmának hasznosítása) újabb környezeti terhelés létrehozása 

nélkül és a folyamatosan képződő hulladékok visszaforgatása a termelési folyamatba.12 

A hulladékprobléma kezelésére általános szintjein a 1.6 ábrán [11] bemutatott megoldások kínálkoznak 

prioritási sorrendben.13 

• Hulladékképződés megelőzése (ill. elkerülése); 

• Hulladékképződés mennyiségének csökkentése 

• Hulladékhasznosítás (. anyagában történő feldolgozás, ill. energetikai hasznosítás; 

• Hulladék ártalmatlanítása (égetés, lerakás). 

A hulladék megelőzés módszere a tervezési és egy kis részben a gyártási szakaszhoz tartozik; a csökkentés 

módszere a gyártási, elosztási és a használati; a többi módszer pedig a használat utáni stádiumra vonatkozik. 

                                                           
8 NAGY G., BULLA M., HORNYÁK M. VAGDALT L.: Hulladékgazdálkodás (egyetemi jegyzet); 2002; Győr; SZIF-UNIVERSITAS Kft. 
9 ÁGOSTHÁZI L., BARÓTFI I., BORIÁN Gy., CS. FELLEG Á., PODA J.: Környezetvédelmi alapismeretek II; 2001; Budapest; KvVM; 
162.Ágostházi et al. 2001 
10 NAGY G.: A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig. (előadás);2005; Mosonmagyaróvár; OMBKE Mosonmagyaróvári Szervezete; 

Szakmai Tudományos Napok; 2005. július 3–4. 
11 SZEDER Z.: Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése; 2000; Budapest; BBS-E Bt. 
12 NAGY G.: A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig. (előadás);2005; Mosonmagyaróvár; OMBKE Mosonmagyaróvári Szervezete; 

Szakmai Tudományos Napok; 2005. július 3–4. 
13 SZEDER Z.: Elektronikai készülékek hulladékainak kezelése; 2000; Budapest; BBS-E Bt. 
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Ezeket (a megelőzést és a csökkentést) a tervezési és a termelési folyamatba sorolhatjuk; és mint más területen, 

itt is komoly kutatásokat végeztek, melynek eredménye az ún. „low waste” (avagy alacsony hulladékszintű) 

technológia. A „low waste” technológiákat négy nagy csoportra lehet bontani: 

Technológia: 

• Számítógépes irányítás, szabályozás, tervezés; 

• Zárt folyamatok (pl. víz- és vegyszer használatánál); 

• Hulladékok visszavezetése a termelési folyamatba; 

• Új környezetkímélő technológiák és legjobb elérhető technikák (BAT – Best Available Techniques); stb. 

Konstrukció (bontható szerkezetek): 

• Fizikai működőképesség növelése; 

• Moduláris felépítés (többirányú felhasználás szempontjából); 

• Minél kisebb egységek; 

• Kiszerelhetőség, szétszerelhetőség; 

• Javíthatóság; 

• Egységesített kötőelemek; 

• Anyag-spektrum (anyagok változatosságának) szűkítése – főleg műanyagoknál fontos; 

• Anyagfelismerés elősegítése (pl. műanyagok gyári címkézése); 

• Környezetkímélőbb termékre való áttérés. 

Anyaghelyettesítés: 

• Veszélyes anyagok (pl. CFC, PCB) helyettesítés; 

• Újrahasznosíthatóbb* és újrahasznosított anyagok alkalmazása; 

*a hasznosítás szempontjából kedvezőbb tulajdonságú anyagok alkalmazása 

Multifunkcionális felhasználás: mint másodlagos, harmadlagos és sokadlagos hasznosítás – igen fontos lenne, 

hogy már tervezési fázisban szem elé kerüljön ez a szempont. Jó példát nyújt erre a számítógépek 

újraalkalmazása: 

• Professzionális alkalmazás; 

• Másodlagos fél professzionális alkalmazás (mit PC); 

• Harmadlagos hasznosítás (pl. személyi és hobbi célokra); 

• Sokadlagos hasznosítás (pl. elektronikus játékok, ital-automata gépek vezérlése, szabályozási funkciók 

betöltése). 

A hulladékkezelés alapmodelljei 

Hagyományos folyamat-modell („Nyitott rendszer”): 

(Ez a modell tulajdonképpen egy visszatekintés a korábban jellemző állapotokra.) A következő lépéseket 

foglalta magába: 

1. Nyersanyag kitermelés 
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2. Alapanyag előállítás 

3. Feldolgozás, gyártás 

4. Elosztás, értékesítés 

5. Felhasználás 

6. Hulladék (lerakás, égetés) 

Itt nem valósul meg az anyag mesterséges körfolyamata, mert vagy a hulladék égetésével, vagy pedig 

lerakásával zárul le a folyamat. Így a hulladék csak a környezeten keresztül kerülhetne újra vissza a gazdaságba 

környezetkárosítás, szennyezés árán. 

„Zárt rendszer”, mint modern folyamat modell: 

A cél az, hogy az „életút végére” (end of life) eljutott termékeket vissza tudjuk forgatni a termelésbe. Ekképp 

elkerülhetőek a hulladék káros hatásai. A 1.6 ábrán [5] jól látszik, hogy a hasznosítás során ellentétes tendencia 

jelentkezik, mint a termék élete közben. Tulajdonképpen ez egy praktikusan visszacsatolt nyitott rendszer, mely 

az életút végétől kezd érdekessé válni. Az innen kikerülő termék (O.) több helyen is hasznosítható (1-4, +5, 

(6.)). A hasznosítás helye kívánatosság szerint van sorszámozva. 

A leginkább kívánatos hulladékhasznosítási terület napjainkban és a jövőben: a termék visszaforgatása a 

közhasználatba (reuse – 1.). Ezt a termék-szintű visszaforgatásnak nevezzük. 

1.5. ábra - A zárt rendszer modellje 14 

 

A hulladékkezelés környezetbarát modellje 

A legismertebb körfolyamatok a természetben rejlenek, melyek közül soknak több millió az eddigi 

periódusszámuk. 

A gazdasági tevékenység erősen megzavarja a környezeti egyensúlyt. Ezért az elmúlt években kialakult 

szemléletmód alapján (fenntartható fejlődés) a gazdasági folyamatokat ki akarják választani a természetből, 

önálló körfolyamatba zárva. Ezt a személetmódot takarja az angol „recycle” kifejezés is. 

A hulladékgazdálkodás általános modelljét, „a körforgási modellt” a 1.7 ábra [11] szemlélteti. 

1.6. ábra - A körforgási modell 15 

                                                           
14 NAGY G.: Technológiai rendszerek; 2001; Győr; SZIF-UNIVERSITAS Kft. 
15 NAGY G., P. Rácz É. V.: Hulladék megelőzés és hulladék csökkentés a tisztább termelés módszereinek alkalmazásával; 2005; 
Lajosmizse; XI. Ipari Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás; pp.9–18. 
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Ezen a modellen jól be lehet mutatni visszaforgatási szintek prioritásának fontosságát. Vegyünk egy példát: a 

számítógépes processzoroknál (mint alkatrészek) kevésbé ismert az alkatrész szintű újrahasznosítás, inkább a 

magas nemesfém tartalma miatt anyagként hasznosítják. Amennyiben alkatrész szinten hasznosítjuk, használat 

után újra visszakerül a hulladékkezeléshez. Ha már alkalmatlan újrafelhasználásra, akkor kellene csak 

anyagként feldolgozni. Ilyenformán csökkenthető a körforgásban lévő anyagmennyiség, a környezeti elemek 

igénybevétele és végső soron a termék környezeti költségei is. 

1.4. A fenntartható fejlődést szolgáló, hulladék-
megelőzést, ill. minimalizálást elősegítő módszerek, 
irányzatok 

Itt bevezetésként röviden összevetjük a hulladék-megelőzést szolgáló (preventív) és hagyományosnak nevezhető 

utólagos (reaktív) környezetvédelmi módszereket. Később rátérünk az ezek kombinációjából fakadó műszakilag 

megoldható és a gazdasági előnyöket környezetvédelmi szempontokkal ötvöző korszerű irányzatok rövid 

bemutatatására. 

1.4.1. Technológiába integrált megelőző környezetvédelem 

A tisztább termelés (TT) egy preventív hulladék-megelőzési, csökkentési stratégia, amelyik a hagyományos 

(nyitott modell szerinti) hulladékkezelés csővégi (reaktív) módszereivel való összevetés révén értelmezhető jól. 

A vállalati gyakorlatban alkalmazott környezetvédelmi megoldásokat közelítésmódjuk szerint két alapvető 

típusba sorolhatjuk. A „reaktívnak” nevezett megközelítés arra keres megoldást, hogy hogyan lehet a termelés 

során keletkező szennyezést a környezetre kevésbé ártalmas formába átalakítani. Az ún. „preventív” 

megoldások ezzel szemben azt tűzik célul, hogy a termelési folyamatot úgy módosítsák, hogy az eleve 

kevesebb, ill. kevésbé ártalmas szennyezőanyagot bocsásson ki. Az alábbi a reaktív és preventív stratégiát 

hasonlítja össze. 

A reaktív megközelítés jellemzően ún. „csővégi” (end-of-pipe) technológiák alkalmazásához vezet. 

A csővégi technológia általában növeli a technológia komplexitását (ezáltal kockázatát), növeli az anyag- és 

energiafelhasználást, és végeredményben nem csökkenti (sőt esetenként növeli) a szennyezést, csupán átalakítja 

a szennyező anyagokat valamilyen kevésbé ártalmas (vagy annak vélt) formába. 

A preventív stratégia (TT) ezzel szemben arra törekszik, hogy a termelési folyamatba úgy avatkozzon be, hogy 

eleve csökkentse (vagy akár teljesen megszüntesse) bizonyos szennyező anyagok keletkezését. Ezt azáltal éri el, 

hogy a szennyezés keletkezésének okát kutatja, és a forrásnál avatkozik be a folyamatba. Fontos további 

kritériuma a preventív környezetvédelmi megoldásoknak, hogy az összes szennyezés csökkentését célozzák, 

tehát bizonyos szennyezések eltávolítása más szennyezések mennyiségének növelése árán nem jelent megoldást. 

1.5. táblázat - Az utólagos (reaktív) és megelőző (preventív) környezetvédelem 

összehasonlítása a 
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Reaktív környezetvédelem Preventív környezetvédelem 

 
„Mit kezdjek a hulladékokkal és emissziókkal? 

…többletköltségekhez vezet 
A hulladékok és emissziók szűrők és kezelés 

következtében más formában kerülni ki. 
„csővégi” (End of Pipe) megoldás 

Utólagos („tüneti”) kezelés 
A környezetvédelem csak akkor kerül napirendre, 

amikor a termék és az eljárás már kifejlesztésre került. 
A környezeti problémákat műszaki úton oldják meg. 

A környezetvédelem a felelős szakértők dolga. 
…vásárolt szolgáltatás 

…növeli a vállalati eszköz- és energiafelhasználást 
…növeli a komplexitást és rizikót 

A környezetvédelem kimerül a törvényi szabályozások 

teljesítésében. 
 

 
„Hol és miért keletkezik a hulladék és emisszió?” 

…költségcsökkenéshez vezet 
A hulladékok és emissziók keletkezését a forrásnál 

kell megakadályozni. 
A gyártás és anyagfelhasználás kockázatának 

csökkentése. 
A környezetvédelem a termék- és gyártásfejlesztés 

szerves része 
A környezeti problémákat minden érintett részleg 

részvételével oldják meg. 
A környezetvédelem mindenkit érint 

…vállalatra jellemző innováció 
…csökkenti a vállalati eszköz- és energiafelhasználást 
…csökkenti a rizikót és átláthatóbbá teszi a termelést 

A környezetvédelem egy állandó kihívás (= 

folyamatos fejlesztés). 
 

a TÓTH G.(szerk.): Környezeti vezető és auditorképzés; 1999; Budapest; Magyar Szabványügyi Testület. 

A preventív megoldásokra épülő környezetvédelmi stratégiát nevezik „Tisztább Termelésnek” (TT) is, ezt 

vizsgáljuk részletesebben a következőkben. 

A tisztább termelés alapvetően arra a kérdésre keresi a választ, hogy „Hol és mért keletkezik a szennyezés?”. 

Az anyag- és energia-megmaradás törvénye (a mérleg-elv) értelmében a folyamatba bevitt és az azt elhagyó 

anyag- és energia-mennyiség egyenlő (stacionárius folyamatban a tározás nulla). Ebből az következik, hogy a 

hulladékok és emissziók ugyanazon alapanyagokból keletkeznek, mint a termék. A szennyezés tulajdonképpen 

elpazarolt nyersanyag. 

A tisztább termelés tehát arra keresi a megoldást, hogy hogyan lehet a nyersanyagokat és az energiát minél 

hatékonyabban hasznosítani, azaz hogyan lehet azonos termékmennyiséget minél kisebb anyag- és energia-

felhasználással előállítani. Amennyiben sikerül ilyen megoldásokat találni, a fentiek alapján világosan látszik, 

hogy ezek közvetlenül csökkentik a termelési költségeket, tehát anyagi hasznot hoznak a vállalatnak (amellett, 

hogy valóban hatékonyan csökkentik a környezet terhelését). 

A tisztább termelés gyakorlati megvalósítását a vállalatnál számos különböző intézkedés szolgálhatja. Ezek 

közül néhányat (a leggyakoribbakat) az alábbiakban röviden ismertetünk. 

• változtatás a terméken (anyagtakarékos desing, egynemű alapanyagok, természetes alapanyagok stb.); 

• gondosabb bánásmód (dolgozók motiválása, munkaszervezés, takarékosság stb.); 

• alap- és segédanyagok kiváltása (természetes v. biológiailag lebomló anyagok, környezetkímélő vegyszerek 

stb.); 

• technológiai változtatás (anyag- és energiatakarékos technológiák); 

• belső visszaforgatás (újbóli felhasználás azonos célra, kaszkád felhasználás, hasznosítás más célra stb.); 

• külső recycling (strukturális vagy anyagbeli újrahasznosítás); 

• visszaforgatás biogén körfolyamatokba (pl. komposztálás) 

• ártalmatlanítás (hagyományos környezettechnikák, ha a fenti lehetőségeket már kimerítettük). 

1.4.2. A hulladékminimalizálását szolgáló irányzatok 

A tisztább termelés által képviselt szemlélet révén elérhető megtakarításokat helyezi előtérbe a Word Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD, Világ Üzleti Tanácsa a Fenntartható Fejlődésért) által képviselt 

ökohatékonyság (ecoefficiency) megközelítése is, mely a természeti erőforrások hatékonyabb felhasználását 
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kívánja meg a gazdasági folyamatok során. Ennek értelmében 16 az ökohatékonyság a piaci feltételeknek 

megfelelő termékek és szolgáltatások nyújtását jelenti olyan módon, hogy, azok alkalmasak legyenek az emberi 

szükségletek kielégítésére és járuljanak hozzá az életminőség javításához, miközben egyre kisebb, a Föld 

becsült eltartó képességét meg nem haladó környezeti hatással és erőforrás-felhasználással járnak teljes 

életciklusuk során 

E két irányzat mellett Észak-Amerikában „szennyezés megelőzés” (pollution prevention) néven terjedt el a 

megelőző környezetvédelem filozófiája. A szennyezés megelőzés alapelvei megegyeznek a tisztább termelés és 

általában véve a megelőző jellegű környezetvédelem elveivel, a különbség elsősorban földrajzi, amint azt a 

következő definíció is mutatja: a szennyezés megelőzés olyan eljárások, gyakorlatok, anyagok, termékek és 

energiahordozók alkalmazását jelenti, melyek elkerülik vagy minimalizálják a szennyezőanyagok és hulladékok 

keletkezését, és csökkentik az ember és a környezet számára fennálló kockázatokat. 

A megelőző jellegű környezetvédelem legfontosabb erénye, hogy úgy csökkenti a káros kibocsátásokat, hogy 

közben a hatékonyság növelésén keresztül gazdasági előnyöket is kínál az elveket alkalmazó gazdálkodó 

számára. A megelőzés kedvező tulajdonságai mellett azonban néhány korlátozó tényezővel is számolni kell, 

melyek az elvek szélesebb körben való elterjedését hátráltatják. 

Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az alkalmazott technológia módosításával járó intézkedések esetén nem 

csak a környezeti szempontok figyelembe vétele válik szükségessé, hanem a teljes folyamat újragondolására is 

elkerülhetetlenné válik, ami magában foglalja a termékekben, illetve szolgáltatásokban történő változtatásokat 

is. 

A csővégi és a megelőző jellegű intézkedések mellett, azokkal részben átfedve, napjainkban egy harmadik 

irányzati is megjelent, melyet a szakirodalomban „ipari ökológiának” (industrial ecology) neveznek. Bár amint 

arra már korábban is utaltunk, az egyes irányzatok elkülönítése nem oldható meg egyértelműen, és az ipari 

ökológia definíciója sem állít fel egyértelmű határokat, alapvető jellemzői alapján mégis érdemes 

különválasztani az előbb tárgyalt megközelítésektől. 

Az ipari ökológia az előbbiekben ismertetett két felfogással ellentétben nem egyetlen technológiai folyamatra 

teszi a hangsúlyt, hanem kilépve ebből a rendszerből a folyamatok, illetve gazdálkodó egységek közötti anyag- 

és energiaáramlásokat helyezi a középpontba. Az elnevezés is utal legfontosabb jellemzőjére: az ipari ökológia 

az ipari rendszereket a természetes ökoszisztémákhoz hasonlítja. Felfogása szerint a cél nem a vállalatok által 

kibocsátott káros anyagok minimalizálása, azaz a forrásnál történő beavatkozás, mely a megelőzés legfontosabb 

feladata, hanem a megtermelt melléktermékek újbóli hasznosítása, amint arra a természetből vett példák is 

útmutatásul szolgálhatnak (az ősszel lehullott levelek a talajban lebomlanak, majd más növények tápanyagául 

szolgálnak). 

Ezen új tudományterület középpontjába ezért a folyamatok helyett a termékek és szolgáltatások kerülnek, 

legfontosabb módszerei közé pedig az életciklus elemzés, valamint az ökodesign tartoznak. 

A fentieket összegezve megállapítható, hogy az ismertetett irányzatok – a csővégi technológiák, a megelőző 

jellegű intézkedések és az ipari ökológia – egyike sem zárja ki a másik kettő alkalmazását, hanem az adott 

esetben leginkább megfelelő megoldás feltárását és megvalósítását kell célul kitűzni. Míg bizonyos esetekben a 

káros kibocsátások keletkezésének a csökkentését kell megcélozni, addig egy másik helyzetben a már 

megtermelt hulladék nyersanyagként való hasznosítása a célszerű, és amennyiben ezek a módszerek valamilyen 

oknál fogva nem alkalmazhatóak (például az infrastruktúra sajátosságai vagy technológiai korlátok miatt), akkor 

a csővégi megoldások is szerepet kaphatnak (1.8 ábra) [14]. 

1.7. ábra - A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig. 17 

                                                           
16 MAYER Z. (szerk.): Zöld út az együttműködéshez; 2001; Budapest; MTV TTMK. 
17 ZILAHY Gy.: A tisztább termeléstől az ipari ökológiáig; 2001; Budapest; Átfogó I. évf. 1. szám; ELMO Csoport Kft. 
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A fenntartható fejlődés a javak és szolgáltatások előállításán kívül – amint azt a 1.8 ábra [14] is mutatja – azok 

fogyasztásával kapcsolatban is állít fel követelményeket. A fogyasztás mértékével, illetve összetételével 

kapcsolatban a legfontosabb feladatot a társadalom környezeti tudatosságának a fejlesztése jelenti. Ennek 

eszközei között első helyen kell, hogy szerepeljen az iskolai oktatás az alapoktól egészen a felsőfokú képzésig, 

illetve minden olyan információs csatorna, mellyel a társadalom figyelme felkelthető és tudása gyarapítható. 

1.4.3. Integrált szennyezés-megelőzés és szabályozás (IPPC) 

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (Integrated Pollution Prevention and Control, 

a továbbiakban: IPPC) szóló 96/61/EK irányelvet az Európai Tanács 1996. szeptember 24-én fogadta el. (Hazai 

jogszabályként a Kormány az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás általános szabályairól szóló 

193/2001. (X. 19.) Korm. rendeletében hirdette ki. Ez a rendelet hatályát vesztette, 2006. január 1-jétől a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatályos 

Az IPPC irányelv olyan engedélyezési rendszer kialakítását írja elő, mely az egész környezet magas szintű 

védelmi érdekében, a legjobb elérhető technikákra (BAT) építve, azokra az ipari tevékenységekre állapít meg 

szabályokat, melyeknél a legvalószínűbb a környezeti elemek bármilyen szennyezése. 

A szabályozás lényegi tartalma két pilléren áll: az engedélyezési eljáráson és a legjobb elérhető technikák 

(BAT) alkalmazásán. Ezek mellett kiemelt jelentőséggel bír az információcsere követelménye a szabályozottak, 

a hatóságok és a tagállamok között, valamint a nyilvánosság részvétele az engedélyezési eljárásban. 

A BAT fogalom – mint a irányelv legfontosabb eleme – az alábbiak szerint értelmezhető: 

Legjobb Elérhető Technikák (Best Available Techniques – BAT) jelentése az alkalmazott tevékenységek és 

működtetési módszereik fejlettségének leghatékonyabb és legmagasabb színvonala, ami jelzi az adott műszaki 

berendezések gyakorlati megfelelőségét arra, hogy biztosítsák az elvi alapot a kibocsátási határértékek 

meghatározásához, amely határértékeket úgy terveztek, hogy megakadályozzák, vagy ahol ez gyakorlatilag nem 

lehetséges, általánosan csökkentsék a kibocsátásokat és azok hatását a környezetre, mint egészre; 

• technika (techniques) jelentése mind az alkalmazott technológia, mind annak módja, ahogy a létesítményt 

tervezték, építették, karbantartották, üzemeltették és lebontották; 

• elérhető (available) technikák azok, amelyeket oly mértékben fejlesztettek ki, hogy a vonatkozó ipari 

szektorban alkalmazhatóak legyenek gazdaságilag és műszakilag életképes feltételek mellett, figyelembe véve 

a költségeket és az előnyöket, függetlenül attól, hogy az adott technikát a kérdéses tagállamban alkalmazzák 

vagy előállítják, vagy sem, addig a mértékig, amíg azok ésszerűen hozzáférhetők az üzemeltető számára. 

Találkozni lehet még az „available” kifejezés „beszerezhető” vagy „rendelkezésre álló” fordításával is, 

melyek szintén helyesek; 

• legjobb (best) jelentése a leghatékonyabb abban, hogy a környezet, mint egész védelmében egy magas fokú 

általános szintet érjenek el. 

a BAT nem jelent abszolút mércét abban az értelemben, hogy „a” legjobb elérhető technika egyedüli és 

kizárólagos lenne. Mindig figyelembe kell venni – egyebek mellett – az általános és helyi környezetpolitikai 

célokat, a műszaki és gazdasági lehetőségeket, a kezelendő hulladék sajátos jellegét, stb. Egy-egy adott szűkebb 
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szakterületen az elérhető legjobb technikákat BAT Referencia Dokumentumokban (ún. BREF-ben) foglalják 

össze, amelyek teljes terjedelemben a http://eippcb.jrc.es honlapon érhetők el. 

1.4.4. Az életciklus-elemzés (LCA=Life Cycle Assessment) 

Szabványos fogalmak: 

Életciklus: (MSZ ISO 14040, 1997) 

„Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag 

beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.” 

Életciklus-elemzés: (MSZ ISO 14040, 1997) 

„Egy termék hatásrendszeréhez tartozó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és 

értékelése annak teljes életciklusa során.” 

Az életciklus-elemzés egy termékkel vagy egy folyamattal kapcsolatos környezeti terhek értékelésének a 

folyamata. 

Felismerte, hogy a termékek, folyamatok és szolgáltatások minden egyes életciklus lépcsője környezeti és 

gazdasági hatásokkal jár. Ez a folyamat a gyártás vagy folyamat során felhasznált energia, anyagok és a 

környezetbe bocsátott emissziók minőségi és mennyiségei meghatározásával kezdődik. Ezen adatok alapján 

lehet a termék vagy folyamat környezeti hatását felbecsülni, szisztematikusan értékelni és a környezeti fejlesztés 

lehetőségeit felmérni. Az LCA a termék, a csomagolás vagy a folyamat teljes életciklusát tartalmazza, 

nevezhető „bölcsőtől a sírig” megközelítésnek is. 

A teljes életút lépései: 

• nyersanyagok kitermelése és feldolgozása, 

• gyártás, 

• szállítás és terjesztés, 

• használat, 

• újrafelhasználás, újrahasznosítás, 

• hulladék-elhelyezés. 

Az életciklus-elemzés az ún. leltár fázisból, hatásbecslésből és a fejlesztés analíziséből áll. Az LCA leltár fázisa 

az energia- és a nyersanyagszükségletek meghatározásának objektív, adatokon alapuló folyamata. Ezen túl a 

leltár fázis tartalmazza a vízi és légköri emissziók, a szilárd hulladékok és más környezeti hatások 

meghatározását a termék, folyamat vagy szolgáltatás életciklusa során. Az életciklus-elemzés hatásbecslése 

technikai, mennyiségi vagy minőségi folyamat a leltárban meghatározott környezeti terhelések hatásának 

jellemzésére és becslésére. A becslésnél mind ökológiai, mind az emberi egészséget figyelembe kell venni, 

illetve olyan egyéb hatásokat is, mint pl. egy élőhely megváltozása vagy a zajhatás. Az LCA fejlesztés analízise 

a termék, folyamat vagy szolgáltatás teljes életciklusa alatti környezeti terhelés csökkentési lehetőségeinek és 

szükségességének a szisztematikus értékelése. 

A 3. fejezetben szükséges lenne megemlíteni, hogy az EU-ban, és ennek megfelelően a hazai szabályozásban is 

terjed a gyártói felelősségen alapuló szabályozás, amely szerint (idézet a Hgt-ből) 

6. § (1) A gyártó köteles a terméket és csomagolását - külön jogszabályban meghatározottak szerint - úgy 

kialakítani, valamint olyan technológia- és termékfejlesztést végrehajtani, amely az elérhető leghatékonyabb 

anyag- és energiafelhasználással jár, továbbá elősegíti a termék újrahasználatát, hulladékká válását követően 

annak környezetkímélő kezelését, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását. 

(2) A gyártó köteles az azonos célra szolgáló nyers- és alapanyagok, félkész termékek, az azokból készült 

termékek, továbbá csomagolóeszközeik közül azokat előnyben részesíteni, amelyek gyártásának és 

felhasználásának anyag- és energiaigénye alacsonyabb, használata kevesebb hulladék keletkezésével jár, 
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illetőleg az azokból készült termék, csomagolóeszköz tartósabb, többször használható, hulladékként kevésbé 

terheli a környezetet. 

7. § (1) A gyártó köteles tájékoztatni a termék forgalmazóját és a fogyasztót a termék és csomagolása 

hulladékgazdálkodási szempontból lényeges tulajdonságairól, annak elhasználódása vagy hulladékká válása 

esetén kezelésének lehetőségeiről. 

(2) A terméken, illetve csomagolásán jól látható módon jelölni kell annak esetleges hulladékszegény, tartós 

vagy újrafelhasználható voltát, anyagi összetételét, betétdíjas vagy letéti díjas forgalmazását. A tájékoztatás 

módjáról, tartalmi és alaki követelményeiről - a fogyasztóvédelmi törvénnyel összhangban - külön jogszabályok 

rendelkeznek. 

8. § (1) A gyártó köteles külön jogszabályban meghatározott termékekre vagy termékcsoportokra az ott 

megállapított arányban és feltételek mellett az általa belföldön forgalmazott termékből származó hulladékot, 

illetőleg a használt terméket a forgalmazótól, a fogyasztótól visszafogadni, illetőleg visszaváltani annak 

újrahasználata, hasznosítása vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében. 

(2) Az újrahasználatra, hasznosításra vagy ártalmatlanításra visszaveendő használt termékek, hulladékok fajtáit, 

a visszavételi és hasznosítási arányokat és azok teljesítésének határidejét az érintett gyártók és forgalmazók által 

létrehozott tanácsadó testületek javaslatának figyelembevételével a Kormány rendeletben állapítja meg. 

(3) A gyártó saját döntése alapján is visszafogadhatja, visszaválthatja a forgalmazótól vagy a fogyasztótól a 

termékéből származó hulladékot vagy használt termékét, illetőleg ennek elősegítésére a termék forgalmazóival 

önkéntes megállapodást köthet. 

(4) A gyártó az (1) bekezdésben meghatározott visszavételi kötelezettségének teljesítését, illetőleg a (3) 

bekezdés szerinti önkéntes visszavételt a megosztott felelősség elve alapján külön jogszabályban meghatározott 

feltételekkel megállapodásban - részben vagy egészben - átruházhatja a forgalmazóra vagy az arra feljogosított 

hulladékkezelőre. A megállapodást jóváhagyásra be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. 

(5) A gyártó a tevékenységéből származó hulladékairól, valamint (1)-(3) bekezdés alapján visszavett hulladékról 

a hulladék birtokosa kötelezettségeinek megfelelően köteles gondoskodni. 

9. § (1) A gyártó termékének forgalomba hozatalát megállapodás alapján ahhoz a feltételhez kötheti, hogy a 

forgalmazó vállaljon kötelezettséget a termék elhasználódása utáni betétdíj - tartós fogyasztási cikk esetén letéti 

díj ellenében történő - begyűjtésére. 

(2) A gyártó a betétdíjas vagy a letéti díjas termékét vagy annak hulladékát köteles a forgalmazótól visszavenni 

és a betétdíjat vagy a letéti díjat számára megfizetni. 

(3) Termék forgalmazását jogszabály betétdíj vagy letéti díj megfizetéséhez köti. 

(4) A betétdíjak és a letéti díjak megállapításának és alkalmazásának szabályait külön jogszabály határozza meg. 

A törvény e szakaszai a termékek gyártójának kötelezettségeit határozzák meg, tekintettel arra, hogy a gyártó 

magatartása, döntése meghatározza a keletkező hulladék tulajdonságait és befolyásolja a későbbi felhasználás 

körülményeit. A gyártó fontos kötelezettsége a hulladék - lehetőségek szerinti - ismételt felhasználása, illetve a 

forgalmazótól történő visszavétele. Annak érdekében, hogy a termékciklus bezáródjék és a hulladék a lehető 

legnagyobb mértékben hasznosításra kerüljön, különböző kereskedelmi eszközök is alkalmazhatóak, például a 

Kt.-ben is meghatározott betétdíj, valamint a letéti díj, mely eszközökre vonatkozó részletes szabályokat a 

törvény felhatalmazása alapján külön jogszabályok fogják kialakítani. Jelentős rendelkezése a törvénynek, hogy 

előírja a gyártó tájékoztatási kötelezettségét az általa gyártott termék hulladékgazdálkodási szempontból fontos 

tulajdonságaival kapcsolatban, valamint az is, hogy előírja a gyártóra vonatkozó visszavételi kötelezettséget (8. 

§). 

1.5. Környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR, 
KMR) 

A fenntartható fejlődés, a környezet védelme az 1990-es években vált az üzleti vállalkozások stratégiai 

tényezőjévé. A vállalkozásoknak jelentősen szigorúbb törvényi, hatósági szabályozásnak kell megfelelni, 

megnőtt a lakosság érzékenysége a környezeti kérdések iránt, miközben fokozódott az igény a környezeti 
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kockázatokra vonatkozó megfelelő tájékoztatásra. A médiumok is korábban soha nem tapasztalt mértékben 

összpontosítanak környezeti kérdésekre, és a nemzetközi egyezmények is fokozódó hangsúlyt helyeznek a 

környezet megóvására. Mindezek következtében nyilvánvaló, hogy a környezetvédelemnek növekvő hatása van 

s lesz kis és nagy vállalatokra egyaránt, Magyarországon ugyanúgy, mint más országokban. 

A környezettudatos fejlődés tényleges kulcsa azonban az egyéneknek és szervezeteknek a minőség és a 

környezeti teljesítmény iránti elkötelezettsége, amely nem csak helyi méretekben valósul meg, hanem az egész 

földkerekségre kiterjed. 

A környezetirányítás szabványos rendszerei közül az Angliában kidolgozott BS (British Standard) 7750 

szabvány és az Európai közösségek Tanácsa által kiadott EC-Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), az 

európai követelményrendszer a legismertebbek. Ezek szolgáltak az 1996 őszén kiadott (2004-ben új!) ISO 

14001 szabvány, a 14000-es sorozat első tagjának alapjául. 

Az „ISO-14000” megnevezés az ISO által készített környezetvédelmi szabványok összességét jelenti, 

számozásuk 14000-el kezdődik. 

A szabványsorozat egyes elemeinek tartamát itt mutatjuk be röviden. Később részletesebben tárgyaljuk az ISO 

14001 szabványt, amely az egész sorozat kulcseleme. 

Az ISO 14000 szabványsorozat írja le azon alapelemeket, amelyekből felépül egy hatékonyan működő 

környezeti menedzsment rendszer. Ezek közé tartozik a saját környezetpolitika és célkitűzések kialakítása, ezek 

elérésére szolgáló programok megvalósítása, a környezeti teljesítmény mérése, a hibák kijavítása és a környezeti 

teljesítmény növelését szolgáló rendszer figyelemmel kísérése. 

A hatékony környezetirányítási rendszer segíti a vállalatokat működésük környezeti vonatkozásainak 

megítélésében és javításában. Mindez összességében a szokásos, és a szokásoson túlmenő, eredményesebb 

teljesítéshez vezethet, miközben a környezeti kockázatok csökkentésének gyakorlata beépül a vállalatirányítás 

szokásos tevékenységei közé. 

1.5.1. Az ISO 14001 céljai és eszközei 

A 14001-es nemzetközi szabvány egy Környezetközpontú Irányítási Rendszer (KIR) – más néven környezeti 

menedzsment rendszer (KMR) – követelményeit írja le, oly módon, hogy alkalmazgató legyen mindenféle 

típusú és nagyságú szervezetben, és igazodni tudjon különböző földrajzi, kulturális és társadalmi feltételekhez. 

A szabvány az irányítási rendszer követelményeit a „tervezés, bevezetés, ellenőrzés és átvizsgálás” dinamikus 

ciklusos folyamat alapján építi fel. 

Egy ilyen típusú rendszer képessé teszi a szervezetet arra, hogy olyan eljárásokat hozzon létre, amelyekkel 

kitűzheti környezeti politikáját és céljait, értékelje ezek hatékonyságát, elérje teljesülésüket és igazolja mások 

számára is a teljesülést. A szabvány alapvető célja a környezetvédelem segítése, és a szennyeződés olyan 

mértékű megelőzése, ami egyensúlyban van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel. 

A KIR 14001 szabványa csak olyan követelményeket tartalmaz, amelyeket objektíven lehet felhasználni 

audithoz tanúsítás/regisztrálás és/vagy önellenőrzési nyilatkozat céljaira. Lényeges, hogy a 14001-es szabvány 

nem tartalmaz abszolút követelményeket kibocsátásokra vagy hasonló környezeti kritériumokra. A hangsúly az 

elkötelezettségeken van, amelyek a környezeti politikában szerepelnek, a jogszabályok teljesítését illetik és a 

folyamatos javítást tűzik ki célul. A szándék az, hogy a szabványban rögzített követelmények szerinti KIR 

bevezetése jobb környezeti teljesítést eredményezzen. A követelmények azon az elgondoláson alapulnak, hogy a 

szervezet időszakonként átvizsgálja és kiértékeli a KIR-ét, hogy megkeresse a javítási lehetőségeket és 

bevezesse ezeket. A környezetközpontú irányítási rendszer javításának célja a környezeti teljesítés további 

javítása. 

1.5.2. Az EMAS rendelet 

Az EMAS teljes neve: 1836/93/EGK tanácsi rendelet az iparvállalatok önkéntes részvételéről a Közösség öko 

irányítási és auditálási rendszerében. (Ezt a közösségi rendeletet hatályon kívül helyezte a szervezeteknek a 

közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé 

tételéről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 761/2001/EK rendelete. A rendelet hazai 
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végrehajtását a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek 

nyilvántartásáról szóló 74/2003. (V. 28.) Korm. rendelet segíti.) 

Az EMAS szintén egy környezetközpontú irányítási rendszer, egy KIR, formáját tekintve azonban nem egy 

szabvány. Az EMAS-t az ipari szennyezéscsökkentés és kockázatcsökkentés témakörébe sorolja az EU: a 

szabályozás formája regulation, vagyis közvetlenül alkalmazandó minden országban, nincs szükség arra – mint 

a direktívák esetében – hogy az egyes országok azt adaptálják és beemeljék saját jogi szabályozásukba. 

Az EMAS az ipari tevékenységet végző vállalatok önkéntes részvételén alapuló európai uniós rendszer, 

melynek fő célja az ipari tevékenységek környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítása: 

• a vállalatok által kiépített és bevezetett környezeti politika, környezetvédelmi programok és menedzsment 

rendszer által, 

• ezen elemek rendszerezett, objektív és rendszeres auditja által, 

• és azáltal, hogy információt szolgáltat a vállalat a közvélemény számára. 

1.6. Hulladékgazdálkodási tervek 

A magyar környezetpolitikának a fenntartható fejlődést elősegítő – a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben rögzített – elveit és céljait a hulladékkal kapcsolatban a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) határozza meg. 

A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: 

• a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az újrahasználatot, 

• a keletkező hulladék hasznosítását, 

• a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő ártalmatlanítását. 

A törvényben meghatározott célok elérését a hulladékgazdálkodási tervek az alapelvek érvényesítésével segítik 

elő. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyűlés 2002. november 26-án fogadta el, 

kihirdetése a 110/2002.(XII.12.) OGY határozattal történt meg. Az OHT-t és az annak alapján készülő egyéb, 

különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik – hat évre készítik el és 2 évente beszámolót 

állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. 

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, 

érintett más hatóságok, érdekképviseleti szervezetek, környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával kell 

készíteni (Hgt. 33.-36.§). 

A hulladékgazdálkodási tervek rendszere (1.9 ábra) [19] hatásterületi hierarchia szerint épül fel. 

1.8. ábra - Hulladékgazdálkodási tervek rendszere 18 

 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

                                                           
18 OKTVF: Hazánk környezeti állapota; 2005; Budapest; Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium; p. 123. 

c19
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Az átfogó tervezési rendszert megalapozó első Országos Hulladékgazdálkodási Terv a hulladékgazdálkodás 

célrendszerének megfelelően elemzi a magyarországi hulladékképződés és kezelés mai helyzetét, meghatározza 

a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) tervezési periódusához igazodóan a 2003–2008. között elérendő 

célokat, valamint a célok elérését biztosító intézkedéseket és programokat. Ezek keretében kijelöli a feladatokat 

mind a különböző hulladéktípusokra, mind az egyes gazdasági szektorokra vonatkozóan, illetve meghatározza a 

feladatok megosztását a hatósági, közigazgatási szervezetek, az önkormányzatok, a társadalmi és gazdasági 

szervezetek, valamint az ipar, a kereskedelem, a mezőgazdaság és a szolgáltatások területén működők között. 

Az OHT célkitűzéseinek és intézkedéseinek meghatározásánál fokozott figyelemmel van az Európai Unióhoz 

történő csatlakozásból adódó kötelezettségekre, az Európai Közösség integrált hulladékgazdálkodási 

politikájához történő igazodásra, a már harmonizált vagy később harmonizálandó vonatkozó közösségi jogi 

szabályozás tartalmára, illetőleg a „Környezet 2010: A jövőnk a mi választásunk” című az Európai Közösség 6. 

Környezetvédelmi Akcióprogramjára. 

Az OHT megvalósításával megoldandó, illetve kezelendő főbb feladatok: 

• Csökkenteni kell a mind abszolút mértékben, mind a termelési értékhez viszonyítottan magas 

hulladékképződési arányt; 

• Emelni kell a legtöbb hulladékfajtánál alacsony hasznosítási arányt, ösztönözni kell a takarékos anyag- és 

energiagazdálkodást; 

• Meg kell oldani a nagy mennyiségben tárolt hulladék nyersanyagkénti felhasználását; 

• Minimalizálni kell a lerakással történő ártalmatlanítás igen magas arányát; 

• Növelni kell a számos esetben nem megfelelő hulladékkezelés színvonalát és biztonságát, mérsékelni kell az 

egészségügyi és környezeti veszélyeztetés, illetve kockázat mértékét; 

• Fokozatosan fel kell számolni az elmúlt évtizedekben kialakult, nem megfelelő hulladék elhelyezésből 

származó veszélyeztető forrásokat és szennyezett területeket; 

• Növelni kell az elvek és szabályok betartásának, a környezettudatos és jogkövető magatartásnak a mértékét; 

• Teljessé kell tenni az egyes területeken hiányos szabályzási rendszert, növelni kell a szemléletformálás és a 

szakmai útmutatási eszközök alkalmazásának hatékonyságát; 

• Erősíteni kell a hatósági jogérvényesítés személyi, szakmai és intézményi feltételrendszerét; 

• Fejleszteni kell a hulladék monitoring (nyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás, mérés-ellenőrzés) 

eszközrendszerét, különös tekintettel az adatok megbízhatóságára; 

• Piac konform gazdasági szabályozókkal kell ösztönözni a fenntartható fejlődés elvének megfelelő, hosszú 

távon előnyös megoldásokat, a korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülését, különös 

tekintettel a hasznosításra; 

• Ösztönözni kell a hulladékgazdálkodási célok elérését segítő kutatást és műszaki fejlesztést; 

• Erősíteni kell az állami és a magánszféra közötti együttműködést, támogatni kell a helyi, illetve helyi 

közösségi kezdeményezéseket, különös tekintettel a hulladék elkülönített gyűjtésére és hasznosítására; 

• Hatékonyabbá kell tenni az oktatási, nevelési, szemléletformálási tevékenységet. 

Területi hulladékgazdálkodási terv 

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. §-ban meghatározott tervezési-statisztikai 

régióra vonatkozóan a környezetvédelmi felügyelőségek által készített hulladékgazdálkodási terv. A hét területi 

hulladékgazdálkodási terv elkészült és a 15/2003.(XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre. 

A környezetvédelmi felügyelőség a területi hulladékgazdálkodási terv készítése során bekéri a területi 

hulladékgazdálkodási terv tervezetére a tervezési területtel érintett közigazgatási szervek, a helyi 

önkormányzatok, az érintett érdek-képviseleti szervek, valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek által 

delegált személyek véleményét. 
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A területi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy a területi hulladékgazdálkodási terv biztosítsa a 

Hgt. 56. §-a (7) bekezdésében meghatározott szervesanyag-tartalom csökkenést, valamint a Hgt. 56. §-a (8) 

bekezdésében meghatározott csomagolási hulladékhasznosítás arányt. 

Megyei hulladékgazdálkodási terv 

Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan meghatározott tartalommal a megyei önkormányzat által 

készített hulladékgazdálkodási terv. Készítése nem kötelező. Tartalma, felépítése a területi tervekéhez hasonló. 

Helyi hulladékgazdálkodási terv 

Egy települési önkormányzat területére, vagy az egy körjegyzőséghez tartozó települések területére, illetve 

hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban, vagy más módon közösen ellátó települési önkormányzatok 

illetékességi területére meghatározott tartalommal készített hulladékgazdálkodási terv. A tervezés során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzatok egyéb, 

hulladékkeletkezéssel járó tevékenységi körére. 

Egyedi hulladékgazdálkodási terv 

Egyedi terv készítésére kötelezett az a gazdálkodószervezet, amelynél legalább 10 tonna veszélyes hulladék 

keletkezik évente, vagy az éves keletkező összes hulladékmennyiség meghaladja a 200 tonna hulladéktömeget. 

Az egyedi tervet az egyes telephelyekre kell készíteni, több telephely esetén, együttesen is elkészíthetik azt, de 

az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeknek külön kell megjelenniük a tervben. 

A hulladékgazdálkodási tervek tartalmi követelményeit általánosan a Hgt., részletesen a 

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendet tartalmazza. Idézet a Hgt 37. §-ból: 

(4) A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen: 

a) a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és eredetét; 

b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; 

c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; 

d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott 

vállalkozásokat; 

e) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; 

f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok kezelésének 

(begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő 

intézkedések meghatározását, végrehajtásuk sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, 

megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, 

valamint ezek becsült költségeit. 

(5) A csomagolási hulladékokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó feladatokat a (4) bekezdés szerinti 

tartalommal a hulladékgazdálkodási tervek önálló tervrészeként vagy külön tervben kell meghatározni. 

(6) A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit külön jogszabály határozza meg. 

A hulladékgazdálkodás szervezési kérdéseiről rendelkeznek a törvény e szakaszai. Az országos 

hulladékgazdálkodási terv elkészítésével, közzétételével, és az ország területi egységeire történő lebontásával az 

egyes térségekben kialakításra kerülő kezelő berendezések és létesítmények meghatározhatóakká válnak; a 

tervezést és forrásbiztosítást követően üzembe helyezhetőek. Kiemelkedően fontos jelentőségű a 

hulladékgazdálkodási tervre vonatkozó szabályok bevezetése, egyfelől azért, mert a helyi, területi és országos 

tervek kialakításával lehetőség nyílik az átfogó, egységes hulladékgazdálkodási politika végrehajtására, és 

egyben a közösségi jogszabályok a Keretirányelv által előírt kötelezettségek teljesítésére is. A fenti 

rendelkezések bevezetése módot ad arra is, hogy országos szinten átláthatóvá és tervezhetővé váljanak a 

hulladék-feldolgozó háttéripar szükséges kapacitásai. 

A törvény háromszintű tervkészítést ír elő: az országos tervet, mely a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz 

kapcsolódik és melynek készítése az Országgyűlés feladata, a területi tervet, amelyet a felügyelőségek-, és a 
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helyi tervet, melyet a települési önkormányzatok készítenek. A törvény meghatározza a hulladékgazdálkodási 

terv tartalmának alapvető szabályait, illetve előírja, hogy milyen időközönként kell az egyes terveket elkészíteni. 
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2. fejezet - Regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerek 
tervezése, létesítése, működtetése és 
fenntarthatósága 

2.1. Jogszabályi előírások, szabályozás 

A hulladékgazdálkodásra vonatkozóan az EU joganyaga több, mint 60 tanácsi vagy bizottsági rendeletet, 

irányelvet, határozatot és ajánlást fogalmaz meg, melyek három fő csoportba sorolhatók: 

• hulladékokra és hulladékgazdálkodásra vonatkozó általános és átfogó szabályok, 

• hulladékkezelő létesítményekre és tevékenységükre vonatkozó követelmények, 

• egy-egy anyag- vagy hulladékáramra vonatkozó speciális előírások. 

Az Unió hulladékgazdálkodását átfogó, az elvi, szakmapolitikai és intézményi alapokat biztosító szabályozását a 

többször módosított, a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi keretirányelv, továbbá a hulladékgazdálkodás 

közösségi stratégiájáról szóló 97/C 76/01 tanácsi állásfoglalás alapozza meg, melyek előírásait a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény harmonizálja. 

Az EU egyik elsődleges célja a hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, és a képződő 

hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása. A hulladék-megelőzést újabb, a hulladék keletkezésének 

mérséklését célzó kezdeményezésekkel, jobb erőforrás-felhasználással és a fenntartható felhasználási mintákra 

való átváltással szeretné elérni. 

A cél a Közösségi VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja értelmében 2000-2010. között a hulladék 

mennyiségének 20 %-os, 2050-ig 50 %-os csökkentése, különleges hangsúlyt fektetve a veszélyes hulladékok 

mennyiségének redukálására. 

Az Unió hulladékgazdálkodása három elven alapul: 

1. a hulladékképződés megelőzése 

2. hasznosítás és újrahasználat 

3. a hulladék biztonságos ártalmatlanításának fejlesztése, monitoring. 

A hulladéklerakással kapcsolatban az EU nagyon szigorú szabályokat hozott, amelyek között megtiltja a 

használt gumiabroncsok lerakását, és előírja a biológiai úton lebomló hulladékok mennyiségének csökkentését a 

lerakókon. Magának a lerakásnak a biztonsága érdekében részletesen meghatározza a hulladéklerakók 

kialakításának és működtetésének feltételeit. 

A 2001. január 1-jével hatályos a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény – amely teljes 

mértékben megegyezik az Európai Unió Tanácsának vonatkozó direktíváival – célja az emberi egészség 

védelme, a természeti és az épített környezet megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos 

magatartás kialakítása a hulladékgazdálkodás eszközeivel. 

A törvény hatálya kiterjed többek között minden hulladékra, a hulladékgazdálkodási tevékenységekre és 

létesítményekre. Alapelvei között szerepel többek között az integrált szennyezés-megelőzés elve, mely szerint a 

legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét a környezetterhelés 

csökkentése érdekében, továbbá a regionalitás elve, amely kimondja, hogy a hulladékkezelő létesítmények 

kialakításánál a gazdaságossági és környezetbiztonsági szempontok figyelembevételével gyűjtőkörzetek ésszerű 

hálózatának kialakítására kell törekedni. A törvény meghatározza a hulladékgyűjtés és -szállítás kritériumait, 
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kitér a hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás feltételeire, valamint a települési önkormányzatok ezzel 

kapcsolatos kötelezettségeire. 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény definíciója szerint a települési szilárd hulladék a 

háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal 

együtt kezelhető más hulladék. A települési szilárd hulladék ingatlantulajdonosoktól (termelőktől) történő 

elszállítása (begyűjtése) és elhelyezése (ártalmatlanítása vagy hasznosítása, illetve hasznosításra történő átadása) 

a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladata, amelynek ellátására közszolgáltatást kell 

szervezniük és fenntartaniuk. A közszolgáltatás keretében a települési önkormányzatoknak joguk van az általuk 

meghatározott hulladék-összetevőkre szelektív gyűjtést szervezni és annak igénybevételére az 

ingatlantulajdonosokat kötelezni. 

A hulladékgazdálkodás ily módon egyre kevésbé tekinthető egy különálló, a nem kívánatos, de elkerülhetetlen 

kibocsátás hatásainak mérséklésére irányuló tevékenységnek, hanem részévé válik egy holisztikus, az anyagok 

és termékek teljes életciklusát lefedő, a környezeti hatásokat összességében minimalizáló szemléletű 

tevékenységnek. 

Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozással elkötelezte magát, hogy elfogadja és az ország 

területén érvényre juttatja az Unió környezetvédelmi politikáját. Ez a vállalás a szükséges jogi háttér 

megteremtése mellett számos új feladatot ró a magyar gazdaságra, közigazgatásra és a lakosságra. Az Unió 

irányelveinek magyarországi érvényesítésével olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően 

megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. 

A célkitűzés a települési önkormányzatok bevonásával integrált, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek 

kialakítása, beleértve a szelektív hulladékgyűjtést, -kezelést és újrahasznosítást, illetve az újrahasznosítás 

előfeltételeinek megteremtését, valamint a nem hasznosítható hulladékok számára a környezetvédelmi 

szempontból kifogástalan lerakóhely kialakítását és működtetését. További célkitűzés az országban lévő, 

engedély nélküli vagy megtűrt, de nem biztonságos, környezeti kockázatot jelentő helyi lerakók bezárása, 

rekultivációja, és ehhez kapcsolódóan indokolt az EU irányelveinek megfelelően komplex hulladékkezelési 

rendszerek kiépítése. További feladat a szükséges műszaki, technikai, szervezeti és tudati feltételek 

megteremtése. Ennek teljes megvalósítására az önkormányzatok nem rendelkeznek saját forrással, tehát csakis 

hazai és nemzetközi pályázati források elnyerésével teremtődik meg a lehetőség a szilárd háztartási 

hulladékkezelés EU konform megoldására. 

Az EU követelmények a települési szilárd hulladékgazdálkodás fejlesztési stratégiájának irányát is 

meghatározzák. A környezetvédelmi alapelvek (az integrált szennyezés megelőzés, a szennyező fizet, az 

elérhető legjobb technika, az önellátás, a regionalitás, a költséghatékonyság elve), a hulladékgazdálkodási 

prioritások (megelőzés, hasznosítás, ártalmatlanítás) és a vonatkozó szabályozási rendszer figyelembe vételével 

stratégiai célként került meghatározásra: 

• a korszerű települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás kiterjesztése az ország teljes lakosságára, 

• a korszerűtlen, régi hulladéklerakók bezárása és rekultiválása, 

• a szilárd hulladék kezelési rendszerek EU normákhoz igazodó átalakítása, 

• a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, irányításához és ellenőrzéséhez szükséges jogi-szervezeti háttér 

megteremtése. 

2.2. A települési önkormányzatok 
hulladékgazdálkodási kötelezettségei 

A Hgt. szabályozza, hogy a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az 

ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást (a 

továbbiakban: közszolgáltatás) szerveznek és tartanak fenn. 

A gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről önállóan nem gondoskodik. 

A közszolgáltatás egyebek mellett kiterjed: 
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• a közszolgáltatás ellátására feljogosított hulladékkezelő (a továbbiakban: közszolgáltató) szállítóeszközéhez 

rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató 

rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítására; 

• a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére. 

A közszolgáltatás – a helyi önkormányzat határozata szerint – kiterjedhet begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő 

udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek 

létesítésére és működtetésére is. 

• A települési önkormányzat a helyi feltételekhez igazodva, rendeletében előírhatja a települési szilárd hulladék 

egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, illetőleg 

meghatározhatja az erre vonatkozó részletes szabályokat. 

• A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg: 

a. a helyi közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatással ellátott terület határait; 

b. közszolgáltató megnevezését, illetőleg annak a működési területnek a határait, amelyen belül a 

közszolgáltató a közszolgáltatást rendszeresen köteles ellátni; 

c. a közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos ezzel összefüggő 

jogait és kötelezettségeit – beleértve az egyes ingatlanfajtákra vonatkozó speciális szabályokat –, a 

szolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemeit; 

d. a közszolgáltatás keretében kötött szerződés létrejöttének módját, valamint a közszolgáltatás 

igénybevételének – jogszabályban nem rendezett – módját és feltételeit; 

e. a közszolgáltatással összefüggő – jogszabályban nem rendezett – települési önkormányzati feladat- és 

hatáskört; 

f. az elvégzett szolgáltatás alapján az ingatlantulajdonost terhelő díjfizetési kötelezettséget, az alkalmazható 

díj legmagasabb mértékét, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények eseteit vagy a szolgáltatás 

ingyenességét; 

g. a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési 

helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket; 

h. a gazdálkodó szervezet számára a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem 

elkülönítetten gyűjtött és nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében a közszolgáltatás 

kötelező igénybevételét. 

Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladataikat társulásba szervezetten is elláthatják, melynek működési 

szabályait szerződésben rögzítik. 

A Hgt. előírja, hogy a települési hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltatónak a feladatait – a 

környezetvédelmi előírások megtartása mellett – az önkormányzati rendeletben előírt módon kell végeznie. A 

közszolgáltató az önkormányzattal közszolgáltatási szerződést köt, amely a következő feladatokra terjedhet ki: a 

települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése, elszállítása a települési hulladékkezelő telepre, a 

települési hulladék kezelése, a kezelő létesítmény üzemeltetése és a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása. 

A közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltethető, illetőleg korlátozható. 

2.3. A települési hulladékgazdálkodás célja és a 
megvalósítás eszközei 

2.3.1. Megelőzés a települési hulladékok területén 

Magyarországon a települési hulladék mennyisége 2006-ig nőtt, azóta stagnál (2007-ben a keletkezett települési 

szilárd hulladék mennyisége 4.593 ezer tonna volt). A települési szilárdhulladék-képződés mértéke jól követte a 
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lakossági fogyasztás mértékét erősen befolyásoló reáljövedelmek alakulását, a jövedelem növekedése esetén 

átlagosan 1%-os hulladékmennyiség-növekedés tapasztalható. 

Az országban keletkező települési szilárd hulladék lassú, de egyenletes – évi 1-1,5 %-os – növekedésével kell 

számolni (térfogatában ez kb. 2-3 %-os mennyiségi növekedést jelent). Csökkentését alapvetően csak a 

jelenleginél szélesebb körre kiterjedő szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával lehet elérni. A szelektív 

gyűjtési rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok a lakosság legalább 60 %-ának kiszolgálását biztosítsák. 

Célok 

• A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió tonna (500 kg/fő/év), ezen belül a 

háztartásokban a napi 1 kg/fő mennyiséget. 

• A házi és közösségi komposztálás elterjesztése, a zöldhulladékok helyben történő visszaforgatása, valamint az 

újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése. 

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések önkormányzati szinten 

• Házi és helyi komposztálás szervezése, oktatása. 

• A komplex hulladékkezelő rendszer részeként újrahasználati központok kialakítása (a feleslegessé vált 

tárgyak gyűjtése, tisztítás és javítás utáni értékesítése). 

Mutatók 

• A házi komposztálás mértéke (bevont, illetve támogatott háztartások száma). 

• Újra-használati központok száma. 

• A képződő települési hulladék mennyisége (külön a lakossági és intézményi eredetű hulladék). 

2.3.2. A hasznosítás elősegítése a települési hulladékok terén 

A települési hulladékok terén az általános hasznosítási tendenciával ellentétesen jelentős növekedés következett 

be, a hasznosítási arány 2008-ra 20% fölé emelkedett (ebből 8% a fővárosi energetikai hasznosítás). A 

növekedés egyrészt a szelektív gyűjtés és az elkülönített biohulladék-kezelés fejlesztésének támogatásából, 

másrészt a gyártói kötelezettségbe tartozó csomagolási és elektronikai hulladékok hasznosítási 

kötelezettségeinek teljesítéséből adódik. 

A fejlesztések eredményeként ma már a lakosság mintegy felének rendelkezésére állnak a szelektív gyűjtési 

lehetőségek. A fejlesztések eredményeként bővült a biohulladék elkülönített kezelésének eszközparkja is, több 

térségben komposztáló telepek létesültek, amelyek kapacitását azonban csak részlegesen használják ki a magas 

üzemeltetési költségek és komposzt elhelyezhetőségének nehézségei miatt. 

Célok 

• A korszerű regionális hulladékkezelő rendszerek hálózatát ki kell építeni az ország valamennyi lakosa 

számára. 

• A 2020-as cél teljesítéséhez szükséges szelektív gyűjtési rendszereknek 2015-re ki kell épülniük, amihez a 

szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása szükséges a lakosság 80%-a számára. 

• Komposztáló és biogáz-üzemek létesítése szükséges, a komposztok minőségbiztosítási rendszerének 

kialakításával egyidejűleg. 

• A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság 80%-a számára. 

• A települési szilárd hulladék újrafeldolgozási arányának 30%, teljes hasznosításának 40% fölé emelése. 

• 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok összességében 35%-os hasznosítása (2020-ig 50%). 

• A biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésének megoldása oly módon, hogy 2016-ban legfeljebb 

820 ezer tonna biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú települési hulladék kerüljön lerakásra. 
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• A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának stabilizálására mechanikai-biológiai 

hulladék előkezelés megvalósítása – szükség szerint. 

• A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának bővítése; a mechanikai-biológiai hulladék-

előkezelés éghető frakciójának elkülönítése és energetikai hasznosítása interregionális megoldásokkal, 

erőművek, cementgyárak, hulladék-erőművek igénybevételével (Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-

Magyarország, Észak-Magyarország, Alföld). 

• A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok lakossági begyűjtő rendszerének fejlesztése (csomagolóanyag, 

elem-akkumulátor, elektronikai hulladék). 

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések önkormányzati szinten 

• A szelektív gyűjtés rendszerének kiépítése, bővítése. 

• A biohulladék elkülönített kezelésének megoldása (komposztáló és biogáz üzemek létesítése). 

Mutatók 

• A szelektíven gyűjtött, illetve anyagában és energetikai célra hasznosított települési hulladék mennyisége, 

anyagfajtánként. 

2.3.3. A települési hulladékok biztonságos ártalmatlanítása 

A megelőzést szolgáló intézkedések és a hasznosítás ellenére megmaradó hulladék környezetet és egészséget 

nem veszélyeztető ártalmatlanításáról mindenképpen gondoskodni kell. A hazai keletkezett hulladéknak még ma 

is közel 70%-a ártalmatlanítást igényel, ami a gyakorlatban többnyire a hulladékgazdálkodási hierarchia legalján 

lévő (bár még mindig legolcsóbb) lerakást jelenti (a képződő hulladék közel 45%-a lerakásra kerül). 

A vonatkozó EU irányelv szerint 2009. július 15. után nem működhet olyan hulladéklerakó, amely nem elégíti 

ki a lerakásra vonatkozó követelményeket. 

A települési szilárd hulladék 80%-a lerakásra kerül. 2008 végén az országban még 132, 2009. július 15-ig 

bezárandó települési (nem veszélyes) hulladéklerakó üzemelt. A kieső kapacitások pótlását jelentik azok a 

korszerű ártalmatlanító létesítmények, amelyek a folyamatban lévő, illetve már kezdeményezett települési 

hulladékkezelési fejlesztési projektek keretében, az EU társfinanszírozásával valósulnak meg. Az ország teljes 

hulladéklerakási igényét 75-80 lerakó fogja ellátni (2009 júliusától ebből várhatóan 75 fog működni, a 

folyamatban lévő fejlesztések eredményeként 2012-ig további 5 lerakó lép üzembe). A bezárt, régi lerakók 

biztonságba helyezéséről, rekultiválásáról és folyamatos monitorozásáról még évtizedekig gondoskodni kell. 

Célok 

• A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 60% alá csökkentése. 

• A lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának csökkentése (2016-ra ne haladja meg a 

820 ezer tonnát). 

• Az elkülönítetten gyűjtött vagy válogatott, hasznosítható összetevők lerakásának megszüntetése. 

• A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos rekultiválása és monitorozása. 

A célok elérése érdekében szükséges intézkedések önkormányzati szinten 

• A lerakási igényeket kielégítő, közszolgáltatás keretében működő, térségi ártalmatlanító kapacitások 

biztosítása. 

• A papír és a biohulladék lerakástól eltérő kezelésének megoldása. 

• Lakossági szemléletformálás a lerakás minimalizálása és hulladékelhagyás megszüntetése érdekében. 

• A hulladék szállításakor a környezeti szempontok figyelembevétele (pl. távolságok minimalizálása). 

• Közterületen elhagyott hulladékok begyűjtése, kezelése. 
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Mutatók 

• A lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyisége és biológiailag lebomló szervesanyag-tartalma. 

• A rekultivált lerakók száma. 

A hasznosítás alapvető feltétele a hasznosítható összetevők elkülönített gyűjtése, illetve adott esetben azok 

utólagos kiválogatása, kinyerése. A fogyasztói szférában ezt jelentősen befolyásolja a szelektív gyűjtéshez 

rendelkezésre álló infrastruktúra kiépítettsége, valamint a lakosság szokásai és anyagi érdekeltsége. 

A lakossági szelektív hulladékgyűjtés lehetősége egyre szélesebb körben válik elérhetővé, elsősorban a papír, 

műanyag, üveg, illetve fém frakciók esetében, leginkább a csomagolási hulladékokra – köszönhetően a gyártói 

felelősségbe tartozó hasznosítási kötelezettségeknek, valamint az EU támogatással megvalósuló települési 

hulladékkezelési rendszereknek. A szelektív hulladékgyűjtésbe a lakosság 68%-ának van módja bekapcsolódni. 

A bevont lakosság legnagyobb része (57%) hulladékgyűjtő szigeteken keresztül kapcsolódik a rendszerbe, míg 

kisebb részüket (6-7%) házhoz menő gyűjtéssel vonják be. A hulladékudvarokon történő szelektív gyűjtésre 

2008-ban 52 településén volt lehetőség, összesen 81 hulladékudvaron (a települések lakosságszáma több mint 

3,5 millió, de a gyakorlatban ennek kb. 10%-a tekinthető ténylegesen elérhetőnek). A közszolgáltatások 

keretében működő szelektív gyűjtési rendszerekből az anyagában hasznosított települési hulladéknak alig több 

mint 10%-a származik. 

A települési szilárd hulladékok esetén a hasznosítás aránya az elmúlt években jelentősen növekedett, 

köszönhetően a szelektív hulladékgyűjtés terjedésének, az elkülönített biohulladék-kezelés növekedésének, 

valamint az egyes, gyártói kötelezettségbe tartozó csomagolási, elem-akkumulátor és elektromos berendezés 

hulladékok hasznosítási kötelezettségeinek. 

A hasznosítás helyzetét és problémáit az alábbi SWOT elemzés szemlélteti. 

2.1. táblázat - A hasznosítás helyzetét jellemző SWOT analízis (forrás: OHT-II., 2009) 
 

Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők – Gyengeségek 

Erős hagyományai és megfelelő feldolgozási 

kapacitásai vannak a vas- és acél-, valamint a 

papírhulladékoknak. 

Számos hulladékfajtának nincs hazai feldolgozó 

kapacitása (színes üveg, elem, akkumulátor, 

színesfémek többsége, képcsövek). 

Folyamatosan növekszik a települési hulladékok és az 

építési-bontási hulladékok elkülönített gyűjtése és 

hasznosítása. 

Számos hasznosítható hulladékfajta hasznosítása – a 

gyűjtés és előkészítés magas költségei, a 

helyettesíthető elsődleges alapanyag olcsósága, a 

felhasználás rendezetlen feltételei, és nem utolsó 

sorban érdektelenség következtében – csak minimális 

mértékben valósul meg. 

A szelektív gyűjtés lehetősége a lakosság több mint 

60%-ának rendelkezésére áll. 
A szelektív gyűjtő hálózat nagy része hulladékgyűjtő 

szigetekre épül, sűrűsége nem kielégítő, kihasználtsága 

magas, lefedettsége alacsony. 

A települési hulladék hasznosítási aránya 8 év alatt 

3%-ról 20% fölé emelkedett. 
A települési hulladék alig egyötödének a hasznosítása 

igen alacsony. 

Folyamatosan bővül a bio-hulladékok komposztáló és 

biogáz-előállító kapacitása. 
Magas a komposztáló telepek üzemeltetési költsége, 

szűkös a komposzt elhelyezési lehetősége, illetve 

felvevő piaca. 

A hulladékból történő fűtőanyag, illetve energia-

előállítás igényének megerősödése. 
A magas fűtőértékű összetevők anyagában történő 

hasznosításának háttérbe szorulása. 

Külső tényezők – Lehetőségek Külső tényezők – Veszélyek 

Szelektív gyűjtési rendszerek bővítése, kiépítésének és 

igénybevételének kötelezővé tétele. 
Díj- és üzemeltetési költség növekedés miatt a 

hulladékelhagyás növekedése, a rendszerek 

összeomlása, kapacitások kihasználatlansága. 

A hulladék előkezelésének és hasznosításának 

támogatása. 
A gazdaságfejlesztési és a környezetvédelmi, 

fenntarthatósági szempontok és érdekek ütközése, az 

előállítási költségek a piacon nem érvényesíthetők. 
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Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők – Gyengeségek 

Hulladék feldolgozó és hasznosító létesítmények 

létrehozása, energetikai hasznosítás bővítése. 
Lakossági/civil ellenállás a létesítendő hasznosító 

művekkel szemben. 

Biohulladékok, komposztok, szennyvíziszapok 

mezőgazdasági felhasználásának növelése. 
Mérsékelt vagy ellenérdekelt mezőgazdasági 

fogadókészség, szigorodó előírások és adminisztráció. 

Az általános hasznosítási célok (a képződő hulladék legalább 50%-ának hasznosítása, ezen belül az 

újrahasználatra történő előkészítés és az anyagában történő újrafeldolgozás összességében érje el a 40%-ot) 

lebontásával a következő részcélok elérésével számolunk: 

Települési szilárd hulladék: 

• A szelektív gyűjtés infrastruktúrájának biztosítása a lakosság 80%-a számára. 

• A települési szilárd hulladék újrafeldolgozási arányának 30%, teljes hasznosításának 40% fölé emelése. 

• 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok összességében 35%-os hasznosítása (2020-ig 50%). 

• A biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésének megoldása oly módon, hogy 2016-ban legfeljebb 

820 ezer tonna biológiailag lebomló szervesanyag kerüljön lerakásra. 

• A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának stabilizálására mechanikai-biológiai 

hulladék előkezelés megvalósítása. 

• A hasznosítási célok elérése érdekében teendő intézkedések jelentős része a hulladékok elkülönített 

gyűjtésének erősítését szolgálja. A begyűjtő és kezelő rendszerek kialakításának és működtetésének 

fejlesztéséhez elengedhetetlen a hulladék(anyag)fajtákra specializálódott szolgáltatások bővítése, amit a 

települési szilárd hulladék összetevői esetében az önkormányzati közszolgáltatásokra célszerű alapozni. 

A hasznosításon belül ugyan az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás növelése az elsődleges feladat, 

a lerakás minimalizálása érdekében a hulladékok egyéb – elsősorban – energetikai célú felhasználásának 

növelése is szükséges. A biohulladékok és a magas fűtőértékű, technikai és gazdasági okokból feldolgozásra 

alkalmatlan más hulladékok energia-tartalmának minél hatékonyabb kinyerése és hasznosítása a nem megújuló 

energiahordozók kiváltásához is hozzájárul. A fenntarthatóság elvének érvényesüléséhez a biogáz- és más 

fűtőanyag-előállítás és hasznosítás, a közvetlen energetikai célú hasznosítás mellett a talajerő pótlásra történő 

felhasználás bővítése is hozzájárul. 

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek prioritási sorrendjében az ártalmatlanítás áll az utolsó helyen. 

Ennek megfelelően az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét a lehető legalacsonyabb mértékre kell 

szorítani, különösen a lerakásra kerülő, a gazdaság számára – legalábbis egy ideig – hozzáférhetetlenné váló 

hulladék mennyiségét. 

2.3.4. Az ártalmatlanítás helyzete, problémái 

A hulladék lerakással történő ártalmatlanítása még mindig a legolcsóbb és legelterjedtebb hulladékkezelési 

megoldás, különösen a települési hulladékok kezelésében igen magas a közel 75%-os lerakási arány 

(összességében 42%). 

A nem-megfelelő települési hulladéklerakók 2009. július 15-i bezárásával az igénybe vehető lerakók távolsága 

számos településtől a korábbi lehetőséghez képest jelentősen megnőtt, de a 2009-10-ben átadásra kerülő 

lerakókat is figyelembe véve legfeljebb 60 km-en belül elérhető a megfelelő kapacitás. A települési 

hulladéklerakás további problémáját jelenti, hogy a biológiailag lebomló összetevők lerakott mennyisége – az 

irányelv lerakás-csökkentési előírásai következtében – 2016-ban nem haladhatja meg a 820 ezer tonnát, aminek 

eléréséhez – és az azt kiváltó egyéb megoldások fejlesztéséhez – további lerakást korlátozó és az elkülönített 

gyűjtést és kezelést ösztönző intézkedéseket kell hozni. 

2.2. táblázat - Az ártalmatlanítás helyzetének SWOT elemzése (forrás: OHT-II., 2009) 
 

Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők – Gyengeségek 

A környezettudatos szemlélet terjedése Gyakori a hulladékelhagyás 
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Belső tényezők – Erősségek Belső tényezők – Gyengeségek 

Magas a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások 

száma (93%) 
Magas a lerakás aránya, különösen a települési 

hulladék esetében 

Az ártalmatlanító létesítmények megfelelnek a 

környezetvédelmi követelményeknek 
Sok a bezárt, de nem rekultivált települési 

hulladéklerakó 

A hulladékégetők mindegyike rendelkezik hőkinyerő 

és energiahasznosítási rendszerrel 
Egyenetlen a hulladéklerakó kapacitások eloszlása 

A szennyező fizet elv egyre inkább érvényesül a 

kezelési szolgáltatási díjakban, ösztönözve ezzel az 

ártalmatlanítás elkerülését 

Magas a lerakott települési hulladék szerves hulladék 

tartalma. 

Külső tényezők – Lehetőségek Sok égethető és hasznosítható veszélyes és nem-

veszélyes hulladék kerül a lerakókba 

A szerves hulladékok külön kezelésének ösztönzése, 

eltérítés a lerakókról 
Egyéb kezelési módszerekhez képest olcsó 

hulladéklerakás, a lakosság fizetőképességéhez 

(hajlandóságához) képest viszont magasak a lerakási 

díjak 

A hasznosítható hulladékok lerakásának korlátozása Külső tényezők – Veszélyek 

A lerakási tilalmak és korlátozások megnövelik a 

kiépített lerakási kapacitások élettartamát 
Nem kifizetődő a hulladék lerakástól eltérítő szelektív 

gyűjtési és feldolgozási kapacitások működtetése 

Az égethető hulladékok eltérítése a lerakókról, az 

égetési kapacitás növelése 
Nem csökken a hulladéklerakás 

Biohulladékok, komposztok, szennyvíziszapok 

mezőgazdasági felhasználásának növelése. 
Az illegális hulladék-elhelyezés növekedése 

 A kevesebb lerakandó hulladék növeli az egységnyi 

hulladékra jutó fajlagos üzemeltetési költségeket, ami 

az üzemeltető érdekeltségét csökkentve a szükséges 

kapacitások rendelkezésre állását, vagy az 

utógondozáshoz szükséges tartalékképzést 

veszélyeztetheti 

 Az anyagában történő hasznosítás növekedése miatt az 

égethető frakció mennyisége csökken, hosszútávon a 

kizárólag hulladékra alapozott égetési kapacitások 

ráfizetésessé válhatnak, kihasználtságuk csökken 

A jelenlegi ártalmatlanítási helyzet és üzemeltetési problémák, illetve veszélyek alapján az ártalmatlanítás 

területén a következő célok elérését lehet reálisan prognosztizálni 2014-re. 

• A hazai ártalmatlanítási igények folyamatos kielégítése, a megszűnő, de szükséges kapacitások folyamatos 

pótlása az ártalmatlanítási díjakból. 

• Összességében a lerakás arányának 40% alatt tartása 

• A települési hulladék lerakás 60% alá csökkentése 

• A lerakási tilalmak betartatása (gumiabroncs, ipari és gépjármű elem-akkumulátor, egyéb, a lerakási 

szabályozás szerint kitiltott tulajdonságú hulladékok) 

• A hasznosítható és a magas fűtőértékű hulladékok lerakásának korlátozása 

• A biológiailag lebomló szerves hulladék lerakásának további korlátozása 

• A lerakásra kerülő hulladékok előkezelésének fejlesztése 

• A veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének és ártalmatlanításának fejlesztése 

• A bezárt hulladékártalmatlanító létesítmények területének rekultiválása, és hatásaik folyamatos monitorozása 
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2.3.5. A települési hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete 

A települési szilárd hulladék keletkezésének és kezelésének elmúlt évekbeni alakulását mutatja a következő 

tábla: 

2.3. táblázat - A települési szilárd hulladék kezelése (forrás: OHT-II., 2009)) (ezer 

tonna) 
 

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. 

TSZH mennyiség 4.552 4.603 4.646 4.693 4.591 4.646 4.711 4.594 4.553 

Anyagában hasznosított 350 360 400 490 540 444 490 554 692 

Energetikailag 340 350 280 240 155 303 389 383 393 

hasznosított* 3.760 3.800 3.890 3.900 3.857 3.859 3.792 3.428 3.341 

Lerakott n. a. n. a. n. a. n. a. 40 40 40 229 126 

Magyarországon a települési szilárd hulladékkezelés területén az elmúlt tíz év során elsősorban a szolgáltatás 

elérhetőségének és a kezelés biztonságának a növelése határozta meg a fejlődés irányait, amelyek alapjául 

szolgálnak az elkövetkezendő időszak fejlesztéseihez. Az elért eredmények a következők szerint foglalhatók 

össze: 

• Megteremtődtek a közszolgáltatás jogi feltételei. 

• A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma 2007-ben elérte a 93%-os arányt, ami a belterületen 

található lakásokra nézve gyakorlatilag teljes ellátottságot jelent, mindezt korszerű, zárt pormenetes 

technológiával végzik. 

• A gyakorlatban alkalmazzák az önkormányzatok a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére 

vonatkozó jogszabályokat, a díjképzésre vonatkozó előírásokat és a rekultiváció technikai feltételeit 

meghatározó normákat. 

• Kialakultak a lakosság mintegy 60%-át kiszolgáló regionális hulladékkezelési rendszerek, amelyek korszerű, 

költséghatékony működést tesznek lehetővé. 

• 2009. július 15-ig bezártak a nem EU-konform TSZH lerakók, az ártalmatlanítást 80, megfelelően kialakított 

regionális lerakó végzi, amelyek legnagyobbrészt EU forrásokból finanszírozott projektek, vagy 

magánforrások segítségével valósultak meg. 

• Elindultak a régi lerakók rekultivációs programjai. 

• A hulladékégetés (energetikai felhasználás) aránya az összes begyűjtött települési hulladék tömegéhez képest 

2001 óta nem változott, továbbra is 8-9 % között mozog (évi 420 ezer tonna égetési kapacitás a Fővárosban, 

már korszerűsített, EU-normáknak megfelelő égetőműben), de megkezdődött a települési hulladék éghető 

összetevőinek energetikai hasznosítása együttégetéssel, pl. a Mátrai Erőműben, valamint néhány 

cementgyárban is. 

• Ma már országszerte több mint 1200 településen a lakosság 55%-a részére elérhető a szelektív gyűjtési 

rendszer, a begyűjtő szigetek száma a nyolcezret, a hulladékudvaroké pedig a százat közelíti, a háztól történő 

szelektív gyűjtés közel 200 településen, 900.000 lakost ér el, a térségi komposztáló telepek száma 40. 

• A szelektív hulladékgyűjtés aránya 2008-ra mintegy 12%-ra nőtt az összes képződő települési szilárd 

hulladékhoz viszonyítva, hozzá véve a szelektíven gyűjtött szerves hulladékok mennyiségét is ez az arány 

meghaladja a 15%-ot. A fővárosi energetikai hasznosítást is figyelembe véve a teljes hasznosítási arány 23-

24%, ami több mint 1 millió tonna hulladékot jelent; 

Az eredmények mellett azonban szembe kell néznünk a működés problémáival és hiányosságaival is. A 

jelentősebb problémák a következők: 

• A korszerű lerakók magasabb üzemeltetési költségei, a nagyobb szállítási távolság, valamint a kötelezően 

beépítendő költségelemek (amortizáció, rekultiváció) megnövelték a lakossági hulladékkezelési díjat. 
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• Emeli a hulladékkezelési díjat az, hogy a gyártók nevében eljáró koordináló szervezetek sok esetben 

alulfinanszírozzák a szelektív gyűjtést, illetve egyes frakciókat senki sem finanszíroz (pl. biohulladék). Ezek a 

költségek a vegyesen gyűjtött hulladék kezelési díjában jelennek meg. 

• A díjnövekedés miatt nőtt a lakosságtól be nem hajtható hulladékkezelési díj mértéke (kintlévőség), 

emelkedett az illegálisan elhagyott hulladék mennyisége. 

• Az önkormányzatok díjpolitikájukban nem elég hatékonyan differenciálnak a lakossági csoportok között (pl. 

választható kukaméret, időszakos lakók kérdése), illetve a lakók gyakran nem az általuk igénybe vett 

szolgáltatással arányos díjat fizetik. 

• A gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés nem elég hatékony, ezért – ahol ez gazdaságos –, ki kell alakítani a házhoz 

menő gyűjtési formát. 

• A biohulladék lerakási arányának csökkentése nem megfelelő ütemben halad, alapvetően a begyűjtő rendszer 

hiánya, illetőleg a kis hatékonyságú szelektív gyűjtés miatt. 

• A közösségi komposztálók kihasználtsága alacsony, magasak az üzemeltetési költségek, a komposztra pedig 

nincs fizetőképes kereslet 

2.3.6. A települési hulladék képződésének és kezelésének 
előrejelzése 

Az elkövetkezendő időszakban keletkező hulladék mennyiségére a gazdasági visszaesés következtében 2009-től 

csökkenés, majd 2011-től (a megelőzési intézkedések hatására, a várható gazdasági növekedésnél alacsonyabb) 

kismértékű emelkedés prognosztizálható. Az egyes frakciókon belül eltérő növekedési ütemek 

valószínűsíthetőek: a szerves hulladék mennyisége a tervezési időszakban várhatóan közel állandó marad, a 

papír, műanyag, üveg, fém összesített aránya nagyjából a teljes mennyiség változását követi. 

A teljes mennyiség valamivel több, mint 60%-a lakossági forrásból származik. 

2.4. táblázat - A települési hulladékok keletkező mennyiségének előrejelzése 2014-ig 

(forrás: OHT-II., 2009) 
 

(et) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Összes települési hulladék 4 502 4 

457 
4 

413 
4 

457 
4 

502 
4 

547 

Ebből szerves papír nélkül 1 306 1 

293 
1 

280 
1 

293 
1 

306 
1 

319 

Összes települési hulladékon belül: 

papír, műanyag, üveg, fém 
1 666 1 

649 
1 

633 
1 

649 
1 

666 
1 

682 

Újrafeldolgozható 2 972 2 

942 
2 

913 
2 

942 
2 

971 
3 

001 

Lakossági hulladék 2 727 2 

700 
2 

673 
2 

699 
2 

726 
2 

754 

Ebből papír, műanyag, üveg, fém 1 009 999 989 999 1 

009 
1 

019 

A tervezési időszakban megvalósuló fejlesztések hatására 

• a szelektív gyűjtési rendszerek egyre szélesebb körben kiépítésre kerülnek és egyre nagyobb hatékonysággal 

működnek. 

• a szerves hulladék egyre nagyobb hányadának kezelése házi és közösségi komposztálókban, illetve a 

szervezett elkülönített gyűjtést követően térségi komposztálókban, biogáz üzemekben történik. 

• a vegyesen gyűjtött hulladék egy részének kezelése mechanikai-biológiai kezelő művekben valósul meg, és a 

leválogatott nagy fűtőértékű frakció energetikai hasznosításra kerül. 
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A fejlesztések hatása a tervezési időszak hulladék kezelési adataira, a megvalósítás, illetve az előkészítés alatt 

lévő projektek vállalt célkitűzései alapján becsülhető: 

2.5. táblázat - A települési hulladékok kezelésének előrejelzése 2014-ig a 2009-ig 

jóváhagyott fejlesztések hatásait figyelembe véve (forrás: OHT-II., 2009) 
 

(et) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Összes újrafeldolgozás 748 896 975 1040 1085 1129 

Ebből szerves hasznosítás 205 317 350 350 350 350 

Egyéb újrafeldolgozás 543 579 625 690 735 779 

Minimálisan feldolgozandó lakossági 

papír, műanyag, fém, üveg 
131 150 198 260 313 357 

Minimálisan feldolgozandó lakossági 

papír, műanyag, fém, üveg 

újrafeldolgozás % 

13 15 20 26 31 35 

Egyéb hasznosítás* 461 468 555 678 678 678 

Összes hasznosítás 1 209 1 

364 
1 

530 
1 

718 
1 

763 
1 

807 

Összes hasznosítás % 27 31 37 45 46 46 

Lerakás** 3 264 3 

044 
2 

583 
2 

090 
2 

090 
2 

091 

Lerakás % 73 69 63 55 54 54 

Szerves lerakás 1 308 1 

222 
1 

063 
901 901 901 

Szerves lerakható 1 303 1 

175 
1 

065 
1 

032 
981 953 

* vegyes hulladék égetése+mechanikai-biológiai kezelés után képződő nagy fűtőértékű frakció hasznosítása 

** vegyes hulladék és mechanikai-biológiai kezeléssel stabilizált frakció lerakása 

Az előző táblázatból a következők állapíthatók meg: 

• A hulladékgazdálkodási rendszerek 350 ezer tonna komposztáló kapacitása, valamint a 650 ezer tonna MBH-

kapacitás 2014-re lehetőséget ad a lerakásra kerülő mennyiség lényeges csökkentésére. 

• A lakossági papír, műanyag, fém és üveg 35%-os hasznosítását 2014-re úgy lehet elérni, ha az összes 

hasznosítás meghaladja a 350 ezer tonnát, ezen belül a műanyag visszagyűjtésének mintegy 90 ezer tonnával 

kell nőnie. A lakossági papír visszagyűjtése már jelenleg is 45% körüli, míg az üveg és a fém visszagyűjtését 

10-10 ezer tonnával kell növelni. 

• Az összes hasznosítás a fenti feltételek mellett elérheti a 46%-ot, így a lerakás 60% alá csökken. 

• A hulladékmérlegben figyelembe vették az MBH-kezelés során keletkező mintegy 40% veszteséget (228 ezer 

tonna), ami sem a hasznosításban, sem az ártalmatlanításban nem jelenik meg. 

• Feltételezve, hogy a lerakásra kerülő maradék hulladéknak 40%-a biológiailag lebomló (figyelembe véve a 

finom frakciót is), az MBH-kezelések és a papírhasznosítás tervezett szintjének fönntartása mellett a 

biológiailag lebomló összetevők lerakására vonatkozó csökkentési kötelezettségek teljesíthetők. 

2.3.7. Eszközrendszer 

Megelőzés 
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• Indokolt a települési önkormányzati felelősségi szabályok továbbfejlesztése, a Hgt. és az Ötv. 

felülvizsgálatával erősíteni kell a több önkormányzat közös felelősségében működő (kis)térségi, illetve 

társulásban üzemeltetett rendszerek kialakulását, fejlesztését, meg kell határozni a közös feladatokat. 

• A jegyző hatásköri, szankcionálási lehetőségeinek erősítése szükséges a települési hulladék begyűjtés, kezelés 

ellenőrzésében, figyelemmel a lomtalanítás, az elhagyott hulladékok, a magánterületek tisztán tartásának 

kérdéseire. 

• Az újrahasználati központok hálózatának fejlesztése érdekében módszertani útmutatót kell kidolgozni annak 

céljairól, kialakításáról, működtetéséről, meg kell teremteni a szükséges támogatási rendszert és a működtetés 

finanszírozásának kereteit. 

• Tovább kell népszerűsíteni és arányában növelni a házi és közösségi komposztálást a lakosság körében. 

Ennek érdekében támogatási forrásokat kell biztosítani az eszközök beszerzéséhez, illetve tájékoztató 

füzeteket és útmutatókat kell biztosítani a szakszerű megvalósításhoz. 

Hasznosítás 

• A közszolgáltatási hulladékkezelési díj szelektív gyűjtést ösztönző szerepét növelni kell. 

• A szelektív gyűjtésre és a szerves hulladék kezelésére vonatkozó, számszerű jogszabályi kötelezettségek 

meghatározása szükséges. A 2020-as 50%-os hasznosítási arány eléréséhez szükséges a kötelező szelektív 

gyűjtés bevezetése 2014-től, és amennyiben a teljesítés nem éri el a megfelelő szintet, akkor betétdíj kötelező 

alkalmazását kell előírni. 

• Szükséges a papír, a műanyag, a fém és az üveg, valamint a szerves hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó 

kapacitások kiépítése, beleértve a kistérségi hulladékudvar-rendszer kialakítását is, továbbá a hasznosításra 

előkészítést is. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék anyagok újrafeldolgozására alkalmas kapacitások 

fejlesztését – elsősorban a műanyagok és az üveg területén – gazdaságfejlesztési eszközökkel kell támogatni. 

• Fejleszteni kell a begyűjtő- és kezelőrendszerek kialakításának és működtetésének részletes műszaki 

szabályozását, különös tekintettel az MBH-kezelés, a gyűjtőudvarok, a veszélyes alkotók, a lomtalanítás, a 

házhoz menő begyűjtés, az újrahasználati központok tekintetében. 

• Fejleszteni szükséges a hulladékudvarok rendszerét, amelyben legalább kistérségi szinten biztosítani kell az 

elkülönített gyűjtési lehetőséget. Egyértelműen meg kell határozni a gyűjtőudvaron átveendő hulladék-

fajtákat és azok átvehető mennyiségét. 

• A hulladékból előállított tüzelőanyag árának piaci szempontú szabályozása során szem előtt tartandó 

szempont, hogy az erőműveknek hozzávetőlegesen ki kelljen fizetniük az energia megtakarítás és az 

erőművekben felmerülő költségek közti különbözetet. 

Ártalmatlanítás 

• A TSZH-ra vonatkozó országos célkitűzéseket érvényesíteni kell a lerakókra vonatkozó előírásokban. 

• A lerakás visszaszorítása érdekében 2012-re be kell vezetni a lerakásra az igénybevételi járulékot, mely 

alapvetően mennyiségarányos díj, különösen a hasznosítható áramokra (papír, műanyag, fém, üveg, építési-

bontási hulladék, biohulladék) tekintettel. 

• Az ellenőrzéseket fokozni kell a hulladékelhagyás, illetve az illegális hulladéklerakás esetén, valamint a 

lerakási követelményekben, melyhez szükséges a közterület felügyelet, a polgárőrség, a rendőrség és az 

ÁNTSZ fokozottabb bevonása. 

• A kialakult komplex hulladékgazdálkodási rendszerekre építve tovább kell fejleszteni a térségi begyűjtő és 

kezelő rendszereket, növelni költséghatékonyságukat. 

• A hulladékelhagyás, illetve az illegális hulladéklerakás felderítése, felszámolása hatékonyabbá tehető 

közmunka bevonásával. 

• Folytatni kell a felhagyott/bezárt települési lerakók rekultivációs programját, amelyhez támogatási forrásokat 

szükséges biztosítani. 
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2.3.8. A hulladékkezelés jelenlegi helyzete, problémák és 
megoldások 

• A települési hulladék – az Országos Hulladékgazdálkodási Terv alapján – magába foglalja a kb. 4,6 millió 

tonna települési szilárd hulladékot, amelynek mintegy 2/3-a származik a háztartásokból, míg 1/3-át az 

intézményekben, szolgáltatásokban és az iparban keletkező, a háztartási hulladékhoz hasonló, azzal együtt 

kezelt hulladék adja. Ebből a szervezetten begyűjtött és kezelt mennyiség 4,1 millió tonna. 

• A végrehajtást szolgáló eszközrendszert meghatározó alacsonyabb szintű jogi, gazdasági és műszaki kezelési 

szabályok közül több is jelentős befolyással van a szakterületen folytatott gyakorlatra. Rendező elvként a 

költséghatékonyság, a regionalitás és a célspecifikus megoldások vehetők figyelembe. 

2.3.9. Gazdasági eszközök 

A hulladékgazdálkodási feladatok teljesítése csak igen nagy volumenű beruházások megvalósításával 

lehetséges. A feladatok végrehatásáért a gyakorlatban felelős gazdasági és állampolgári szféra, illetve a lakosság 

képviseletében az önkormányzatok anyagi helyzete azonban az esetek döntő többségében nem képes a 

szükséges beruházások teljes mértékű finanszírozására. A finanszírozási hiányok részbeni pótlását az állami 

költségvetés szolgálja a címzett és céltámogatási rendszereken, a környezetvédelmi, a területfejlesztési, a területi 

kiegyenlítést szolgáló fejlesztési, valamint a gazdaságfejlesztési célelőirányzaton keresztül. A települési 

hulladékokkal kapcsolatos beruházásokra – regionális hulladékégető, térségi szilárdhulladék-kezelő rendszer 

építése, szelektív gyűjtés bevezetése, hulladékudvar kiépítése, megfelelő edényzet és szállítójármű beszerzése – 

különféle támogatási formák léteznek, amelyeken keresztül az önkormányzatok a beruházási költségek 80-90 

%-át is megszerezhetik támogatások formájában. 

2.4. Regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 

Az országban új, korszerű nagytérségi települési hulladékkezelő és lerakó létesítmények megvalósítására van 

szükség, és ehhez kapcsolódóan az EU irányelveinek megfelelő hulladékkezelési rendszer kiépítése indokolt. 

Ennek teljes körű megvalósítására az önkormányzatok nem rendelkeznek saját forrással, tehát csakis hazai és 

nemzetközi pályázati formák elnyerésével teremtődik meg a lehetőség a települési szilárd háztartási 

hulladékkezelés EU konform megoldására. 

Az EU direktíváknak megfelelő komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása olyan mértékű projekt, 

mely egyrészről szükségesség teszi külső pénzforrások bevonását, másrészről – méreteinél fogva is – alkalmas 

arra, hogy az Európai Unió támogatási forrásaiból részesülhessen. 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv is számos, EU-s, valamint állami 

támogatással épülő korszerű, több százezer embert kiszolgáló hulladékgazdálkodási rendszer kialakításával 

számol. Ezek önkormányzati tulajdonban lesznek, működtetését viszont gazdasági társaságok vállalják. 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek alapvető célja, hogy a néhány évvel ezelőtti, szétszórt és gyakran 

nem kellően ellenőrzött hulladékkezelési tevékenység színvonalát, valamint a környezet minőségét javítsa. 

Magyarországon nem olyan régen még 2700 lerakó működött, amelynek mindössze 30%-a felelt meg az 

előírásoknak. Az e követelményeknek meg nem felelő hulladéklerakókat legkésőbb 2009-ig be kellett zárni. Ez 

kormányzati számítások szerint a számuk a 2000-res 728 db lerakóról 2008-ban 100-ra, majd végül 38-ra 

csökken majd. Ez nyilván azt is jelenti, hogy új, nagyobb lerakókat is kell építeni, amelyekre a hulladékot 

viszonylag nagy területről szállítják be. 

A hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt háztartások aránya az utóbbi időben megnőtt, ez részben annak 

köszönhető, hogy szinte minden településen helyi jogszabályban kötelezővé tették a közszolgáltatás 

igénybevételét. Ezzel a nem megfelően kezelt hulladék mennyisége is csökkent. 

ISPA, Kohéziós Alap, illetve egyéb EU-s forrásból a következő hulladékgazdálkodási rendszerek alakulnak 

Magyarországon: 

• Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék-gazdálkodási Önkormányzati Társulás. 

• Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Program 
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• Dél-Kelet-Alföld Regionális Hulladékkezelési Program (100 települést érint) 

• Duna-Tisza közi Nagytérség Hulladékgazdálkodási Program 

• Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

• Észak-Balatoni Regionális Hulladékkezelési Program (158 település) 

• Észak-Kelet Pesti Hulladékgazdálkodási Program 

• Hajdú-Bihar Megyei Hulladékkezelési Program 

• Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program (104 települést érint) 

• Homokhátság Hulladékgazdálkodási Program (82 települést érint) 

• Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (112 települést érint) 

• Kapos-menti Hulladékgazdálkodási Program 

• Közép-Duna völgyi Hulladékgazdálkodási Program (169 települést érint) 

• Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

• Miskolci Regionális Hulladékkezelési Program 

• Mosonmagyaróvár Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (70 települést érint) 

• Nyugat-Balaton és Zala-völgye Hulladékgazdálkodási Program 

• Sajó-Bódva völgyi Hulladékgazdálkodási Program 

• Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (44 település) 

• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Program II. üteme 

• Szegedi Regionális Hulladékkezelési Program 

• Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 

• Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Program 

2.1. ábra - Regionális hulladéklerakók Magyarországon 2009. július 15-e után (Forrás: 

Köztisztasági Egyesülés, 2010) 
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2.4.1. A települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek 
működésének finanszírozása 

A hasznosítás alapfeltétele az egyes hulladékáramok elkülönített gyűjtése. Ennek megoldása a gazdasági 

szférában alapvetően a hulladék termelőjének kötelezettsége, a fogyasztói szférában pedig elsősorban az 

önkormányzatok (illetve az általuk szervezett közszolgáltatás), valamint a fogyasztási cikkeket gyártók és 

forgalmazók (illetve az általuk szervezett koordináló szervezetek) feladata, a lakossággal és a hulladék begyűjtő 

és hasznosító gazdálkodó szervezetekkel igen szoros együttműködésben. Igen fontosak a tájékoztató, 

szemléletformáló programok, melyekben a civil szervezetek részvétele szintén nagyon fontos tényező. 

2.4.2. Települési hulladégazdálkodás tervezése 

2003. július 16-ig minden tagállamnak nemzeti stratégiát kellett kidolgoznia a hulladéklerakókba kerülő 

települési szilárd hulladék biológiailag lebontható szervesanyag-tartalmának csökkentésére. Magyarországon ezt 

a stratégiát az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tartalmazza. E stratégia megvalósítása révén az irányelv 

értelmében 2006. július 16-ig a hulladéklerakókba kerülő települési hulladék biológiailag lebontható hányadát 

az 1995-ben lerakott mennyiség 75 tömeg%-ára, 2009. július 16-ig 50 tömeg%-ára, 2016. július 16-ig 35 

tömeg%-ára kell csökkenteni. Azok a tagállamok, melyek a begyűjtött települési hulladékuk több, mint 80 %-át 

hulladéklerakókban helyezik el, a fenti célkitűzések eléréséhez maximum 4 év haladékot kaphatnak (hazánk is 

ebbe a kategóriába tartozik). A hulladékgazdálkodási törvény az előbbiekhez képest két évvel korábbi 

határidőket állapít meg. 

A települési szilárd hulladékban található biológiailag lebomló szerves anyag lerakását az 1995. évi szinthez 

képest csökkenteni kell: 

- 2004. július 1. napjáig 75 %-ra (max. 1,74 millió tonna rakható le) 

- 2007. július 1. napjáig 50 %-ra (max. 1,16 millió tonna rakható le) 

- 2014. július 1. napjáig 35 %-ra (max. 0,81 millió tonna rakható le). 

A települési hulladékok tekintetében a biológiai úton lebomló szerves hulladékok közül elsősorban a bio- és 

zöldhulladék (konyhai szerves hulladékok, kerti és közterületi növényi hulladékok), valamint a papír lerakását 

fokozatosan kell csökkenteni. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése elsősorban a képződés helyén történő 

szelektív hulladékgyűjtés és a külön hulladékkezelés biztosításával érhető el. 

A kerti és közterületi hulladékokat, a konyhai szerves hulladékokat és a papírhulladékokat mezőgazdasági és 

kertészeti célokra célszerű felhasználni, biztosítva ezzel a növények számára értékes anyagoknak a természeti 

körforgásba való visszajuttatását. 
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A lerakásra kerülő hulladékban a szerves anyagok arányának 75 %-ra való csökkentését a zöldhulladékok, 

élelmiszerhulladékok kezelésére alkalmas helyi és központi kezelőrendszerek együttes alkalmazása, valamint az 

előállított termék (pl. komposzt) saját felhasználása révén kell elérni. A kisebb települések, kisvárosok lakossági 

és közterületi zöldhulladékát zöldterületek, közterületek karbantartási céljaira célszerű felhasználni. 

Az 1998-ban elfogadásra került I. Nemzeti Környezetvédelmi Program fogalmazta meg a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos célkitűzéseket, amelyek teljesítést hulladékgazdálkodási tervek 

rendszerének kell biztosítania. A 2000. évi XLIII. Törvény a Hulladékgazdálkodásról már meghatározza a 

hulladékgazdálkodási tervezés rendszerének felépítését.  

A Hulladékgazdálkodási törvény három szintet határoz meg, ahol hulladékgazdálkodási terveket kell készíteni: 

·         Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet a Magyar Parlament 2002. december 12-én fogadta el. 

/110/2002. OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról/ 

·         A Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek elkészítését a területileg illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőségek végezték, amelyek hivatalos elfogadására 2003. november 7-én került sor. /15/2003 KVVM 

rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről/ 

·         A tervezés utolsó lépcsőjeként a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervek 2004. évben készülnek el. 

A tervek a 2008-ig tartó időszakot ölelik fel, felülvizsgálatukra kétévente kell sort keríteni. A 

hulladékgazdálkodási tervek jelentőségét az adja, hogy meghatározzák azokat a szakmai követelményeket, 

amelyeket a hulladékgazdálkodási beruházások elindítóinak figyelembe kell venniük. A tervek elfogadása után 

Magyarországon csak olyan hulladékgazdálkodási beruházások támogathatók, amelyek összhangban vannak a 

hulladékgazdálkodási tervekkel. Így a hulladékgazdálkodási tervezés egyfajta szakmai minőségbiztosítási 

funkciót lát el.  

2.4.3. Hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítása 

A korábbi lerakási gyakorlat alapvető megváltoztatására van szükség. A meglévő regionális gyűjtőkörű lerakók 

korszerűsítése – ahol az lehetséges és szükséges – kell, hogy megtörténjen, illetve új – a régi, korszerűtlen, kis 

kapacitású lerakóhelyeket kiváltó –, legalább 100 ezer főt kiszolgáló regionális lerakók létesítése révén 38-40 

regionális lerakó működjön az országban. Ezzel párhuzamosan a korszerűtlen és/vagy gazdaságtalan lerakók 

bezárása és rekultiválása, szükség esetén kitermelése, felszámolása szükséges. Ugyanakkor biztosítani kell, 

hogy a lerakók begyűjtő körzetében komplex rendszerek alakuljanak ki, amelyek az elkülönített begyűjtési és 

lerakás csökkentési feladatokat is teljesítik. Célszerű a rekultivált területeket továbbra is hulladékkezelés céljára 

hasznosítani (hulladékudvar, komposztáló telep, válogatómű, építési hulladék feldolgozó stb.). 

A regionális begyűjtő-szállító körzetek és a kapcsolódó kezelő létesítmények tervezését és rendszerbe állítását a 

területi hulladékgazdálkodási tervek keretén belül kell megvalósítani, meghatározva a rendszerhez tartozó 

településeket, a rendszerben alkalmazott begyűjtési módszereket és a létesítmények helyét. Gondoskodni kell 

arról, hogy a térségben található minden település része legyen a kezelési rendszernek. 

A hulladékok kezelési költségét – a szennyező fizet elv alapján – a hulladékot előállító – jelen esetben a 

lakosság – köteles finanszírozni, ennek értelmében a települési hulladékkezelési díj megállapítására vonatkozó 

jogszabály alapján az önkormányzatoknak meg kell határozniuk a hulladékbegyűjtés, -elszállítás lakossági 

díjtételét. Az alkalmazandó díjakat mérsékelheti, ha a gyártói felelősségre alapozott begyűjtési, visszavételi és 

hasznosítási kötelezettség teljesítéséért létrejövő koordináló szervezetekkel kötendő szerződés alapján a 

koordináló szervezet a begyűjtött hulladék mennyisége alapján finanszírozza az elkülönített gyűjtésből adódó 

többletköltségeket. 

A komplex rendszerek megvalósítása kettős célú: 

-          megelőző jellegű (környezetszennyezés megelőzése) és 

-          helyreállító jellegű (régi lerakók felszámolása és rekultivációja). 

A komplexen megvalósított rendszerek racionalizálják a hulladékgyűjtés korábbi rendszerét a gazdaságosabb 

üzemeltetés érekében. Jelentősen csökkentik a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. A vegyesen gyűjtött 

hulladékhányad mechanikai-biológiai előkezelésre kerül, ezzel teljesíthető a Hgt. vonatkozó kötelezése, egyúttal 
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az így kezelt hulladékból értékesíthető szilárd tüzelőanyag előállítása is lehetővé válik, így a lerakásra kerülő 

hulladék mennyisége radikálisan csökken. 

Egy komplex átfogó hulladékgazdálkodási rendszer jellemzője, hogy 

• egy földrajzilag összefüggő területen, a terület összes településeire kiterjedően oldja meg a 

hulladékgazdálkodás feladatát és 

• azonos környezetvédelmi, műszaki szempontoknak megfelelően, egységes rendezési elvek szerint, azonos 

műszaki színvonalon oldja meg a területi egység hulladékgazdálkodását. 

2.4.4. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
kialakításának koncepciója 

A térségekre vonatkozóan is érvényesíteni kell az Európai Unió direktíváiban és a hazai törvényekben és 

jogszabályokban foglalt, a települési hulladékgazdálkodás koncepcióját, nevezetesen: 

a. A települési szilárdhulladék un. alacsony környezeti kockázatú kezelés megvalósítását, amelynek 

eredményeképpen a települési szilárdhulladék szelektív gyűjtési aránya a jelenlegi 3-6 %-ról 2008-tól 30-40 

%-ra emelhető, biztosítható a hasznosítás regionális feltételrendszere, hatékonyan csökkenthető a 

hulladéklerakás környezeti kockázata a lerakásra kerülő települési szilárd maradék hulladékok 

mennyiségének, a szükséges lerakótérfogat csökkentésével és a hulladéklerakók legmegfelelőbb területekre 

való koncentrálással. 

b. A régi, nem megfelelő műszaki védelemmel üzemelő hulladéklerakók által okozott környezeti terhek 

megszüntetése, az önkormányzati tulajdonban lévő települési hulladéklerakók rekultiválása vagy 

felszámolása, a területek rehabilitációja. 

c. Az un. alacsony környezeti kockázatú települési hulladékkezelést biztosító komplex, térségi feladatokat 

ellátó települési hulladékkezelő rendszerek kiépülése már megkezdődött az országban (pl. Nyugat-Balaton, 

Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunavölgy régiókban). A megvalósítást és a fejlesztést a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásai alapozták meg, amelyre az Országgyűlés és 

a Kormány környezetvédelmi, azon belül a hulladékgazdálkodásra vonatkozó határozatai, nemzeti 

programok, országos és regionális hulladékgazdálkodási tervek épülnek. 

d. A térségi hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását különösen indokolja a lakosság jelenlegi és várhatóan 

fokozódó városi és a városok agglomerációs település-együttesében és vonzáskörzetében való 

koncentrálódása. 

e. A lakosság együttműködése nélkülözhetetlen a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséhez, amelyre 

számítani csak a folyamatos és közvetlen kapcsolattartás, informálás, PR-tevékenység mellett lehetséges. A 

jó gyakorlat tapasztalata többszörösen hasznosulhat egy regionális hulladékgazdálkodási projekt 

megvalósításában is. 

A képződő települési hulladékok korszerű kezelését biztosító projektek célja, hogy területükön a közszolgáltatás 

keretében biztosítsák a megfelelő szintű, korszerű elkülönített gyűjtés és a települési szilárd hulladékkezelés 

létesítményeinek megvalósulását. 

A regionális települési szilárd hulladékkezelő rendszerek részeként biztosítandók a szelektív gyűjtés és kezelés 

után fennmaradó hulladék ártalmatlanításához szükséges lerakó és energetikai hasznosítást megvalósító égető 

kapacitások. 

2.4.5. Korszerű regionális hulladékkezelő telepek létesítése 

Egy adott térségében megalakult önkormányzati társulásnak a működési terület földrajzi, gazdasági és 

társadalmi környezetéhez legjobban igazodóan – a kitűzött hulladékgazdálkodási célok elérésére és a 

környezetvédelmi normák teljesítésére, optimálisan a haszonanyagok és a biohulladékok szelektív gyűjtését és a 

lerakásra kerülő hulladék ártalommentes elhelyezését kell megvalósítani. Ehhez hulladékgyűjtő szigeteket, 

hulladékudvarokat, átrakóállomás(oka)t és egy központi regionális telepen megvalósítandó haszonanyag-

válogatóművet, mechanikai és biológia hulladékkezelési technológiákat, valamint korszerű és biztonságos 
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hulladéklerakót kell kiépíteni, továbbá ennek működtetésére beszerezni a logisztikai és technológiai eszközöket, 

gépeket. 

A regionális lerakók rendszere elősegíti a gépesítettség fokozását, a lerakási technológia hatékonyabb és 

gazdaságosabb üzemeltetését, valamint – a helyi lehetőségek kihasználásával – a keletkező biogázok energetikai 

hasznosítását. Elősegíti továbbá a regionális lerakók mellett a komplex hulladékkezelési módszerek 

alkalmazását (zöld- és biohulladékok kapcsolt komposztálása, a szelektíven gyűjtött alkotók ipari hasznosításra 

történő előkészítése, az építési hulladékok hasznosítási célú előkezelése). A regionális lerakók építése 

szükségszerűen megköveteli a gyűjtési-szállítási rendszer változtatását (nagy teljesítményű tömörítős célgépek 

és átrakóállomások alkalmazása). 

A kezelési körzetek kialakítását és a kapcsolódó lerakók kiépítését a hulladékkeletkezési súlypontok, a 

lehetséges lerakási helyek környezetföldtani és vízföldrajzi adottságai és a szállítási körülmények együttesen 

határozzák meg. A regionális lerakók országos hálózatának kiépítését a települési hulladékgazdálkodás 

minimálisan szükséges alaprendszerének kell tekinteni, amely részben kiegészül a már említett komplex 

hulladékkezelő rendszerekkel, részben pedig lehetőséget biztosít a későbbi korszerűbb (pl. termikus) 

hulladékkezelési eljárások maradékanyagainak kifogástalan ártalmatlanítására (végső elhelyezésére). 

Az új regionális lerakók 38-40 korszerű regionális létesítményből (2009-ig) kiépülő országos hálózata a 

meglévő, környezetszennyező lerakók döntő többségének bezárását, majd rekultiválását teszi szükségessé. 

A hulladékgazdálkodási rendszerek különböző funkcionális egységekből (hulladékgyűjtés és -szállítás, 

hulladékválogatás, hulladékártalmatlanítás) állnak, ezek különböző mértékben fejleszthetők illetve 

kombinálhatók egymással, szem előtt tartva a hulladékgazdálkodás fő célját, a lerakásra kerülő hulladék 

mennyiségének és a környezet veszélyeztetésének minimalizálását. A regionális hulladékgazdálkodási 

rendszerben az önkormányzatokkal és egyéb hulladéktermelőkkel (pl vállalatok) is hosszú távú 

együttműködéseket kötnek. 

A rendszerek kialakításának stratégiai célja van. Ez konkrétan azt jelenti, hogy nagyobbrészt hazai forrásokra és 

munkaerőre alapozva, Magyarország számára a legelőnyösebb, komplex környezetvédelmi szolgáltatásokat 

nyújtó, a hulladékkezelés valamennyi ágazatában teljes körű megoldást eredményező, a regionális elveket szem 

előtt tartó rendszer alakuljon ki. 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer egyes lényegi elemeit az alábbiakban lehet összegezni: 

• kialakul a hulladékok valamennyi fajtájának együttes kezelése; 

• hatékonyabb a gyűjtés, szállítás, előválogatás ill. előkezelés, ártalmatlanítás és hasznosítás; 

• kisebb térfogatú és minél kisebb kockázatot jelentő (veszélytelenebb) hulladék kerüljön végleges lerakásra; 

• az elhelyezett hulladék sem a jelenben, sem a jövőben ne veszélyeztesse a környezet állapotát; 

• összességében egy jól ellenőrizhető, irányítható rendszer alakul ki. 

A kommunális hulladékok lerakással történő ártalmatlanítása terén: 

• az ártalmatlanítandó hulladék mennyisége csökkenthető; 

• rögzíthető, hogy további új hulladéklerakó építése kb. 10 éven belül nem szükséges; 

• a rendszer kialakítása során olyan előkezelő technológiákat kell működtetni, amelyekkel a hulladék további 

elsősorban energetikai célú hasznosítása megoldható. 

A regionális rendszer fő intézkedései: 

• heti rendszeres hulladékgyűjtés bevezetése; 

• korszerű gépjárműpark biztosítása; 

• egységes edényrendszer bevezetése; optimális járatszervezés és logisztikai rendszer; 

• keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése; 
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• hasznosítható komponensek arányának növelése; 

• felhasználható hulladék tényleges újrahasznosítása; 

• az így csökkentett hulladékmennyiség biztonságos elhelyezése. 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer várható eredményei: 

• kevesebb hulladék kerül a lerakókban; 

• növekszik a felhasznált hulladékok mennyisége; 

• csökken az égetőkben ártalmatlanításra kerülő anyagmennyiség; 

• csökken a környezetterhelés és -igénybevétel; 

• hasznosítható hulladékok feldolgozása hatékonyabbá és szélesebb körűvé válik; 

• a hulladékok illegális vagy szakszerűtlen elhelyezéséből származó környezetszennyezés csökken; 

• növekszik a környezeti tudatosság. 

Összességében egy térségi integrált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása jelentheti a problémák végleges 

megoldását. 

2.4.6. A rendszer elemeinek korszerűsítése 

A hulladékok gyűjtésének és szállításának korszerűsítése 

Lásd: „A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek hulladékgyűjtési és –szállítási módozatai” c. fejezetben. 

A hulladékkezelés korszerűsítése 

Célkitűzés a hulladék szelektív gyűjtési rendszerének alkalmazásával és a regionális hulladékkezelő telepeken a 

hulladék mechanikai-biológiai előkezelése eredményeként a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mintegy 

30-35 %-ra történő csökkentése, valamint az előkezelt hulladék hasznosítása. 

• A szelektíven gyűjtött csomagoló anyagok bálázásra kerülnek, majd ezt követően haszonanyagként 

visszaforgatódnak a nyersanyag-áramba. 

• A komposztálható hulladékok gyors komposztálóműben átalakításra kerülnek, a képződött komposzt 

rekultivációs céllal kerül felhasználásra. 

• A hulladékudvarokon a lakosságtól begyűjtött veszélyes hulladék anyagai a megfelelő átvételi engedélyekkel 

rendelkező ártalmatlanítóhoz kerülnek (veszélyes hulladéklerakó, égetőmű, újrahasznosító vállalatok) 

• A vegyes kommunális és ipari intézményi hulladék mechanikai-biológiai előkezelésre kerül, ahol a kezelés 

után keletkező termék energetikai hasznosításra bálázóba, illetve a depóniatérre kerül 

• A nem hasznosítható hulladékok a lerakóba kerülnek 

• A szelektíven gyűjtött hulladékok és a vegyes kommunális hulladékok kezeléséhez válogatómű és lerakó 

létesül 

• Az inert mechanikai hulladékot különböző rostáló és törő berendezésekkel kezelik. A képződött különböző 

szemcseméretű anyagok visszahasznosítható ásványpótlókká válnak, amelyet a hulladéklerakás 

technológiájának takaróanyagaként, valamint a rekultivációs munkák részeként lehet felhasználni. A nem 

hasznosítható hányad az inert hulladéklerakóban kerül elhelyezésre. 

A hulladékártalmatlanítás korszerűsítése 
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A probléma megoldásának érdekében az első lépések: az új létesítmény előzetes környezeti 

hatástanulmányának, illetve elvi engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, majd a részletes környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása. 

A tervezett létesítmény az EU előírásainak megfelelően nem elsősorban a keletkező hulladékok 

ártalmatlanításával, hanem azok válogatásával és a szelektíven gyűjtött anyagok hasznosítására történő 

előkészítésével foglalkozik. Ennek megfelelően csak a már nem hasznosítható, maradék hulladékok kerülnek 

lerakásra. 

2.4.7. A hulladékkezelés korszerű technológiái 

A mechanikai-biológiai előkezelés (stabilizálás) technológiája 

A korszerű és a környezetvédelmi előírásoknak is minden szempontból megfelelő minőségű hulladéklerakók 

magas beruházási költségei, valamint a maximális kihasználtság elérése mind azt kívánják, hogy az épített 

létesítmény a lehető leghosszabb ideig befogadóképes legyen, és minél több hulladék ártalmatlanítását tegye 

lehetővé. 

A hatályos hazai jogi szabályozás értelmében ezért a vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladék lerakással 

történő ártalmatlanítását kizárólag előkezelést követően lehet elvégezni. Ezzel együtt előtérbe került 

napjainkban a másodlagos energiaforrások, a hulladék alapú tüzelőanyagok alkalmazása energiakinyerés 

céljából. 

Mindkét követelménynek eleget tesz a vegyes települési hulladékok előkezelési módszerei között az a 

mechanikai-biológiai stabilizálási eljárás, amely a kezelt hulladék térfogatát, tömegét, nedvességtartalmát 

jelentős mértékben csökkenti, mindezt alacsony üzemeltetési költségekkel, a környezet terhelése nélkül. 

A stabilitási eljárás lényege az, hogy a begyűjtött hulladék nedvességtartalmát minimálisra csökkentik, és csak a 

kiszárított, további bomlási folyamatoktól mentes, stabil állapotú hulladék kerül a lerakóba. A stabilizálás révén 

a kezelt hulladékból könnyen és egyszerűen leválaszthatók egyes hasznosítható komponensek (stabilizált 

biohulladék, üveg, fém), valamint magas fűtőértékű másodlagos tüzelőanyag. Ezzel jelentős további 

térfogatcsökkenés érhető el a lerakni kívánt hulladéknál, továbbá a szilárd tüzelőanyag hasznosításával 

jelentősen növelhető a rendszer hatékonysága. 

Az előkezelési eljárás a komposztálási folyamat tapasztalatain alapul, melynek során az előzetesen aprított 

kommunális hulladékot 2-3 m magas támfalak között helyezik el a támfalak közé telepített levegőztető csövek 

segítségével, számítógép vezérlésű kompresszor révén szabályozottan levegőztetjük, szárítjuk. A támfalak fölé 

speciális szemipermeábilis membránt, egy háromrétegű takarófóliát helyeznek el 2.2 ábra [42]. A 

szemipermeábilis membrán alkalmazása lehetővé teszi az optimális, kiegyenlített a hőháztartást. Ezt a hő-

visszatartást aktív levegőztetés egészíti ki, így biztosítva az anyag teljes és folyamatos higienizációját a folyamat 

alatt. A levegőztető egység és a laminát membrán együttes alkalmazása egyenletes hő megosztást biztosít még 

az olyan kritikus területeken is, mint a halom felszíne. A prizmában túlnyomás alakul ki, ami egyrészt elősegíti 

az egyenletes oxigén-megoszlást, másrészt megakadályozza azt, hogy túl gyorsan, túl sok nedvesség távozzon 

el. E paraméterek – oxigéntartalom, hőmérséklet, nedvességtartalom – együttes beállításával, a folyamat 

ellenőrzésével garantálható az anyag stabilizálódása és az egyenletes nedvességtartalom csökkenése. Az anyag 

leggyorsabb szárítása a levegőztetés fokozásával érhető el. Az alábbi képen a stabilizálási eljárás után, a 

takarófólia eltávolításakor látható a kezelt hulladék. 

2.2. ábra - Szemipermeábilis fóliával takart hulladék (© Buruzs, 2010) 
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2.3. ábra - Stabilizált hulladék a kezelés után (© Buruzs, 2010) 

 

A hulladékkezelő központba beérkező, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékot a mérlegelést követően 

közvetlenül a mechanikai-biológiai kezelőtérre szállítják. 

A szemipermeábilis membrántakarásos és mesterségesen levegőztetett humifikálás technológiai elemei a 

következők: 

1. A helyszínre szállított vegyes hulladék 250-300 mm méret alá történő durva aprítása. Az aprítás lényegesen 

csökkenti az anaerob, levegőtlen gócok kialakulásából fakadó bűzhatás mértékét, valamint elősegíti az anyag 

keveredését, homogenizálódását is. 

2. Az aprított hulladék támfalak közé rakása homlokrakodó géppel. A telepített levegőztető csövek, az azokhoz 

kapcsolt számítógépes vezérléssel szabályozott mesterséges levegőztető rendszer és a szabályozást biztosító 

mérőszondák (hőmérséklet és oxigén), valamint a hulladékot takaró szemipermeábilis membrán együttesen 

biztosítják a folyamat ellenőrzött irányítását. A támfalak közé a hulladék feltöltése homlokrakodóval történik. 

A stabilizálási folyamat 3-4 hetes időtartamú. Ezt követően kerül sor a prizma bontására, amely a 

takarómembrán leszedésével, majd a szondák és a vezetékek eltávolításával, és végül a prizma anyagának 

markolóval történő lebontásával végződik. 

3. A stabilizátumot dobrostán választják szét (2.4 ábra) [44] a 30-50 mm feletti méretű, ún. tüzelőanyag és a 

lerakásra kerülő maradékanyag frakcióra. A dobrosta kihordószalagjára telepített mágneses szeparátor 

választja ki a tüzelőanyag-frakció vastartalmát. A kiszáradt tüzelőanyag-frakció közvetlenül a speciális, 

többrétegű fóliába csomagoló bálázóba kerül (alábbi kép). A többrétegű fóliába csomagolt bálák tárolása 

elszállításig – akár 12 hónapig – nyílt téren történik. 
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4. A rostálásból kikerülő, méret alatti maradékanyag-frakciót a rendezett lerakóban kerül ártalmatlanításra. 

2.4. ábra - Stabilizált hulladék dobrostán történő osztályozása (© Buruzs, 2010) 

 

2.5. ábra - Többrétegű fóliába csomagoló bálázóba (© Buruzs, 2010) 

 

Az eljárás során visszanyert stabilizált és bálázott – másodlagos tüzelőanyag felhasználható energetikai 

hasznosításra cement vagy fűtőműben. A 30-50 mm feletti tüzelőanyag-frakció fűtőértéke 10 % 

nedvességtartalom mellett kb. 12-15 MJ/kg érték tartományban van. 

Az aprított hulladék a stabilizálás során tömegének 25-35%-át elveszti (intenzív szárítás esetén ez elérheti a 40 

%-ot). A stabilizált anyag tömegének mintegy 57-62 %-a kerül a hulladéklerakóra, míg 34-38 %-a másodlagos 

tüzelőanyagként és a 4-5 %-a visszanyert vasfémként hasznosítható. Ennek alapján 1 tonna beszállított és 

aprított vegyes hulladékból a stabilizálást követően kb. 0,7 t rostálandó stabilizátum keletkezik, amelyből 

átlagosan 0,25 t a tüzelőanyag, 0,42 t a lerakandó maradék és 0,02 t a visszanyert vashulladék. 

Megjegyzendő, hogy az aprítás hatását is figyelembe véve, a stabilizálási folyamat a hulladék térfogatát is 

mintegy 50 %-kal redukálja. A 30-50 mm feletti tüzelőanyag-frakció fútőértéke 10 % nedvességtartalom mellett 

kb. 12-15 MJ/kg érték tartományban van. 

Komposztálás 

A komposztálóműben a kétkannás gyűjtésből származó biohulladék, illetve a gyűjtőkörzet hulladékudvaraiból 

származó zöldhulladék kerül feldolgozásra. A zöldhulladék a lakosság által a hulladékudvarokra beszállított 

részét (nyesedék) laza állapotban, nagykonténeres célgépekkel, a további részét (fű, lomb) szabvány 

edényzetben, a családi házas övezetben közvetlenül a lakosságtól, tömörítős célgépekkel gyűjtik. 

A technológia szerint a beszállított hulladék a manipulációs téren kerül ürítésre. A homlokrakodó a kalapácsos 

aprítóberendezésbe termeli az anyagot, ahol a technológiának megfelelő méretűre darabolják. Ezt követi az 

aprított anyagok összekeverése a komposztáláshoz szükséges optimális jellemzők beállítása. 

A komposztálótér előkészítését (szellőző-, csurgalékvíz elvezető csatorna tisztítása) követően az aprított és 

bekevert anyag prizmába rakása következik, a hőmérséklet- és oxigénmérő szondák elhelyezése és végül a 

szemipermeábilis takaró fóliával, a fólia rögzítésével. A takarás után indul a mérőszondák adatainak 

visszacsatolásával működtetett levegőztető rendszer. 
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A négy hetes érési időtartam alatt a levegőztetés a hőmérséklet és oxigéntartalom mérése alapján működik, 

számítógépes vezérléssel. Az anyag átforgatása a komposztálás ideje alatt nem szükséges. A takarófólia 

lebontására négy hetes érés után kerül sor, a komposzt ezt követően rostáláson esik át, majd homlokrakodóval 

az utóérlelő térre kerül. A komposztálótér, levegőztető rendszer tisztítása magasnyomású mosóberendezéssel 

történik a kitermelést követően, a hulladékmaradványok rászáradás előtt, azonnali eltávolításával. A rostálásból 

visszamaradt anyag (rostaalj) a folyamat elején kerül vissza oltóanyagként történő felhasználására. A rostaalj 

háromszori visszaforgatást követően a benne fellelhető idegen anyagok (jellemzően műanyagok) feldúsulása 

miatt a lerakótéren kerül elhelyezésre. 

Az utóérlelés prizmákban történik, mintegy további két hónapon keresztül, nyílt utóérlelő téren. Az utóérlelés 

alatt az anyagot szükség szerinti gyakorisággal, de legalább 2-3 hetente traktorra szerelt komposztforgató 

adapter segítségével átforgatjuk. 

A végső munkafázis az érett komposzt mobil dobrostával és a hozzákapcsolt légosztályozó géppel való 

tisztítása. A durva frakciót oltóanyagként visszaforgatják a rendszerbe. A kitisztított kész komposztot fedett 

tárolótérben tárolják az értékesítésig, illetve egyéb felhasználásig. Az eltávolított maradékanyagok a lerakón 

kerülnek ártalmatlanításra. 

A naponta begyűjtött biohulladék azonnali feldolgozásra kerül, a szaghatás elkerülése miatt. A komposztálási 

idő 7-9 hét. Az év folyamán, a léghőmérséklettől függően max. 4-5 teljes komposztálási ciklust lehet kezelni. 

A nyílt téri prizmás komposztáló (2.6 ábra) [45] vízzáró beton burkolattal ellátott csapadék-. illetve 

csurgalékvíz-elvezetéssel és a felszíni vízhozzáfolyást megakadályozó szegéllyel kialakított térbeton felület. 

Szükség esetén a csurgalékvíz a komposztáló térre visszaemelhető legyen a nedvességigény biztosításához. 

A tervezhető átlagos komposztkihozatal (értékesíthető végtermék) a feldolgozott hulladék 35-40 %(m/m)-a. 

2.6. ábra - Nyílt rendszerű prizmás komposztálás (© Buruzs, 2010) 

 

A kész komposzt tárolására beton aljzatú fedett szín készül. A kész komposzt előállított mennyisége a bio- és 

zöldhulladék begyűjtött mennyiségének függvényében tervezhető. A kész komposz termékként minősíthető és 

értékesíthető. 

Válogatóművek 

A válogatómű feladata a gyűjtőszigetekről, a hulladékudvarokról és a házhoz menő szelektív gyűjtésből 

beszállított szelektíven gyűjtött másodnyersanyagok típusazonos (döntően kézi) válogatása és értékesítésre 

történő előkészítése, valamint a papír és a műanyag hulladékok bálázott formába hozása. Továbbá elvégzik a 

szolgáltatók az ipari üzemektől szelektíven begyűjtött csomagolóanyagok hasonló feldolgozását. A gyakorlat 

szerint az ilyen hulladékok feldolgozása a kapacitás maximum 60-60 %-át veszi igénybe. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekről beszállított anyagok a válogatóműbe kerülnek. A másodnyersanyag 

frakciók utóválogatására szolgáló válogatómű a kézi válogatásra épül, vasleválasztóval kiegészítve. A 

válogatószalag a legszigorúbb munkaegészségügyi, munkavédelmi körülményeket teljesítő zárt, klimatizált 

válogatókabinban nyer elhelyezést. Az épületbe telepített válogatómű a szükséges műveleti egységekkel 

(előrostálás, félautomata folyamatos bálázás lokális porelszívás és légtisztítás, belső anyagmozgatás, mágneses 

vasleválasztás) felszerelt. 

A válogatás technológiai folyamata: 
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-          a szállítmány (papír, műanyag, fém) ürítése, előszelektálás, rakatba tárolás a válogatócsarnokban, 

-          a nagy tisztaságú hulladékok feladószalagon keresztül közvetlenül a bálázóra kerülnek, 

-          utóválogatást igénylő hulladékok szemrevételezést követően, szennyezettségük függvényében a 

dobrostán keresztül, illetve közvetlenül a válogatószalagra kerülnek. A dobrostán szükség szerint a 

finomszemcsés szennyeződés leválasztását végezik el, 

-          a klimatizált válogatókabinban a haszonanyagok kiszedése pozitív válogatással történik a kabin alatti 

boxokba (2.7 ábra) [46], 

-          a szalag végén a maradékanyagokból a fém hulladékot elektromágneses vasleválasztással gyűjtjük ki, 

-          a válogatott anyag a boxokból tolólapos munkagéppel feladószalagra kerül, mely a bálázógép garatába 

juttatja a haszonanyagokat, 

-          a folyamatos üzemű bálázóból kikerülő bálák mozgatását bálafogóval felszerelt szállítótargonca végzi, 

hasznosítóba történő elszállításig a bálatároló csarnokban tároljuk. 

-          a válogatószalagon átmenő, nem hasznosítható maradékanyagot konténerbe gyűjtjük és az a már 

leválasztott finomfrakcióval együtt a nem veszélyes hulladék-lerakóra kerül. 

A válogatóműben egy soron legalább 6-7 frakcióra osztályozást biztosítanak, 6-7 pár (12-14 fő) dolgozóval. A 

gyűjtőjáratok szervezésénél célszerű biztosítani, hogy a válogatósoron lehetőség szerint egy műszakban csak 

egyféle frakció kerüljön feldolgozásra folyamatos munkavégzés mellett. 

A szelektív szigetekről beszállított üveg frakciót közvetlenül a hasznosítóba történő szállításra rendszeresített 

konténerbe ürítik, elszállításig manipuláció nélkül tárolják. 

2.7. ábra - Válogatómű kézi szortírozó egysége (© Buruzs, 2010) 

 

A válogatóműveket a fokozatosan kiépülő szelektív gyűjtési rendszer elején meg kell valósítani, biztosítva a 

felfutás miatti kapacitástartalékokat. A technológia alapegységei: 

-          telepített dobrosta 

-          kézi válogatószalag klimatizált kabinban 

-          mágneses vasleválasztó 

-          elkülönített üvegszortírozó 

-          gyűjtőboxok konténerekkel 

-          automatikus üzemű horizontális bálázó 

-          szállítószalagok 

-          lég- és klímatechnikai rendszer. 
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Kiegészítő egységek: 

-          porelszívó és –szűrőrendszer 

-          bálamozgató targonca 

-          tolólapos ésmarkolófejes mobil rakodógép. 

A technológia az anyagfogadással és –tárolással együtt zárt épületben nyer elhelyezést. Az épületméretek a 

kapacitás függvényében változóak. A válogatókból a feldolgozás során kb. 5-10 % lerakandó maradék kerül ki. 

Bálázó és bálatároló. 

Bálázásra a visszanyert papír- és műanyaghulladék kerül. A kész bálákat fedett tárolóhelyen tárolják. 

Építési és bontási hulladék 

Az elkülönítetten beszállított, nagy ásványi anyag tartalmú építés és bontási hulladék (beton és téglatörmelék, 

aszfalthulladék) mobil aprító-osztályozó berendezésekben kerül feldolgozásra, előkészítve az értékesítésre. Az 

aprított anyagból három szemcsefrakciót állítanak elő, melyeket külön halmokban kerülnek tárolásra a 

hasznosításig. A vegyes, erősen szennyezett hulladék közvetlenül az inert hulladék-lerakóhelyeken 

ártalmatlanítandó. A feldolgozó lehetőség szerint az inert lerakóhoz közel helyezkedjen el. 

A száraz-eljárással feldolgozott építési hulladék – a termékminősítés kritériumai szerint – újrafelhasználható, 

30-50 %-a kerül az inert hulladéklerakóba. 

Égetőmű alkalmazása 

Magyarországon jelenleg egyetlen települési hulladék égetésére alkalmas égetőmű üzemel Budapesten. Az 

elmúlt években a lakosság fogyasztási szokásaiban és az ország településszerkezetében lassú változás 

következett be, ezért a keletkező hulladék egyes régiókban a korábbiaknál nagyobb mennyiségben áll 

rendelkezésre. Ez a tendencia kedvező feltételeket teremt a hulladékban lévő – onnan szelektív gyűjtéssel el 

nem különíthető – energiatartalom égetéssel történő hasznosítására. 

Hulladéklerakás alkalmazása 

A hulladékgazdálkodási szempontok megkövetelik a települési szilárd hulladék nem hasznosítható 

összetevőinek ártalmatlanítását, lerakását. 

A korábbi években végzett lerakási gyakorlat számos esetben környezetszennyező, területigényes, nyersanyag- 

és energiapazarlással járó tevékenység volt. A legtöbb hazai település saját, korszerűtlen, nem a 

környezetvédelmi előírásoknak megfelelő lerakóján ártalmatlanította a hulladékot. 

A cél – érvényt szerezve a jogszabályok előírásainak – az, hogy hazánkban regionális hulladékkezelő-telepek, 

azon belül olyan hulladéklerakók működjenek, amelyek megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek 

(műszaki védelemmel készülnek) és regionális jellegük miatt több települést képesek kiszolgálni. Így a 

magasabb műszaki színvonalon, viszont nagyobb költséggel épült lerakók kapacitásával ésszerűbben lehet 

gazdálkodni, és ellenőrzésük is könnyebb. A szelektív hulladékgyűjtés elterjedését követően továbbra sem 

lesznek nélkülözhetők a lerakók a maradék hulladék ártalmatlanítása terén. 

A Hgt. szerint új hulladéklerakó csak regionális célra épülhet, és minimum 100.000 lakos hulladékának 

ártalmatlanítását kell megoldania. A tervezett lerakó helyszínére vonatkozóan a megyei vagy regionális 

területfejlesztési koncepciónak, területi (regionális) hulladékgazdálkodási tervnek tartalmaznia kell azt, hogy ott 

valóban ilyen létesítmény üzemelését határozta el a régió közössége. 

Hulladéklerakót csak engedéllyel lehet létesíteni és működtetni. Az egyes hulladéktípusoknak a lerakóhelyen 

történő elhelyezéséért fizetendő árnak fedeznie kell a lerakó létesítéséből és működtetéséből származó 

költségeket, beleértve azt a garanciát is, mely a telep bezárásának és legalább 30 évig tartó utógondozásának 

becsült költségeit biztosítja. 

A korszerű követelményeket kielégítő, EU előírásoknak megfelelő lerakók kapacitása általában tovább 

bővíthető. Sajnálatos, hogy – országos, illetőleg regionális tervkészítési követelmény hiányában – ezek a 
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hulladéklerakók nem mindig az optimális helyszínen épültek meg, illetőleg gyakran előfordul, hogy a lerakóhoz 

nem kapcsolódnak más kezelőlétesítmények, amelyek a lerakandó mennyiség csökkentésére hatással lehetnek. 

Annak érdekében, hogy a hulladék hasznosítása az elérhető legnagyobb mértékben megvalósuljon és a már 

kiépült regionális lerakók kapacitása hosszú távon szolgálja a hulladékártalmatlanítást, célszerű a kapacitásokkal 

való jobb gazdálkodás megvalósítása oly módon, hogy a még hiányzó kezelő létesítmények megépítésével a 

hulladék nagyobb mennyisége hasznosításra kerüljön és így legyen biztosítva a lerakó hosszabb távú üzemelése. 

Ezért az eddig csak regionális lerakót működtető vállalkozások pótlólagos beruházásait célszerű támogatni 

(hulladék udvarok, gyűjtőpontok, komposztálók, válogatók stb.). 

A még hiányzó kapacitások kiépítéséig, valamint a már kiépült hulladékkezelő létesítmények működése alatt is 

szükséges erőteljes felvilágosító, tevékenység, adatok és információk közzététele mind az önkormányzatok, 

illetve a lakosság, mind a vállalkozások közreműködő és elfogadó készségének fokozása érdekében. Új lerakó 

kapacitását (medencetérfogatát) nem több mint 5 éves időtartamra célszerű kiépíteni a tartalékterületek 

biztosítása mellett. A helykiválasztásnál előnyben kell részesíteni azokat a területeket, amelyek a régió 

hulladékkeletkezési súlypontjának közelében vannak. Természetesen azt követően, miután a hulladéklerakó 

létesítésénél figyelembe veendő egyéb szempontok (pl. a terület földtani, hidrogeológiai adottságai) mérlegelése 

után a terület alkalmas lerakó építésére.) 

Műszaki védelem nélküli települési hulladéklerakók felhagyása 

A korábban működött és betelt lerakóhelyek többsége nem rendelkezett műszaki védelemmel, ezért ezeket 

potenciálisan környezetszennyezőnek kell tekinteni. A környezeti kockázat csökkentése és a lerakóhelyek 

további hasznosítása céljából ezeket a sajátos környezetvédelmi építményeket le kell zárni, tájba kell illeszteni, 

rekultiválni kell és, ha szükséges, akkor az utógondozásukról is gondoskodni kell. Magyarországon még nincs 

kialakult gyakorlata a települési hulladéklerakók lezárásának, nem közismertek az ilyen munkák költségei. 

Előrelépés – a rekultivációs munkák tervezése és elvégzése terén – csak állami és Európai Uniós támogatással 

lehetséges. 

A rekultivációs terveket teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot követően kell kidolgozni, azokat az 

érvényes környezetvédelmi jogszabályok alapján engedélyeztetni szükséges. Az engedélyezési kérelem alapja 

olyan tényfeltáró vizsgálatok elvégzése és dokumentálása, amely leírja a környezet állapotát a lerakón és 

környékén, és megoldásokat javasol a felhagyás tartalmára és időtartamára. Ezen belül kell kidolgozni a 

hulladéklerakó-gázkinyerés és -hasznosítás megoldását, a hosszú távú monitorozásra vonatkozó feltételeket. Az 

engedélyezést követően végezhető el a szükséges kivitelezés. 

A terület terhelési szintjének megállapításához fel kell térképezni a hidrogeológiai viszonyokat, vizsgálni kell, 

hogy szennyezi-e a lerakó a környezetet, ha igen, akkor szükséges a szennyezés lehatárolása, a szennyezés 

mértékének és terjedésének meghatározása. Kívánatos a biológiai monitoring létesítéséhez alapállapot-felmérés 

elkészítése, a környezetben található, a rekultivációt követően indikátorként felhasználható élő szervezetek 

feltérképezése. 

A lerakó üzemeltetési technológiájának és módjának ismeretében, valamint a felszín alatti víz állapota 

szempontjából érzékeny területek besorolása függvényében kell meghatározni a szükséges takarási (lefedési) 

rétegrendet, a lerakott hulladék mennyiségének és összetételének becslését követően. 

A munkákat a jogszabályok és szakmai határértékek (pl. földtani közeg és felszín alatti víz minőségi 

védelméhez szükséges határértékei) figyelembe vételével, a kivitelezési munkákra vonatkozó részletes 

költségterv alapján lehet végezni. A rekultivációt követően a monitoring rendszer hosszú távú működtetésére és 

az utógondozásra a lerakó helye szerint illetékes önkormányzatnak (vagy az üzemeltetőnek) az engedélyben 

foglaltak előírásai szerint kötelezettséget kell vállalnia. 

A rekultivációt célszerű összehangolni a terület új használati funkciójával. Gazdaságilag is indokolt, hogy a 

rekultivált terület továbbra is hulladékkezelési célokat szolgáljon, így a (rekultivációs) költségek némileg 

csökkenthetők és a lakosság is könnyebben elfogadja, hogy az egyébként a továbbiakban is szükséges 

hulladékkezelési létesítmények a régi lerakó területén működjenek. Mindezek miatt praktikusan tervezhető a 

betelt lerakók területén átrakó állomások, komposztáló telepek, válogatóművek és/vagy hulladékgyűjtő udvarok 

működtetése. 
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Mivel a rekultiváció hosszabb időszak alatt megvalósítható műveletek sorozata (felszín-rendezés, különböző 

takaróanyagokkal megvalósuló rétegek kialakítása, hulladéklerakó-gázkinyerés és -hasznosítás, humuszfedés, 

figyelő kutak üzemeltetése) stb., szükséges a hulladéklerakó felügyelete. 

Prognosztizálható továbbá, hogy a komposztálásból származó végtermék iránti mezőgazdasági kereslet (vagyis 

a hasznosítási ütem) és a komposzttermelés mértéke nem lesz azonos, ezért a kezdeti időszakban a kész 

komposztot célszerű a lerakók fedőrétegében felhasználni. 

2.5. A fenntartható fejlődés horizontális területén 
vállalható intézkedések 

A fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás a térségi hulladékgazdálkodás szintjén több módon is megjelenhet. 

A rendszer fenntarthatóságnak való megfelelése akkor biztosítható, ha a projekttevékenység minden fázisa 

megfelel a fenntarthatóság szempontjainak, így a fenntarthatóság szempontjait szem előtt kell tartani a projekt 

tervezésében, a projekt kivitelezésekor (telepítés, létesítés, építés) a projekt eredményeinek fenntartásában 

(működtetés), illetve a projekt tevékenység felhagyásakor. 

A társulások elsősorban két fenntarthatósági kategóriában tesznek vállalásokat: 

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés 

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás 

Indikátorok 

A térségi hulladékgazdálkodási projektek indikátorai a kiindulási érték és a célérték meghatározásának 

függvényében az alábbiak lehetnek: 

Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év] 

-          Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) 

-          Energetikailag hasznosított 

-          Égetett 

-          Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) 

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a begyűjtött hulladékhoz képest 

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a begyűjtött hulladékhoz képest 

Lerakott hulladék aránya a begyűjtött hulladékhoz képest: 

-          Elsődlegesen lerakott 

-          Másodlagosan lerakott 

Célcsoportok 

Egy térség településeire kiterjedő, regionális szintű önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer 

megvalósításának közvetlen célcsoportjai a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő háztartások és 

intézmények. A közvetett célcsoport magába foglalja az állandó lakónépességet és a térségben ideiglenesen 

tartózkodó lakosokat, látogatókat. 

A térségi hulladékgazdálkodási rendszer várható eredményei, hatásai 

A térségi hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása a következő várható környezeti hatásokkal jellemezhető: 

–        A hulladékkezelő telep környezetterhelése a hulladékgazdálkodási tevékenység során a munkavégzéssel 

járó ülepedő és szálló por, szag, valamint a gépek üzemeltetéséből származó, diffúz jellegű levegőterhelésből és 
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környezeti zajterhelésből adódhat. A tevékenység levegőterhelése a telep telekhatárától 1-200 m-es 

hatástávolságban érzékelhető. A hatályos jogszabályok szerint a nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítását 

végző telephelyek (50 t/d kapacitáson felül), illetve a hulladéklerakók (10 t/d feltöltési kapacitáson felül) 

környezetében az illetékes környezetvédelmi hatóság védelmi övezetet kijelölésére jogosult. A védelmi övezet 

sugara, bűzhatással járó tevékenység esetén legalább 500 m. 

–        A talaj- és talajvíz szennyeződés kockázatát a hulladékkezelés létesítményeinek előírásszerű műszaki 

védelmi rendszere (aljzatszigetelés, vízzáró térburkolat, csurgalékvíz-elvezetés, gyűjtés, visszaforgatás) 

minimálisra csökkenti. A telep vízgazdálkodási létesítmények előírás szerinti üzemeltetésével a csurgalékvíz 

felszíni befogadóba bocsátása kizárható. 

–        A rendkívüli szennyezések megelőzésére rögzítik az üzemeltetés eljárásait, felelősségi köröket, 

minőségbiztosítási rendszert célszerű bevezetni. 

–        Az esetlegesen bekövetkező vízminőségi káresemények esetében a vízgazdálkodási rendszerben célszerű, 

ha lehetőség van vízkormányzással lokalizálni a szennyeződést (vésztározással), a lokalizáció és kárelhárítás 

módjait az üzemeltetési utasításokban rögzítettek figyelembe vételével a kárelhárítási terv rögzíti. 

–        A tevékenységből eredő környezetterhelések nyomon követésére monitoring rendszert kell kialakítani: 

• a hulladéklerakó és a csurgalékvíz-medencék aljzatszigetelésének geofizikai jelző-ellenőrző rendszere, 

• talajvíz monitoring kutak, 

• meteorológiai észlelő állomás a lerakó éves vízháztartási mérlegének elkészítéséhez, 

• a csurgalékvíz mennyiségének rendszeres mérése, összetétel-vizsgálata, 

• talajmonitoring a védelmi övezeten belül, 

• szükség esetén hulladék-vizsgálat, 

• biológiai monitoring működtetése. 

A telephely üzemeltetése megfelelő hulladékkezelési engedély birtokában, a hatályos jogszabályok előírásai 

szerint végezhető. 

Gazdasági hatások: 

–        Haszonanyagok visszaforgatása a nyersanyag-áramba 

–        Energiatermelés 

–        A hatásterületen található ingatlanok értékének növekedése 

–        A beruházás során munkahelyteremtés 

Társadalmi hatások: 

–        Társadalmi kohézió növekedése 

–        Lakosság elégedettségének növekedése 

–        Lakosság környezettudatos gondolkodásának fejlődése 

–        A települések vonzerejének megtartása, növelése 

–        Esélyegyenlőség biztosítása 

Környezeti hatások: 

–        Környezet állapotának javulása 

–        A táj esztétikai hatásának növekedése 
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–        A környezeti elemek veszélyeztetésének megszűnése 

–        Levegőszennyezés csökkenése 

A hulladékgazdálkodás térségi fejlesztése keretében a következő célokat kell elérni: 

–        A hulladékképződés megelőzése érdekében az újrahasználatot elősegítő bázisokat szükséges létesíteni és a 

házi komposztálás ajánlására eszközöket és oktatóprogramokat biztosítani a lakosság részére. 

–        A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékká vált csomagolóanyagok hasznosításának a jelenleginél 

jelentősebb arányú begyűjtéséhez a szelektív gyűjtés térségi infrastruktúráját kell kialakítani úgy, hogy az a 

működési terület minden településén elérhető legyen. 

–        A közszolgáltatás folyamatos fenntartása és a szolgáltatási színvonal emelése érdekében új, 

környezetbiztonságos hulladéklerakót kell építeni és ezzel párhuzamosan a szervesanyag-tartalmú, szelektíven 

gyűjthető hulladékáramokra differenciált és rugalmasan kombinálható mechanikai és biológiai hulladékkezelő 

eljárásokat kell bevezetni és alkalmazni. 

Egy, a célkitűzéseknek és a működési terület földrajzi, településszerkezeti és környezeti adottságainak legjobban 

megfelelő önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek jellemzőit a 6. táblázat összegzi. A 

háztartási vegyes hulladék begyűjtési és kezelési eljárásait a 2.6 táblázat [51] mutatja be. 

 

2.6. táblázat - Egy önkormányzati hulladékgazdálkodási rendszer elemeinek jellemzői 
 

Célkitűzés Módszer, technika, technológia Eszközök 

1. Hulladékképződés megelőzése Termék-újrahasználat és házi 

komposztálás ajánlása lakossági 

körben, PR, oktatóprogramok 

Térségi újrahasználati bázis 

kialakítása, fenntartása; Központi 

oktatóbázis létesítése és 

működtetése; Házi komposztálás 

segítése, 500 komposztláda 

beszerzése 

2. A gyártói felelősségi körbe 

tartozó hulladékok térségi 

begyűjtési feltételeinek biztosítása 

Gyűjtési technika: közösségi 

szelektív gyűjtés térségi 

kiterjesztéssel; Logisztika: 

szelektív, differenciált, körzetes; 

Hulladékkezelés: utóválogatás, 

bálázás; Átadás: hasznosítónak 

Gyűjtőszigetek létesítése 

(edényzettel), működtetése; 

Hulladékudvarok létesítése 

(edényzettel), működtetése; Speciális 

hulladékgyűjtő járművek beszerzése, 

üzemeltetése; Regionális 

válogatómű, bálázó létesítése, 

üzemeltetése 

3. Biológiai hulladékkezelés 

bevezetése, a hulladék 

szervesanyag- és energia 

tartalmának hasznosításával (TSZH 

szervesanyag eltérítése lerakótól) 

Gyűjtési technika: házhoz menő, 

kétkannás szelektív, lakossági 

osztályozással; Logisztika: 

szelektív direkt és kistérségi 

körzetes, ügyfélazonosító 

rendszerrel; Hulladékkezelés: 

differenciált biológiai; Biohulladék-

komposztálás; a komposzt 

felhasználása városgazdálkodásban, 

rekultivációban; Osztályozott 

vegyes háztartási hulladék 

mechanikai és biológiai kezelése 

(aprítás, stabilizálás, vasleválasztás, 

tüzelőanyag kinyerése), bálázása, 

energiatartalmának hasznosítása 

vagy ártalmatlanítása hőhasznosító 

műben. 

Lakossági gyűjtő edényzet 

beszerzése (ügyfélazonosítóval); 

Speciális hulladékgyűjtő járművek 

beszerzése, üzemeltetése; Kistérségi 

átrakóállomások létesítése; 

Regionális komposztálómű 

létesítése, üzemeltetése; Regionális 

mechanikai-biológiai kezelőmű 

létesítése, üzemeltetése 

4. Környezetbiztonságos Műszaki védelem, csurgalékvíz- Regionális hulladéklerakó építése. 

d26
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Célkitűzés Módszer, technika, technológia Eszközök 

hulladékártalmatlanítás lerakással gyűjtés, depóniagáz-gyűjtés és -

kezelés, környezeti monitoring-

létesítés, -fenntartás. 

Díjpolitika 

Az új központi szabályozás szerint a díjak fedezetet kell, hogy nyújtsanak: 

–        a hatékonyan működő közszolgáltató folyamatos ráfordításaira, azaz a műszakilag megalapozott, a 

szolgáltatási feladatok ellátását biztosító költségek fedezetére, 

–        a működéshez szükséges, azaz a gazdálkodás biztonságát garantáló nyereségre, 

–        a pótlási, rekonstrukciós munkálatokra, 

–        indokolt fejlesztésekre és a befektetések megtérülésére. 

A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására a döntéshozás lehetősége és felelőssége az 

önkormányzatoké. 

A díjstruktúrával a díjak nagyságával szembeni elvárások többek között: 

–        a díjmeghatározás legyen stabil, az érintettek számára áttekinthető, egyértelmű, objektív tényezők által 

meghatározott, 

–        a díjbevétel nyújtson fedezetet az indokolt működési (üzemeltetési és fenntartási) költségekre, 

ráfordításokra. 

–        a díjbevétel nyújtson fedezetet a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához szükséges pótlások és 

rekonstrukciók forrásainak megteremtésére, 

–        a díj nagysága fedezetet kell, hogy nyújtson az önkormányzat döntésétől függően a fejlesztések egy 

részének vagy egészének megvalósítására, 

–        a díjmechanizmus ösztönözzön a hatékonyság javítására és egyben kezelje a hatékonyságjavulás hatásait 

is. 

A hulladékgazdálkodási rendszerek változó és állandó üzemelési költségei a hulladékáramok alapján 

csoportosítva az alábbiak lehetnek: 

–        Megelőzés és újra-használat költségei 

• Haszonanyagok szelektív gyűjtése, szállítása, kezelése (válogatás). 

• Biohulladékok gyűjtése, szállítása, kezelése (komposztálás). 

• Vegyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése (MBE), maradék lerakása. 

A társulások által folytatott díjpolitika általában figyelembe veszi a szennyező fizet elv alkalmazását, illetve 

működési költségek megtérülését, de törekszik arra, hogy a fizetendő díj összhangban legyen az elszállított 

hulladék mennységgel. Ennek érdekében a biohulladék elszállításával kapcsolatban szezonális díjat alakítanak 

ki. 

A regionális rendszerek bevételei az alábbi tételekből tevődnek össze: 

–        Elsődleges bevételi források 

• Bevétel hulladékgyűjtésből (vegyes, bio- és maradék hulladék). 

• Bevétel másodlagos nyersanyagok – papír, üveg, műanyag és fém – értékesítéséből (árbevétel és termékdíj). 

– Másodlagos bevételi források 
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• Bevétel komposzt értékesítéséből. 

A projekt egyéb nem számszerűsített gazdasági hasznai: 

A komposztfelhasználás csökkenti a környezetszennyezést, javítja az organikus mezőgazdaság lehetőségeit a 

tápanyag-utánpótlás területén. 

Externális költségek 

Az externális költségek számbavételekor feltételezhetjük, hogy a megépítendő létesítmények az elérhető legjobb 

technológiával (BAT) épülnek meg, figyelembe véve a környezetvédelmi előírásokat. 

A levegő, víz és talajszennyezéssel összefüggő externális költségek számszerűsítésekor a „hatásút-módszer” 

(impact pathway method) módszer alapján megbecsülhetők az egyes receptorokkal (emberek, fauna, flóra, 

épületek, amelyeket kapcsolatba kerülnek a szennyezőanyagokkal) kapcsolatos károk (halálozás, 

megbetegedések, alacsonyabb mezőgazdasági termés, erdők pusztulása, épületekben okozott károk, 

éghajlatváltozás, ökoszisztémát ért kedvezőtlen hatások), és azok időbeni lefolyása. 

A hulladékkezelő telep létesítése kapcsán az alábbi externális költségekre és hasznokra érdemes helyezni a 

hangsúlyt: 

–        klímaváltozást okozó „üvegház” gázok externális költségei, 

–        hagyományos légszennyező anyagok, és levegőbe került toxikus anyagok externális költsége (pl. 

egészségre gyakorolt hatás), 

–        szennyezőanyagok talajba és vízbe történő szivárgásának externális költsége, 

–        a létesítmények által kiváltott kellemetlen hatás (látvány, zaj, szag, stb. ) externális költsége, 

–        energia-visszanyerés externális haszna. 

A lerakás során externális költségekkel járó outputok: 

–        hulladéklerakón keletkező gázok 

–        szennyezőanyag-szivárgás talajba és vízbe 

–        területhasználat 

–        energia-visszanyerés (a hagyományos energia-előállítás során keletkező környezeti károk elkerülése) 

–        a lerakó üzemeltetésével járó kellemetlenségek (zaj, por, szag, vizuális szennyezés) 

A komplex hulladékgazdálkodási rendszer hasznai 

A komplex hulladékgazdálkodási rendszerek előnye, hogy a lerakandó hulladékmennyiség csökkentésével, az 

egyes hulladékfajták elkülönítésével (szelektív kezelésével) igen hatékony hulladékhasznosítás érhető el, 

számottevő hulladékmennyiség a kezelés (pl. komposztálás) után visszaforgatható a természetes körfolyamatba, 

és fokozatosan elérhető, hogy a hulladék jelentős része megszűnik hulladék lenni. 

A rendszerek jelentősége elsősorban a környezeti hatásokban várható, mivel a számtalan helyi lerakó 

bezárásával csökken a felszín alatti vízkészletek szennyezettsége, szennyezésének kockázata, valamint jelentős 

mértékben csökken a lerakott hulladék mennyisége. Jelentős mértékben javul az érintett területek környezeti 

állapota, ezáltal bővül a térségek gazdasági potenciálja is. 

Ennek eredményeként: 

–        teljes körűen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés; 

–        nagymértékben lecsökken a lerakóban elhelyezett települési hulladék szervesanyag-tartalma; 

–        csökken a lerakó terület- és térfogatigénye, csökken a környezetterhelés; 
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–        a szelektív gyűjtéssel a veszélyes hulladék kikerül a körből; 

–        felszámolásra kerülnek a jelenlegi, nem megfelelően működő lerakók. 

Az beruházás megvalósításával elérhető további eredmények: 

–        egy korszerű műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó működése a nagyszámú, védelem nélküli lerakó 

helyett; 

–        a hulladékgyűjtés és –szállítás optimalizálva lett; 

–        szelektív hulladékgyűjtés került kialakításra; 

–        a régi, környezeti kockázatot jelentő lerakók felszámolásra kerülnek/kerültek. 

A bevezetett intézkedések olyan léptékűek, hogy jelentős hatást gyakorolnak a környezetvédelmi problémák 

megoldására a projekt teljes területén. 

Összességében hatással van a komplex vidékfejlesztésre, a helyi társadalom kulturált, természetbarát, a jövő 

számára alapvetően fontos, a fenntartható fejlődéshez való viszonyának alakítására. 
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3. fejezet - A regionális 
hulladékgazdálkodási rendszerek 
hulladékgyűjtési és –szállítási 
módozatai 

3.1. A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 
kialakításának koncepciója 

A komplex hulladékgazdálkodási rendszer kezeli a lakosságnál képződő szilárd halmazállapotú kommunális 

hulladékok minden frakcióját, és megoldást nyújt az önkormányzatokra háruló e témakörbe tartozó 

kötelezettségekre. 

A rendszer létrejötte a hulladékáram korszerűsítését négy fő területre bontva valósítja meg: 

-          a gyűjtési rendszer korszerűsítése; 

-          a szállítási rendszer korszerűsítése; 

-          a hulladékártalmatlanítás korszerűsítése és 

-          a régió tájsebeinek felszámolása. 

A komplex rendszer alapvető célja, hogy minimálisra csökkentse a lakosságnál képződött hulladékok 

hulladéklerakóban elhelyezendő mennyiségét, a hasznosítás különböző elemeinek bevonásával. 

3.1.1. A gyűjtés, begyűjtés szabályai 

A gyűjtés a hulladék tulajdonosa által végzett művelet, ami a begyűjtőnek történő átadásig tart. A begyűjtés 

során a hulladékkezelő összeszedi a hulladékot a termelőktől és elszállítja a begyűjtőhelyre. Lehetséges olyan 

megoldás is, hogy a hulladék termelői, birtokosai viszik a hulladékot a begyűjtőhelyre, gyűjtőpontokra, ahol a 

kezelő fogadja azt. 

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében a hulladék gyűjtése, begyűjtése hulladékkezelésnek minősül, és 

engedélyköteles tevékenység. Az ehhez szükséges engedély illetve az engedélykérelem tartalmi követelményeit 

a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet rögzíti. 

A hulladékkezelő az általa üzemeltetett begyűjtőhelyet kialakíthatja úgy, hogy ott a hulladékot csak átmenetileg 

tárolják, amíg a gazdaságos szállításhoz szükséges mennyiség összegyűlik, majd a hulladékot továbbszállítják a 

kezelést végző telepre. Lehetőség van arra is, hogy a begyűjtőhelyet egyben az előkezelésre is alkalmassá teszik, 

illetőleg úgy szerelik fel, hogy a hulladék további kezeléséhez, hasznosításához szükséges előkészítés is 

elvégezhető legyen (ekkor a kezelésre műszakilag fel kell készíteni, ki kell alakítani és a szükséges 

engedélyeket be kell szerezni). 

A begyűjtőhely megépülhet úgy, hogy önálló telephelyként ott csak a begyűjtés folyik, de megvalósítható az is, 

hogy adott telephelyen belül, annak részeként működik a begyűjtés. Az első esetre a települések belső területein 

kialakított hulladékgyűjtő udvar szolgál, míg a második esetben például az átrakóállomás céljait szolgáló 

telephely egy részét képezik ki a begyűjtés céljaira. Hogy melyik megoldást célszerű megvalósítani, azt a helyi 

adottságok határozzák meg. Sok tényező befolyásolja a döntést, leginkább a kezelő felszereltsége, az hogy a 

rendelkezésre álló telephely milyen övezetben található stb. 

Szelektív hulladékgyűjtés esetén elsősorban a hulladék anyagában történő hasznosítása a cél, ezért a gyűjtés 

megszervezése során erre tekintettel kell a begyűjtés feltételeit megteremteni. Az ilyen program beindítása előtt 

fel kell mérni azt, milyen mennyiségű hulladékra lehet számítani, milyen a legpraktikusabb edényméret és –

forma erre a célra, hogyan lehet leginkább elérni a hulladékbirtokosok, ingatlantulajdonosok közreműködését. 
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Számításba kell venni azt is, hogy a begyűjtött hulladékot kell-e még valamilyen művelet során kezelni annak 

érdekében, hogy a további hasznosítás eredményes legyen. Előbbi ismeretek birtokában el kell dönteni, hogy a 

hulladék birtokosai számára melyek a legkedvezőbb feltételek a szolgáltatás igénybevételére, és ennek 

ismeretében házhoz menő begyűjtő-járatot, hulladékgyűjtő udvart, gyűjtőszigetet vagy ezek kombinációját kell 

kialakítani. 

A hulladékkezelő elhatározását befolyásoló tényezők között azt is figyelembe kell venni, hogy a begyűjtést 

közszolgáltatásként látja-e el vagy vállalkozási alapon. 

Hulladékgyűjtő udvar(ok) üzemeltetése esetén célszerű az udvaron a hasznosítható és veszélyes összetevők 

begyűjtésére is felkészülni, főleg akkor, ha egy településen csak egy gyűjtőudvar működik. Ha a település 

nagyságából következően több gyűjtőudvar is kialakításra kerül, elegendő csak kevesebb udvaron (esetleg 

egyen) a veszélyes összetevők fogadását megoldani. A csak hulladékgyűjtő udvarként működő telephelyen 

ártalmatlanítási műveleteket nem szabad végezni. Ezt a szabályt főleg a lakosság bizalmatlanságának feloldása 

érdekében volt szükséges bevezetni. 

A hulladékgyűjtő szigeten csak a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése történhet, 

mivel a gyűjtősziget őrzés nélküli létesítmény, ahol a szükséges biztonsági intézkedések (pl. a gyűjtőedények 

bedobó-nyílásainak speciális kialakítása) ellenére sem garantálható az illetéktelen hozzáférés, ezért a veszélyes 

hulladékok gyűjtését eleve nem szabad megszervezni. Gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés bevezetése esetén a 

veszélyes összetevők begyűjtését begyűjtő-járattal célszerű megoldani. A gyűjtőszigeten összegyűlő hulladék a 

lakossági szelektálás ellenére utóválogatást igényel a feldolgozó iparnak történő átadás előtt. 

Elkülönített hulladékgyűjtés bevezetése esetén a hulladékkezelőnek kell gondoskodnia arról, hogy a begyűjtést 

szolgáló gyűjtőedény jól megkülönböztethető legyen az egyéb gyűjtőedényektől. Ezt jelöléssel (piktogrammal, 

más színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) kell biztosítani. 

Mivel a hulladékgyűjtő udvar, illetve gyűjtősziget használatáért a közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás díján felül külön díjazás nem számítható fel, a hulladékkezelőnek 

vagy a begyűlő hulladék értékesítéséből származó bevételeiből kell fenntartania a rendszert, vagy ha a 

közszolgáltatás keretében történik a szelektív gyűjtés, akkor a hulladékkezelés díját úgy kell megállapítani, hogy 

az fedezetet nyújtson a szelektív gyűjtés következtében megnövekvő költségek és a hulladék értékesítéséből 

származó bevétel közötti különbségre. 

Az egészségügyi miniszter (16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet) rendeletben részlegesen szabályozta a 

hulladékbegyűjtés gyakoriságát, amikor a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladékra vonatkozóan 

meghatározta, hogy azt nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen 

hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. (A nagyvárosias és 

kisvárosias lakóterület fogalmát az országos településrendezési és építési követelményekről szóló előírásoknak 

megfelelően használja.) Ez az előírás egyben azt is jelenti, hogy ahol nem működik szelektív hulladékgyűjtés a 

biohulladékra, ott a fenti előírás szerint kell eljárni. 

A települési szilárd hulladék kezelését biztosító létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes 

szabályait külön rendelet - az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet – tartalmazza. 

A házhoz menő begyűjtő-járatot veszélyes hulladék begyűjtésére is alkalmazzák, amely megoldás esetén 

szakképzett személyzetről is gondoskodni kell a járaton. A járat működtetése feltételezi azt is, hogy a veszélyes 

hulladék tárolására alkalmas telephely is rendelkezésre áll, ahol a járatnap végén (esetleg naponta több 

alkalommal) az összegyűjtött hulladékot elhelyezik. A gyűjtőjárművön és a telephelyen alkalmazott 

gyűjtőedényeknek egymáshoz és a tervezett hasznosítási célhoz illeszkedniük kell. 

A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok közé tartozik a kötelező helyi 

közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres összegyűjtésének és ártalmatlanításának 

megszervezése, valamint a kötelező közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása, 

3.1.2. A hulladékkezelés technológiai rendszere 

A hulladékkezelés önállóan is alkalmazható eljárásokból álló, összehangolt technológiai rendszer, amely 

magában foglalja a hulladék gyűjtését, átmeneti tárolását, esetleges előkezelését, valamint szállítását, továbbá 

hasznosítását, ártalmatlanítását és bizonyos ártalmatlanító létesítmények utólagos gondozását. Az egyes 

eljárások kapcsolatát szemlélteti 3.1 ábra [57] 

c31
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3.1. ábra - A hulladékkezelési technológiai rendszer 

 

A hulladékgyűjtés a hulladék összeszedésére, rövid ideig tartó tárolására irányul a keletkezés helyén. Célja a 

további kezelési műveletekhez, a hulladék környezetet nem szennyező készletezése. 

A megfelelő kezelhetőség érdekében – könnyebb ártalmatlaníthatóság, hatékonyabb hasznosíthatóság, nagyobb 

környezetbiztonság – sokszor elengedhetetlen a hulladék fajtánkénti, anyagféleségek szerint elkülönített – 

szelektív – gyűjtése. 

Az átmeneti tárolás a hulladék meghatározott időre szóló, környezetszennyezést megakadályozó módon történő 

raktározása, a megfelelő hasznosításig vagy ártalmatlanításig. 

A hulladékszállítás az összegyűjtött hulladékok mozgatása a hulladékkezelési helyek között a célnak 

megfelelően kialakított járművekkel, helyhez kötött eszközökkel, ill. zárt rendszerben áramló közeggel. 

A hulladékszállítás során alkalmazkodni kell a hulladék keletkezési üteméhez, anyagi tulajdonságaihoz, a 

keletkezési hely és a kezelő helyek környezetéhez, jellemzőihez valamint a gyűjtő alrendszer 

tárolókapacitásához. A szervezett hulladékszállításon belül megkülönböztetünk kommunális (települési), 

termelési és veszélyes hulladék szállítást. 

3.1.3. A hulladékok gyűjtése, átmeneti tárolása 

A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladéknak a keletkezés üteméhez igazodó, 

szervezett, környezetkímélő összegyűjtése és készletezése az elszállításig. Ennek során alkalmazkodni kell a 

hulladék keletkezésének üteméhez, anyagi tulajdonságaihoz, a keletkezési és kezelő hely környezetéhez, 

jellemzőihez, valamint a gyűjtési módokhoz, azok változataihoz és a gyűjtési kapacitáshoz. 

A hulladékok gyűjtése és szállítása egymással szoros kölcsönhatásban van, egységes rendszert képez. A 

hulladékok gyűjtésére- szállítására különböző módszerek alakultak ki, attól függően, hogy: 

-          milyenek a hulladék tulajdonságai, 

-          a keletkezési helyről milyen mennyiséget, milyen gyakran kell elszállítani, 

-          melyek a gyűjtési és szállítási feladat megvalósítása iránti közegészségügyi és környezetvédelmi 

követelmények, 

-          milyen gazdaságossági szempontok merülnek fel. 

A hulladék gyűjtésének és szállításának összehangolt tárolási és anyagmozgatási folyamata a hulladékgyűjtési 

rendszer, amely lehet együtemű és kétütemű. 

Az együtemű hulladékgyűjtés 

Az együtemű hulladékgyűjtés: a hulladék átrakás nélküli mozgatása ugyanazzal a szállító célgéppel, a 

gyűjtésből a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végző létesítményig (3.2 ábra) [57]. Az együtemű szállítás 

maximum 30 km-ig tekinthető gazdaságosnak. 

3.2. ábra - Együtemű gyűjtési rendszer 

c32


 A regionális hulladékgazdálkodási 

rendszerek hulladékgyűjtési és –

szállítási módozatai 

 

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kétütemű gyűjtési-szállítási rendszer 

Az átrakó-állomások az összegyűjtött vegyes hulladék átrakására szolgálnak. A szolgáltatási terület földrajzi 

kiterjedése révén, a távolságok miatt átrakóállomásokkal az anyag minél nagyobb mennyiségű és tömörségű 

szállítását kell megvalósítani a fajlagos szállítási költségek csökkentése érdekében. Az átrakó-állomás alkalmas 

különféle gyűjtőjárművekkel összeszedett vegyes hulladék átrakására zárt, görgős rendszerű tartályokba. 

További felhasználási lehetőség a szelektív szigetekről begyűjtött papírfrakció átrakóállomáson keresztül 

történő szállítása a központi hulladékkezelő műbe, illetve direktben a hasznosítóhoz. 

A kétütemű hulladékgyűjtés a hulladék mozgatását a hasznosítást vagy ártalmatlanítást végző létesítményig, 

átrakóállomáson való átrakását (esetleg előkezelés közbeiktatásával) jelenti. Az átrakás tömörítetlen vagy 

tömörített módon történhet. A kétütemű hulladékgyűjtés lényegében a szállítási távolságok jelentős növekedése 

miatt – regionális rendszerek kiépítése – alakult ki. A kétütemű szállítást leginkább körzeti, regionális 

kezelőtelepekhez kapcsoltan alkalmazzák (3.3 ábra) [58] a teljesítmények fokozása és a költségek csökkentése 

érdekében. 

3.3. ábra - Kétütemű gyűjtési rendszer 
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A hulladékátrakó részei: 

–        a tömörítő szerkezet, 

–        a balesetek elkerülése érdekében védőkorláttal ellátott felhajtórámpa és 

–        a 24 m3 űrtartalmú szállító konténerek mozgatását, rakodását biztosító térburkolat, valamint a 

megközelíthető útpálya. 

A alábbi ábra szemlélteti az átrakóállomás elemeit. 

3.4. ábra - Az átrakóállomás vázlata 

 

A berendezés lényege a garattal ellátott tömörítő szerkezet, amelyet villanymotor működtet. A tömörítőhöz 

tartozó garathoz csatlakozik a lekapcsolható szállító konténer, amelyben a hulladék tömörítése történik. A 

szállítókonténer a tömörítő berendezés felhajtórámpájával párhuzamos sínpályán mozgathatóan kapcsolódik a 

tömörítőhöz. 

A garathoz felhajtó rámpa vezet. A hulladékot szállító konténer vagy gyűjtőkocsi a felhajtó rámpáról ürít a 

garatba. A tömörítő szerkezet a beöntött hulladékot nagy nyomással a földszintre helyezett és a szerkezethez 

kapcsolt 24 m3-es szállítókonténerbe préseli. A tömörítés aránya megközelítően 1:5. A szállítókonténert telítés 

után lekapcsolják, zárják, majd elszállítják a lerakóhelyre. A rendszer teljesen zárt, csak a beöntő garat nyitott. 

A gyűjtőjárművek munkarendjéből és a technológiából adódóan a létesítmény általában szakaszos üzemelésű, 

így állandó személyzet jelenléte nem szükséges. A be- és kiszállítások automatizálásával a beléptető rendszert a 

mérlegeléstől a szükséges adminisztrációig a járművek személyzete végzi. A beszállítás során, a mérlegelést 

követően a felhajtórámpán keresztül az ürítőgarathoz tolatnak a járművek. Az ürítést követően a személyzet 

elvégzi a konténerbe tömörítést, és igény szerint a gép környezetében a takarítást, majd mérlegelést követően az 

állomást alaphelyzetbe állítja. 

Az átrakóállomásokon a helyi viszonyok, az átrakással szembeni különös követelmények és a finanszírozási 

források figyelembe vételével alakítják ki az építészeti és a műszaki megoldásokat. Az átrakóállomások – és így 

a kétütemű hulladékszállítás – jelentősége nő a regionális kezelő rendszerek kiépítésével, az azokhoz 

kapcsolódó gazdaságosabb nagytávolságú szállítás működtetésével. 

A szállítási módszer megválasztása: 

A települési hulladékok szállításának szervezése a feladat végrehajtása iránt támasztott sajátos igények miatt 

jelentősen különbözik a szokásos szállítási feladatoktól. Begyakorlott személyzetet, megfelelő szállító 

járművekkel jól ellátott, megszervezett, tervszerűen működő szervezetet igényel. A szervezési munka fontos 

része a szükséges alapinformációk rendelkezésre állása. Ezek: 

-          a keletkező hulladék fontosabb jellemzői, 

-          a gyűjtőhelyek jellegzetességei (gyűjtési mód, megközelítési lehetőségek stb.), 

-          a szállítási útvonalak adatai (közlekedési-forgalmi viszonyok, kiépítettség, szállítási távolság stb.), 

Az alapinformációk birtokában meghatározhatók: 

-          a hulladékszállítási kapacitások, a célgépek száma és típusa, 
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-          a gyűjtőtartályok száma és kialakítása, 

-          a gyűjtőkörzetek jellemzői (gyűjtési időszükséglet, fordulóidő stb.). 

Az együtemű szállításszervezésnél a hulladékgyűjtő célgép a kialakított és előre meghatározott járatleírásban 

rögzített, megtervezett útvonalakon járja be a hulladék-keletkezési helyeket. A célgép gyűjtőtartályának 

megtelését követően felkeresi a rendezett lerakót, égetőt leürítés céljából. A szállítási feladat ezután ismétlődik. 

A munka szervezésénél alapvető szempont, hogy a kijelölt feladat – a gyűjtési és a szállítási időszükségletet is 

figyelembe véve – a műszakidő alatt végrehajtható legyen. 

Alapfeltétel, hogy a szükséges és elégséges létszám és üzemképes technikai eszköz rendelkezésre álljon. Az 

együtemű szállítás legérzékenyebb paramétere a szállítási távolság, mivel annak növekedése növeli a szállítási 

időszükségletet. 

A kétütemű szállításszervezésnél a hulladékártalmatlanító helyre való szállítási távolságok növekedése teszi 

szükségessé a gyűjtési és szállítási folyamat időbeli és térbeli szétválasztását. A szállító járművek műszakidőn 

belül teljesíthető fordulóinak száma ugyanis jelentősen csökken, nő a „haszontalan” szállítási idő a „hasznos” 

gyűjtési idő terhére. 

A kétütemű szállítás bevezetését – átrakóállomások létesítésének szükségességét – különböző műszaki, 

szervezési és gazdaságossági tényezők, valamint a helyi adottságok döntik el. A 3.5 ábra [60] az egy-és 

kétütemű szállítás közötti gazdasági választás elvét tünteti fel. 

3.5. ábra - Együtemű és kétütemű szállítási mód közötti választás elve 

 

1. átrakóállomás üzemeltetési költsége; 2. együtemű szállítás üzemeltetési költsége; 3. kétütemű szállítás 

üzemeltetési költsége; A. az együtemű szállítás alkalmazása gazdaságosabb B. a kétütemű szállítás alkalmazása 

gazdaságosabb 

Cél a szállítási teljesítmény növelése, ill. a szállítási feladat teljesítése. A kétütemű szállításnál a szervezési 

intézkedéseknek arra kell irányulniuk, hogy a ráhordás és az átrakás, ill. továbbszállítás összhangja meglegyen. 

Zavarok esetén, pl. nem ütemezett behordás vagy kis átrakási mennyiségek esetén romlik a szállítóeszköz 

kapacitásának kihasználása, növekednek a költségek. 

A hulladékszállítási feladatoknál, a korszerű matematikai módszereket felhasználva, műszaki-gazdasági 

elemzést kell végezni a legjobb döntés érdekében. A szállítási távolságok és a szállítási körülmények, a hulladék 

jellemzői, a rendelkezésre álló kapacitások ismeretében tulajdonképpen anyagmozgatási feladatot kell 

optimalizálni, ehhez jól alkalmazhatók a szállítási probléma megoldási és a körutazási-járatszerkesztési 

módszerei. Az operációkutatásból ismert ún. szállítási probléma megoldásánál a hulladék keletkezési helyétől az 

ártalmatlanítás helyéig való szállítás optimálási modellje lineáris programozással megoldható. 
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Az optimálás célja, hogy a szállítókapacitás maximális kihasználtsága mellett a szállítási költségek minimálisak 

legyenek. A hálótervezés, a körutazási-járatszerkesztési modell módszerének adaptációja pedig egy-egy 

gyűjtőkörzet optimális járatrendszerének kialakítását segíti elő. 

3.1.4. Gyűjtési módszerek, eszközök 

A hulladékgyűjtési rendszer megvalósításának módja a gyűjtött hulladéknak a gyűjtés helyéről, meghatározott 

technológiai rend szerinti elszállítása. Az együtemű hulladékgyűjtési rendszer módozatai: elhordásos, 

pneumatikus és vízöblítéses hulladékgyűjtés. 

Az elhordásos hulladékgyűjtés: megfelelően kialakított eszközökben (tartályok, konténerek, szabványos 

gyűjtőedények) gyűjtött hulladéknak a gyűjtés helyéről alkalmas szállítóeszközökkel, meghatározott 

technológiai rend szerinti elszállítása. 

Változatai: átürítéses, konténeres, zsákos hulladékgyűjtés. 

Az átürítéses módszernek a gyakorlatban két megoldása van: a félpormentes és a pormentes. Az előbbinél a 

hulladékot a gyűjtőedényzetből nem zárt rendszerben ürítik a gyűjtő járműbe, ezért az ilyen nagy 

porképződéssel jár. 

Az utóbbinál a gyűjtő jármű zárt, speciális felépítményű és az ehhez kapcsolódó szabványosított gépi 

beürítőszerkezettel rendelkezik. Gyűjtéskor a zárt, szabványos gyűjtőedény gépi emeléssel, zárt terű fedélnyitás 

közben, környezeti porképződés nélkül ürül a jármű zárt felépítményébe. 

A pormentes változat felel meg a környezetvédelmi és közegészségügyi követelményeknek, mert: 

-          korszerű, gyors és higiénikus megoldás, 

-          por-és bűzmentes, 

-          a tömörítéses szállítás gazdaságos. 

Az átürítéses gyűjtés-szállítás hátrányai: 

-          speciális célgép, edényzet, ürítőszerkezet szükséges hozzá, 

-          nagy a beruházási és üzemeltetési költségigénye, 

-          kiszolgáló személyzetet igényel. 

A települési hulladékoknak világszerte legelterjedtebben alkalmazott gyűjtési-szállítási módszere. 

A konténeres módszer gyűjtési munkafázisa során használatos, fémből vagy műanyagból készült különböző 

űrméretű edényzet (konténer) közvetlenül alkalmas a hulladék gyűjtésére, befogadására – majd azt 

szállítóeszközre helyezve – annak elszállítására. A szállítás folyamatában a megtelt konténert a gyűjtő jármű 

üresre cseréli (cserekonténeres gyűjtés-szállítás), majd a megtelt konténert magára emeli és elszállítja. A nyitott 

konténereket általában nem veszélyes termelési, a zárt konténereket pedig a települési hulladék gyűjtésére, 

szállítására alkalmazzák. 

Ez utóbbiak – az ADR-előírásoknak megfelelő módosításokkal – szilárd veszélyes hulladékok szállítására is 

alkalmassá tehetők. A konténeres szállítás előnyei: 

-          különféle, darabos hulladék befogadására is alkalmas az edényzet, 

-          miután a tartály egyúttal maga a csomagolóanyag is, így az elszállítás higiénikus körülmények között 

történik, 

-          a rakodás, szállítás munkaerőigénye minimális. 

Hátrányai: 

-          meg kell szervezni a konténerbe való gyűjtést, 
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-          csak a tömörítő berendezéssel ellátott edényzet űrtartalma használható ki igazán, 

-          speciális szállítójármű kell, alkalmas felépítménnyel. 

Ott célszerű alkalmazni, ahol nagyobb tömegű hulladék keletkezik és megoldható az összehordás, kevés a 

munkaerő és a feldolgozó-ártalmatlanító létesítmény közel van. A zsákos módszer a települési szilárd hulladék 

papír vagy műanyag zsákokban való gyűjtése, amelyhez a hagyományos, egyszerű szállítóeszközök is 

alkalmazhatók. 

Előnyei: 

-          olcsó, könnyen kezelhető gyűjtőeszköz, 

-          az elszállítás egyszerű, olcsó járművekkel megoldható, 

-          rugalmasan alkalmazkodik a változó hulladékmennyiséghez, 

-          a lezárható zsákok miatt por-és bűzmentes, 

-          a zsák újrafelhasználása elmarad, így nincs szükség kiegészítő munkafázisokra (tisztítás, fertőtlenítés), 

-          olyan helyen is alkalmazható, ahol nincs szervezett és rendszeres hulladékszállítási szolgáltatás. 

Hátrányai: 

-          nem minden hulladék gyűjtésére alkalmas, 

-          a megtelt zsákokat rövid időn belül el kell szállítani, 

-          folyamatos zsákellátásról kell gondoskodni. 

A zsákos települési hulladékgyűjtés és a szállítás elterjedőben van annak ellenére, hogy az összes szállítási 

térfogatnak a zsákos csak 2–3%-át éri el még a fejlett országokban is. 

Elterjedésének oka, hogy: 

-          jól alkalmazható az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtésben és -szállításban, 

-          jó és gyors kiegészítő módszer a csúcsidőszaki hulladékkeletkezéseknél (pl. üdülőterületeken), 

-          megfelelően kielégíti a higiéniai követelményeket. 

Az elhordásos hulladékgyűjtési módszereknél technológiai, egészségügyi és munkavédelmi szempontból 

egyaránt megfelelően kialakított típuseszközök használatosak. A szilárd települési hulladék mennyisége és a 

gyűjtőterület jellege (beépítettség, laksűrűség stb.) szerint különböző térfogatú típus-edényzetet alkalmaznak: 

-          kistartályok (35, 50, 60 l űrtartalommal), 

-          középtartályok (80, 110, 120, 240, 360 l űrtartalommal), 

-          kiskonténerek (660, 770, 1100 l űrtartalommal), 

-          konténerek (1,1 m3 feletti űrtartalommal). 

A kiskonténerek és a konténerek guruló, üríthető és csererendszerben egyaránt használatosak. 

Szerkezeti és formai kialakításuk szempontjai a következők: 

-          időálló, tömör, nedvességet fel nem szívó, sima felületű, mechanikai igénybevételekkel szemben és vegyi 

hatásoknak ellenálló, tűzbiztos anyagból készüljenek, 

-          jól záródó, könnyen mozgatható fedelük legyen, 

-          könnyen és gyorsan üríthetők legyenek, 
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-          könnyen kezelhetők és tisztántarthatók legyenek, csekély önsúllyal rendelkezzenek, 

-          beürítő-, ill. csererendszer esetén az emelőszerkezethez illeszkedve készüljenek. 

A konténerek változatos kivitelben, zárt és nyitott megoldásokkal egyaránt forgalmazottak, 4-5 m3 űrtartalomtól 

több tíz m3-es befogadóképességig. A méreteknek kizárólag a szállítójármű felépítményi kialakítása és 

teherbírása szab határt. 

A gazdaságosabb szállítás érdekében terjedtek el az ún. öntömörítős konténerek, amelyeknél a megerősített 

szerkezeti kialakítású konténerbe hidraulikus tömörítőegységet építenek, amely a laza hulladékot a konténerbe 

tömöríti. (a szokásos tömörítési arány 1:5–1:8 közötti, a gyűjtött hulladékféleségek függvényében). 

Hasonló célt szolgálnak a nagy mennyiségben keletkező szilárd hulladék gyűjtésére az ún. telepített tömörítő 

berendezések is, amelyeket főként ipari és szolgáltató létesítményekben, bevásárló központokban, áruházakban 

előnyös telepíteni. Ezeknél a hidraulikus tömörítőegység fixen telepített és a gyűjtőkonténereket cserélik, majd 

elszállítják. Ezeknél a berendezéseknél használják a nagyméretű, több 10 m3 kapacitású zárt konténereket, 

amelyeknél az elérhető tömörítési arány hasonló az öntömörítős konténerekéhez. 

Sajátos gyűjtőeszközöket igényel a veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása. Itt alapkövetelmény a különböző 

veszélyes hulladékféleségek elkülönített, szelektív gyűjtése. Ennek oka, hogy ezek az anyagok egymással 

reakcióba léphetnek, ami környezetbiztonsági, tűzbiztonsági és munkavédelmi szempontból káros hatásokat – 

hőfejlődés, gyulladás, robbanás, gázképződés, heves kémiai reakció – eredményez. További műszaki feltétel, 

hogy a tárolt anyag a gyűjtőedényzet anyagával ne lépjen reakcióba. Ezek miatt a különböző típusú és 

halmazállapotú veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére nagyon változatos, mindig a kezelendő hulladék 

anyagi jellemzőit figyelembe vevő gyűjtőeszköz-féleségek kerültek kialakításra és forgalmazásra. Ezek lehetnek 

zárt hordók, kannák, tartályok és konténerek egyaránt, amelyeken fel kell tüntetni a hulladék megnevezését, 

azonosító kódját és veszélyességi jellemzőit. Az ilyen eszköz más célra nem használható fel. 

3.1.5. A szelektív gyűjtés alkalmazásának jelentősége, eszközei 

A szelektív hulladékgyűjtés célja az, hogy a települési szilárdhulladék-áram veszélyes és hasznosítható 

összetevői és a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék (biohulladék) minél kisebb arányban 

kerüljenek a lerakókra, történjék meg előbbiek ártalmatlanítása, utóbbiak hasznosítása. E cél elérésének 

feltétele, hogy a hulladék elkülönítve kerüljön begyűjtésre. Szelektív gyűjtéssel a keletkező települési hulladék 

35-50%-át lehet külön kezelni, és kezelését követően hasznosítani vagy ártalmatlanítani. 

A környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontok megkövetelik a települési szilárd hulladék 

-          veszélyes összetevőinek szelektív gyűjtését és megfelelő ártalmatlanítását, 

-          hasznosítható összetevőinek szelektív gyűjtését és utóválogatását hasznosításuk céljából, 

-          a biohulladék elkülönített gyűjtését és biológiai kezelését, az így keletkező komposzt hasznosítását. 

A hulladékalkotók szelektív gyűjtésének megvalósításához megfelelő eszközök, berendezések beszerzése, 

különböző hulladékkezelő létesítmények kialakítása szükséges a vegyesen gyűjtött hulladék kezelését szolgáló 

eszközök kiváltására. 

A megvalósítás történhet: 

-          hulladékgyűjtő udvar, gyűjtőpont kialakításával, 

-          mobil gyűjtőjárművek alkalmazásával és a szükséges gyűjtési lehetőségek megteremtésével, 

-          a települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtésével a hulladékkeletkezés helyén vagy annak közelében, 

-          utólagos válogatással. 

Ahhoz azonban, hogy a visszagyűjtési arányokat és a hasznosítást országos szinten a jogszabályok szerinti 

kívánt mértékben el lehessen érni, olyan szelektív gyűjtési megoldásokat kell alkalmazni, amelyek az e téren 

tapasztalatlan szereplőknek segítséget nyújtanak. A helyi adottságokhoz illeszkedve célszerű kombinált 

megoldásokat alkalmazni a fokozatos bevezetés érdekében. A szelektív gyűjtés kialakításánál alapelv, hogy csak 
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ott célszerű bevezetni, ahol már van hagyományos szervezett hulladékgyűjtés és rendelkezésre állnak a gyűjtés-

szállítás eszközei. 

A külföldi tapasztalatok sora igazolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtést csak alaposan, gondosan előkészített, 

jól szervezett és a lakosság együttműködését megnyerni tudó szolgáltatási rendszer kialakításával és folyamatos 

működtetésével lehet eredményesen megvalósítani. Emellett természetesen bizonyos externáliák is szükségesek, 

úgymint a támogató jellegű jogi szabályozás és a potenciális másodnyersanyagként hasznosítható alkotókat 

átvevő feldolgozóipar műszaki felkészültsége és nem utolsósorban gazdasági érdekeltsége. 

A szelektív gyűjtés kiterjedhet a település egészére, illetve annak egy-egy jól, a beépítési módok szerint 

lehatárolható területi egységére is (ez főként a bevezetési időszakban javasolt, hogy az érintett lakosság az 

újfajta gyűjtéshez hozzá tudjon szokni). Az egyes gyűjtőterületeket már csak szervezési okokból is jól le kell 

határolni. 

A gyűjtőterületek kijelölését alapvetően: 

-          a terület jellege, beépítettsége (családiházas-kertes, zártsorú-többszintes, egyedi magasházas, lakótelepi); 

-          az ellátandó lakosszám, a keletkező hulladék mennyisége; 

-          a hulladék térfogatsűrűsége, jellemzői, a szelektíven gyűjtendő alkotók mennyisége és részaránya; 

-          a hulladékgyűjtés, -szállítás gyakorisága; 

-          szállításszervezési és -gazdaságossági szempontok határozzák meg. 

A családi házas, kertes beépítésű területeken a gyűjtőedényzet korlátozás nélkül elhelyezhető. A zártsorú, 

többszintes beépítésű területeken – rendszerint településcentrumok – a gyűjtőedényzet épületen belüli 

elhelyezése korlátozott, ezért a szelektív gyűjtés edényzetének egy részét a közterületen kell elhelyezni. Hasonló 

a helyzet az egyedi magasházas területeken. A lakótelepeken a szelektív gyűjtés a zöldterületeken létesített 

közterületi gyűjtőszigeteken oldható meg legelőnyösebben. 

A szelektív gyűjtés kialakítása során figyelembe veendő fontosabb szempontok: 

-          a hulladékkeletkezési helyhez minél közelebbi és lehető legkényelmesebb elkülönítést biztosító 

gyűjtőhelyek kialakítása, 

-          a megközelítési távolság az érintett lakosok számára a lehető legkisebb legyen, 

-          rugalmas, igényekhez alkalmazkodó kialakítás, 

-          a települési környezetbe harmonikus illesztés, esztétikus kivitel. 

A házon (telken) belüli gyűjtőhelyek lehetnek lépcsőházban, közös helyiségekben, szeméttárolókban, kapu alatt, 

illetve a családi házaknál az udvaron. Fontos a praktikus helykihasználás, az olcsó és egyszerű műszaki 

megoldású kialakítás, a jó hozzáférhetőség és könnyű ürítési megoldás, valamint a könnyű tisztíthatóság, és ne 

zavarja a lakóház funkcionális működését. 

A települési hulladékok szelektív gyűjtésének módszerei két fő csoportba sorolhatók. Mindkét esetben a 

hulladék birtokosa szállítja olyan meghatározott helyre az elkülönített hulladékfajtákat, ahol biztosított az 

elszállításig azok tárolása: 

a)      gyűjtőszigetek, 

b)      hulladékudvarok. 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. 

rendelet meghatározása szerint a hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra 

alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 

közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított 

edényzettel. 
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A lakóházak közelében, ill. közterületeken kialakított gyűjtőhelyek (gyűjtőszigetek) esetében fontos a 

gyűjtőedényzet zárhatóságának biztosítása, a hulladékalkotók beürítéséhez könnyen hozzáférhető beürítő 

lehetőségekkel való ellátása, a közterületi funkciók zavartalanságának biztosítása, az esztétikus és környezetbe 

illeszkedő, de figyelemfelkeltő (színezés, felirat stb.) kivitel, az időjárás-állóság és szándékos rongálás elleni 

védelem, valamint a gyűjtőjárművek számára a jó megközelíthetőség. A minél egyszerűbb, gazdaságosabb 

műszaki megoldásokra kell törekedni. 

A gyűjtőszigetek előnyös telepítési helye a lakóövezeteken kívül a kereskedelmi egységek parkolói. Őrzés 

nélkül üzemelnek. A ráhordás minden esetben gyalogos formában történik, ezért a ráhordási távolság legfeljebb 

200 méterre tervezhető. Az ürítés és edényzetcsere gyűjtő-szállító célgépekkel valósul meg. A gyűjtőszigeteken 

biztosítani kell a papír, a színes és fehér üveg, valamint az alumínium italos dobozok szelektív gyűjtését, amely 

kiegészíthető műanyag, esetleg textilhulladék elkülönített gyűjtésével. A gyűjtősziget engedélyezése 

önkormányzati hatáskör, szakhatóságok bevonása nem szükséges, védőtávolság nincs. A gyűjtőeszközök 

(edényzet) megválasztásánál a mai meglévő edényzet felhasználásával, annak kiegészítéseként ajánlatos az új 

típusú edényzetrendszert kialakítani. A gyűjtőszigetek nyitott, térburkolattal ellátott területek, célszerűen – 

lehetőség szerint – védősövénnyel és három oldalról korláttal körülvéve. A kialakítást meghatározza a 

gyűjtősziget konkrét helye. Célszerűen kialakított beton, térbeton burkolat, a termőföldre (talajra) helyezett 

kavicságyazat felett. Műanyag gyűjtőedényekben történik a hasznosítható összetevők gyűjtése. 

A lakóházaknál, ill. a gyűjtőpontokon (gyűjtőszigeteken) telepítendő konkrét gyűjtőedényzet-típusok és azok 

számának meghatározása a települési adottságok és a gazdaságos járatszervezés alapján történik. 

A gyűjtőszigetek a települések központi helyein létesülnek, átlagosan 800-1000 fő/sziget sűrűséggel. 

Funkciójuk, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékok visszagyűjtésével csökkenjen a szeméttelepeken 

lerakott hulladék mennyisége. A szelektív gyűjtőszigeteken általában négy edény (6. ábra) található, melyek 

papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékok elhelyezésére alkalmasak. A kék jelzésű edénybe olyan 

papír alapú hulladékokat dobhatunk, mint az újságpapír, kartonpapír, füzet, csomagolópapír. A sárga színű 

tárolóba a műanyag hulladékok – üdítős palackok (PET), műanyag poharak, reklámtáskák, fóliák, műanyag 

kupakok kerülnek elhelyezésre. Az üveg tárolóedény jelzése a zöld szín, melybe színes és fehér üveget is 

dobhatunk, mint például üvegpoharat, befőttes üveget és italos üveget. A szürke jelzésű fém tárolóba 

konzervdobozokat, alufóliát, alumínium italos dobozokat tehetünk. 

A szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kizárólag az előbb felsorolt anyagok kerülhetnek, így van néhány alapvető 

szabály arra nézve, hogy mit nem szabad bedobni a gyűjtőedényekbe. A papír tárolóedénybe nem kerülhet 

zsebkendő, matrica, illetve szennyezett papír, a műanyagba pedig nem dobhatunk CD-t, DVD-t, hungarocellt és 

vegyszeres flakonokat. Az üveg gyűjtőedénybe nem szabad elhelyezni tükröt, ablaküveget, villanykörtét, 

szemüveget, orvosságosüveget, valamint a fém tárolóba ételmaradékkal szennyezett konzervdobozt. 

A szelektíven gyűjtött hulladékok megfelelő elhelyezéséhez az edények bedobónyílása is segítséget nyújt, 

hiszen azok úgy lettek kialakítva, hogy műanyag palackot csak összelapítva, kartondobozt csak összetépve lehet 

belehelyezni. 

A szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosíthatók, számtalan új termék alapanyagát adják. A hulladékok 

anyagának feldolgozásával jelentős mennyiségű elsődleges nyersanyagot takarítunk meg, mely a környezet 

számára kedvező. 

Útmutató a szelektív gyűjtőszigetek használatához 

1.      MŰANYAGHULLADÉK 

-          Mit tegyen bele? Ebbe az edénybe teheti a nem visszaváltható, műanyag üdítős és ásványvizes 

palackokat, a samponos és öblítős flakonokat, tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozt. 

-          Mit ne tegyen bele? Szennyezett tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozt, vegyszeres flakonokat. 

-          Hogyan? A palackokat és flakonokat öblítse ki, távolítsa el róluk a címkét és a kupakot, majd laposra 

taposva helyezze a gyűjtőedénybe! 

-          Hova kerül? Az így gyűjtött hulladék a telephelyen válogatásra, majd bálázásra, végül újrahasznosításra 

szakosodott vállalkozásokhoz, üzemekhez kerül. 

2.      PAPÍRHULLADÉK 
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Mit tegyen bele? Ide teheti az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, telefonkönyvet, papírzacskót, 

többrétegű italos dobozokat. 

3.6. ábra - Szelektív gyűjtősziget edényzete 

 

-          Mit ne tegyen bele? Műanyag zacskót, olajos vagy zsíros csomagolópapírt. 

-          Hogyan? A kartondobozokat hajtsa szét, vagy tépje kisebb darabokra, az italos dobozokat öblítse ki 

mielőtt beleteszi a gyűjtőbe! 

-          Hova kerül? A szelektíven gyűjtött papírhulladékot válogatják, bálázzák, majd újrahasznosításra 

szakosodott vállalkozásoknak értékesítik. 

1.      ÜVEGHULLADÉK 

-          Mit tegyen bele? Lekváros, üdítõs, bébiételes üvegeket, befõttes üvegeket és minden olyan üveget, 

amelyet nem váltanak vissza az üzletekben. 

-          Mit ne tegyen bele? Villanykörtét, tükröt, ablaküveget. 

-          Hogyan? Az üvegeket címke és kupak nélkül, elmosva tegye a gyűjtőedénybe! 

-          Hova kerül? Az így gyűjtött üveghulladék újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásokhoz kerül. 

2.      FÉMHULLADÉK 

-          Mit tegyen bele? Üdítős , sörös alumínium dobozokat, alufóliát, fém kupakokat, konzervdobozokat. 

-          Mit ne tegyen bele? Alkatrészeket, festékes dobozt, elemet, akkumulátort. 

-          Hogyan? A kiürült alumínium italos- és konzervdobozokat kiöblítve, laposra taposva dobja a 

gyűjtőedénybe! 

-          Hova kerül? A szelektíven gyűjtött fémhulladék újrahasznosításra szakosodott vállalkozásokhoz kerül. 

hulladékudvarok 

A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet meghatározása szerint a hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar) az 

elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak 

szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, 

felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 

A hulladékudvarok általában több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladék átvételére szolgálnak. Az 

elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az üzemeltető határozza meg. A hulladékudvarok 
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segítenek a szelektív gyűjtés lakosság általi elfogadtatásában, szelektív gyűjtéshez történő hozzászoktatásban, 

iniciáló erőt jelentve a lakossági együttműködés biztosításában. 

Az udvarokban a lakosság a hulladékait díjfizetés nélkül adhatja le, redukálva ezáltal a szemétdíjjal terhelt 

hulladék mennyiségét és csökkentve a szemétszállítási díjat, ami a lakosságnál megtakarítást eredményez. 

Szélesebb körű funkciókkal rendelkezik, mint a lakóházaknál, vagy a gyűjtőszigeteken telepített szelektív 

gyűjtés, azt komplexebbé, teljesebbé teszi. 

Az 5000 fő/udvar sűrűséggel kialakított hulladékudvarokban 13 frakciót gyűjtenek, szabvány gyűjtőedényzetben 

és konténerben. A gyűjtőkonténereken minden esetben és egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó 

hulladékfajtát (felirat, piktogram). 

A hulladékudvar (3.7 ábra) [67] funkciói a következők: 

-          a lakosság (esetleg intézmények) által behordott hulladékok átvétele, 

-          az átadott hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása, 

-          a begyűjtött hulladékok rövid idejű szelektív tárolása (az elszállítás menetrendjétől függően), 

-          a hulladékok fizikai kezelése (aprítás, tömörítés, bálázás, válogatás stb.), 

-          a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításának szervezése hasznosító vagy ártalmatlanító 

telephelyekre. 

3.7. ábra - Hulladékudvar ábrája 

 

A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők: 

a)      a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői, 

b)      nagydarabos hulladék (lom), 

c)      a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék, 

d)     nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

tevékenység végzésének feltételeiről szóló jogszabályban meghatározottak szerint, valamint 

e)      a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék. 

Veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg mennyiségű hulladék gyűjthető be, 

illetve vehető át. 

Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyűjthető (átvehető): 

a)      mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 főcsoport hulladékai, 
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b)      200 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16 főcsoport hulladékai, 

c)      1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 17 főcsoport hulladékai esetében. 

A hulladékudvarban átvett hasznosítható hulladékok a regionális hulladékkezelő-telepen bálázásra kerülnek és a 

bálatárolóban gyűjthetők. 

A hulladékgyűjtő udvar műszaki felszerelései: 

a)      kerítés, sorompó, kapu, 

b)      csapadékvíz-elvezető övárok, 

c)      összefüggő beton térburkolat, csurgalékvíz-elvezető csatorna, 

d)     zárható tároló konténerek, 

e)      mérőberendezés a veszélyes hulladék mérésére. 

A hulladékgyűjtő udvar nyitva tartását a helyi igényeknek megfelelően, a lakossági időbeosztás figyelembe 

vételével kell kialakítani, biztosítva a délutáni és a hétvégi lakossági használatot is. Lakossági beszállításról – 

külön kérésre – az átvett hulladékról bizonylatot kell kiállítani. A hulladékgyűjtő udvaron begyűjtött hulladék 

kezelőtelephelyről történő kiszállítását minden esetben bizonylaton kell rögzíteni. 

A begyűjtött hulladék – a biológiailag lebomló hulladék kivételével – az átvétel időpontjától számított 1 évig 

tartható a hulladékgyűjtő udvaron. A biológiailag lebomló hulladékokat legfeljebb 1 hétig, zárt körülmények 

között lehet a hulladékudvaron tartani. 

A hulladékudvarok által begyűjtendő hulladékok mennyiségét a település települési szilárd hulladékainak 

elemzése alapján lehet meghatározni. A gyűjtendő hulladékmennyiségnél figyelembe kell venni, hogy a 

vonzáskörzetében lévő lakosságnak – legalábbis az első 3–5 évben – csak a 20–40%-a veszi igénybe a külföldi 

tapasztalatok szerint. A kezdeti időszakot követően rendszerré váló, megszokott szolgáltatásnál is csupán az 

érintett lakosság legfeljebb 60–80%-os részvételével lehet számolni. Ez is csak akkor igaz, ha: 

-          jogszabály is erősíti a használatot (pl. önkormányzati rendelet írja elő a szelektív hulladékgyűjtést), 

-          a hulladékgyűjtő udvar igénybevétele nem okoz különösebb kényelmetlenséget a lakosság számára 

(távolság, helyszín stb.), 

-          az udvar működéséről, annak használatáról rendszeres és részletes információkkal rendelkezik a 

lakosság. 

A hulladékgyűjtő udvarok létesítésénél alapvető szempont a lakosság és a környezet biztonsága, de a 

költségtakarékosságot is figyelembe véve, a minimálisan szükséges edényzet egy részét fedett, zárt területen kell 

elhelyezni, míg más részük tető alatt vagy szabad területen tárolható. 

A hulladékgyűjtő udvarba beszállított hulladékmennyiséget befolyásolják: 

-          a lakosság által elfogadott ráhordási távolság, elérhetőség, 

-          a nyitvatartási rend (mennyire igazodik a lakosság szabadidejéhez), 

-          a fogadási feltételek megfelelősége (pl. könnyű parkolás). 

Ismerve a külföldi tapasztalatokat és tekintettel a hazai lakosság környezeti tudatosságának relatíve alacsony 

színvonalára azzal kell számolni, hogy még a szelektív gyűjtésért valóban tenni akaró lakosság sem lesz 

hajlandó túl nagy távolságokat megtenni. Ezért legfeljebb 1–1,5 km ráhordási távolság vehető figyelembe a 

kezdeti időszakban, ami nem zárja ki ennek fokozatos bővülését (tapasztalatok szerint ez a ráhordási távolság 

legfeljebb 2–2,5 km-re bővülhet, főként a gépkocsival rendelkező lakosok miatt). 

A hulladékgyűjtő udvarokban a hulladékokat legfeljebb néhány hétig lehet tárolni, célszerű azonban azokat egy-

egy fuvarnyi mennyiség összegyűlését követően azonnal a felhasználókhoz továbbítani. Az indokolatlanul 

hosszabb időn át tárolt hulladékok feleslegesen kötnek le tárolási kapacitást és helyet, ez gazdasági szempontból 
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nyilvánvalóan kedvezőtlen. Ezért nagyon lényeges, hogy a potenciális átvevőkkel rendszeres, hosszú távú 

szerződésekkel biztosított együttműködés jöjjön létre. 

Egy település számára fenti elemek kombinációjával kialakítandó szelektív gyűjtési rendszer megvalósítása 

sajátos logisztikai tervezést igényel, amelyet a hulladékgyűjtésben már alkalmazott számítógépes 

járatszervezéssel kell összehangolni. 

A szelektív gyűjtési rendszer kialakításánál, tervezésénél irányadó szempont az a külföldi tapasztalat, miszerint 

még 100%-os lakossági együttműködés esetén sem lehet a hasznosítható alkotóknál a teljes mennyiség 

visszagyűjtésével számolni. Az optimálisan elérhető visszagyűjtési arányok: 

-          papírféleségeknél 60–70%, 

-          műanyagoknál 30–40%, 

-          fémeknél 80–90%, 

-          üvegnél 60–70%, 

-          textilhulladéknál 60–70%, 

-          veszélyes alkotóknál 60–70%. 

Ennek objektív okai vannak (pl. a papír és műanyag jelentős hányada ugyan relatíve tiszta és elkülönítetten 

gyűjthető, de nem kis része erősen szennyezett). Mindez akkor is igaz, ha a hasznosítható komponensek a 

szelektív gyűjtést követően utóválogatásra kerülnek. 

A lakossági szelektív gyűjtésből származó hasznosítható komponensek megfelelő piaci értékesítéséhez 

nélkülözhetetlen utóválogató alkalmazása. A válogatósor – előrostálás mobil dobrostával, mágneses 

vasleválasztás, munka-és egészségvédelmi szempontból megfelelően kiképzett kézi válogatószalag a csatlakozó 

gyűjtőkonténerekkel – funkciója, hogy az utóválogatással a szelektíven gyűjtött és az ipar számára hasznosítható 

alkotókat az átvételi igényeknek megfelelő minőségben állítsa elő, biztosítva így az értékesítés által megkövetelt 

homogenitást és minőségi feltételeket. Az utóválogató gépsort szelektív gyűjtőhálózat kiszolgálására, kizárólag 

egy helyen, arra alkalmasan kiképzett hulladékkezelő-műbe célszerű telepíteni. 

kétkannás gyűjtési rendszer 

A magyarországi és az uniós előírások megkövetelik, a biológiailag lebomló – komposztálható – hulladékok 

lerakásra kerülő mennyiségének csökkentését, valamint a hulladékok szelektív gyűjtési arányának növelését. 

Hogy ezeknek a követelményeknek megfelelő legyen a hulladékszállítás, egy lehetséges megoldás a „kétkannás 

gyűjtési mód” bevezetése. Ennek az új gyűjtési módnak a lényege, hogy a háztartásokba, az eddigi gyűjtőedény 

mellé egy barna fedelű kukát is kihelyeznek, melybe a keletkező komposztálható hulladékot kell gyűjteni. A 

hagyományos, szürke kukába a nem komposztálható és szelektív gyűjtésre sem alkalmas hulladékot kell 

gyűjteni. 

Így a lakossági kommunális hulladékgyűjtésben alkalmazott egy gyűjtőedényes rendszert a kétkannás gyűjtés 

váltja fel, mely külön edény biztosítását jelenti a lakosságnál képződő komposztálható biohulladékoknak. A 

kétkannás ügyfélrendszerrel együtt bevezetésre kerül az elektromos ügyfélazonosító, vonalkódos rendszer, mely 

biztosítja, hogy az ügyfél (lakosság, illetve intézmény) a ténylegesen elszállított hulladékmennyiség után járó 

díjat fizeti meg. 

Az alkalmazott edények 120 literes kerekes fedett kivitelűek, megkülönböztetés a színük alapján történik, a bio-

edény színe barna, a vegyes és maradék hulladék gyűjtésére sötétszürke edények állnak az ügyfelek 

rendelkezésére. A kétkannás gyűjtési rendszerben valamennyi edényen azonosító chip kerül elhelyezésre, amely 

csak az edény roncsolásával távolítható el. A chip-olvasó meghibásodás esetén az adatbeolvasás biztonsága 

érdekében az edények ezen felül vonalkóddal is jelöltek. Az ürítő járművekre szerelt elektronikai berendezés 

alkalmas mindkét jelzés automatikus vagy kézi olvasására. 

Ürítéskor az ürítő szerkezeten elhelyezett chip-olvasó azonosítja az edényt, majd a csapató felső holtponti 

helyzetében (amikor az edényből a hulladék kihullik) rögzíti az ürítés tényét. Mivel az egyes edény a beépített 

azonosítója alapján fogyasztóhoz rendelhető, a „fogyasztás” mérhető. Az adatokat a vezetőfülkében felszerelt 
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számítógép rögzíti. Műszak végeztével az adatok a központi telephelyen kiolvasásra kerülnek, és az 

ügyfélnyilvántartó rendszerhez kapcsolódva a számlázás alapját képezik. 

Fentiek alapján megvalósítható az igénybevétellel arányos díjfizetés, érvényesül a „szennyező fizet” elve. 

Barna fedeles kuka 

Ebbe az edénybe, a komposztálható hulladékot kell gyűjteni a lakosoknak. Beletehetik a konyhában keletkező 

biohulladékot, például zöldségek tisztítása után visszamaradt hulladékot, gyümölcs maradékot, a 

déligyümölcsök (banán, narancs stb.) héját, kávézaccot, a már kiáztatott filteres teát, tojáshéjat, kis 

mennyiségben ételmaradékot, a ház körül gyűjtött avart, gyomnövényeket, fűnyiradékot, falevelet. Nem 

tehetnek bele viszont húst, folyadékot, csontot, macska- és kutyaürüléket (3.8 ábra) [70]. 

3.8. ábra - Barna fedeles kuka 

 

Szürke fedeles kuka 

Ebbe az edénybe (3.9 ábra) [70] a nem komposztálható és újrahasznosításra is alkalmatlan hulladékot kell 

gyűjteni. A lakosok beletehetik a tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozokat, a műanyagablakkal vagy 

címkével ellátott borítékokat, élelmiszerrel szennyezett csomagolópapírt, villanykörtét, tükröt, összetört 

poharakat, kerámiákat stb. 

Nem tehetnek bele olyan hulladékot, amely komposztálható vagy szelektíven gyűjthető. Ezeket a hulladékokat a 

barna fedelű edénybe, illetve a szelektív gyűjtőszigeteken kihelyezett edényekben kell gyűjteni. 

Ha a lakos különgyűjti a háztartásában keletkező komposztálható hulladékot, és szelektíven gyűjti a műanyag 

palackokat, a papírt, az üveghulladékot, valamint az alumínium italos- és konzerves dobozokat, ez az edény 

ritkábban fog megtelni. Ezzel a lakos hozzájárul ahhoz, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a 

lerakóhelyekre. 

3.9. ábra - Szürke fedeles kuka 

 

Azokon a lakóterületeken, ahol megoldható, – így például a falusias és családi házas övezetekben – segíteni kell 

azt, hogy a lakos maga gondoskodjék a komposztálásról és annak saját célú hasznosításáról. A jellemzően 1000 

m2 feletti teleknagyság és a mezőgazdasági tevékenységből élő területeken esetén megvalósítható a házi 

komposztálás, amely így a termőföld talajerő-utánpótlását is segíti. Mindazokban a lakóövezetekben – főleg a 
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nagy lakótelepeken – ahol a helyben történő felhasználás nem megoldható, ott központi begyűjtésről és művi 

komposztálásról kell gondoskodni, hasonlóan a szelektíven gyűjtött hulladékok kezeléséhez. Az így keletkező 

komposzt mezőgazdasági hasznosítását támogatni célszerű. Amennyiben adott régióban olyan mennyiségű a 

komposzt keletkezése, hogy a hasznosítás nem megoldható, a térség regionális lerakóinak rekultivációjánál kell 

felhasználni azt. 

A Szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatai 

A szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyűjtési módszerek sorrendje a begyűjtés eredményessége 

szempontjából a következő: 1. zsákos módszer, 2. gyűjtősziget, 3. hulladékudvar. A zsákos módszer előnye, 

hogy a szelektív gyűjtési lehetőség ,,helyben” adott, a lakosnak így kerül a legkisebb erőfeszítésébe a külön 

gyűjtés. A gyűjtőszigetet azért lehet hatékonyabbnak nevezni, mint a hulladékudvart, mert a gyűjtőszigetek jól 

megközelíthető helyeken találhatók, a lakosok számára jobban elérhetőek, mint a hulladékudvarok. Ez utóbbiak 

ritkábban helyezkednek el, a lakosok inkább a nagyobb mennyiségben összegyűjtött hulladék leadására veszik 

igénybe és hulladékukat általában gépkocsival szállítják ide. (Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a hulladék 

további feldolgozhatósága szempontjából a hulladékudvarok használata a legelőnyösebb, ugyanis itt a hulladék 

– szakértő felügyelet mellett – megfelelően elkülönítve gyűlik be, míg a zsákos és gyűjtőszigetes módszerrel 

begyűjtött hulladék további válogatást igényel.) 

Ahhoz, hogy a szelektív hulladékgyűjtés révén megvalósuljon a hulladékok egy részének hasznosítása, az is 

szükséges, hogy a lakosság és a termelők által szelektíven gyűjtött hulladék további előkezelés során olyan 

minőségű (tisztaságú) legyen, hogy a feldolgozó ipar képes legyen magas használati értékű terméket gyártani 

abból. 

Szükséges tehát a szelektíven gyűjtött hulladék művi előkészítése, válogatása, mosása, bálázása stb., e célra 

kialakított kezelő telepeken. Ezen előkezelő telepek nagyobb területről fogadják a szelektív gyűjtőhelyek 

hulladékát és az ipar igényeinek megfelelően előkészítik azt a feldolgozásra. 

A szelektív hulladékgyűjtés legeredményesebb megoldása a lakosság partnersége esetén a gyűjtési módszerek 

megfelelő kombinációjával esetén érhető el. Egyetlen lehetséges eszköz használata vagy módszer alkalmazása 

sem képes önmagában a probléma megoldására. 

3.1.6. A hulladékok szállítása, eszközök, berendezések 

A hulladékok szállítása, eszközök, berendezések 

A szelektív gyűjtés bevezetése a korábban alkalmazott gyűjtőjármű állomány célgépeinek felhasználása mellett, 

azok részbeni lecserélését, korszerűsítését is megköveteli. A forgódobos járművek kizárólag a maradékhulladék 

gyűjtéséhez alkalmazhatók. A tömörítőlapos célgépek és a konténerszállító járművek viszont jól illeszthetők a 

szelektív gyűjtési rendszerhez. 

A szelektív gyűjtésre való átállás megköveteli a számítógépes járatszervezés átalakítását is. A szállítások, 

gyűjtőjáratok egzakt megtervezésével és irányításával rugalmas, a belső tartalékokat kihasználni tudó és 

gazdaságosan üzemeltethető logisztikai rendszer hozható létre. A szállítási útvonalak optimalizálását, az 

edényzetek és ürítési gyakoriságuk pontos nyilvántartását stb. nagymértékben segítheti a vonalkódos azonosítási 

rendszer. 

A szállítási igények növekedése, valamint az igények kielégítése olyan szállítóberendezések kifejlesztésére adott 

ösztönzést, amelyek jobban megfelelnek a hulladék jellegének, halmazállapotának és egyéb tulajdonságainak 

(pl. térfogati változásának). Ennek eredményeképpen ma a legegyszerűbb tehergépjárműtől a korszerű, 

bonyolult, nagyértékű célgépekig, berendezésekig sokfajta szállítójármű van forgalomban. 

A felhasználás szempontjából megkülönböztetünk: 

-          elhatárolt területen, üzemen, intézményen belüli hulladékszállító berendezéseket (ezek általában 

egyszerű, vagy speciális szállítókocsik, mozgatható állványok, átürítő berendezések), 

-          távolsági hulladékszállító berendezések (jelentőségük az előzőknél jóval nagyobb ismertetjük). 

A szilárd hulladékot szállító célgépek iránti fontosabb követelmények: 
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-          zárt tartálya vagy felépítménye legyen, amelyben hulladéktömörítő és -továbbító szerkezet is van, ezáltal 

a gyűjtőtér megfelelően kihasználható, így a szállítás gazdaságos; 

-          a könnyű, gyors, zaj-és pormentes rakodást és ürítést erre alkalmas szerkezetek tegyék lehetővé; 

-          az igényeknek megfelelő méretű tartálya legyen, amely azonban a közúti forgalmat nem zavarja; 

-          alépítménye jó manőverező képességű, indító-és fékezőberendezése üzembiztos legyen; 

-          tartós, üzembiztos kivitel, amely megfelel a terepviszonyoknak, a forgalmi és közlekedésbiztonsági 

előírásoknak. 

A konténeres szállításnál a konténer a tulajdonképpeni gyűjtőedény és a szállítóeszköz rakodótere is egyben. 

Speciális emelőszerkezettel ellátott jármű végzi a különböző térfogatú konténereknek a jármű alvázára emelését, 

majd billentéses ürítését, az alapjármű motorjával mellékhajtóművön keresztül hidraulikus rendszer 

segítségével. 

Az emelőberendezések típusa szerinti változatok: 

-          emelőkaros konténerszállító (a klasszikus cseretartályos megoldás); talajszintről emel a hátsó futómű 

mögött beépített keresztirányú tengelyen elforduló kettős emelőkarral; 

-          emelőhorgos konténerszállító: a teleszkópos, horgos emelőkar a konténert a jármű segédalvázának 

keretére húzza a csúszótalpakkal vagy a vezetőgörgőkkel (hosszabb konténereknél gyakorta alkalmazott 

megoldás); 

-          billenőrámpás-csörlős konténerszállító (az ún. multilift-rendszer célgépe): a konténert ferde, mozgatható 

rámpán csörlőzéssel emeli a járműre. 

A célgépek munkavégzése során felmerülő fontosabb szempontok: 

-          a konténertároló hely jó megközelíthetősége, 

-          a tartályok felvételéhez és a cseretartály elhelyezéséhez elegendő tér kialakítása, 

-          kis emelési magasság. 

A hagyományos konténerszállító járművek két alaptípusa ismert, a hátulemelős és az oldalemelős típus. A 

végzendő feladat jellege határozza meg, hogy melyiket választják. 

A konténerszállító célgépek alkalmazhatósága: 

-          intézményekben, üzemekben és közterületen is jól használható, 

-          a pormentes gyűjtéssel kombináltan is alkalmazható a településeken, 

-          építési hulladékra a nyitott kivitelek előnyösek, 

-          veszélyes hulladék esetén a speciális változatokat szükséges alkalmazni, 

-          mindenütt alkalmazható, ahol van idő a gyűjtés során a hulladék készletezésére, ugyanakkor fontos az 

izoláció és megoldható a ráhordás. 

A félpormentes szállítás járművei általában billenőplatós tehergépkocsi alvázára épített 4–5 m3-es térfogatú, 

zárt tartállyal felszereltek, amelybe a hulladék az oldalnyílásokon át kézi erővel tölthető. Az ürítést billentéssel 

végzik, a hátsó zárófal megnyitása után. Korszerűbbek a hidraulikus tömörítőlappal felszerelt tartályok, 

amelyben bizonyos mértékű tömörítés biztosítható és ez egyben segíti az ürítést is. A félpormentes szállítás 

során olyan aránylag olcsó, egyszerű kivitelű járműveket vezettek be, ahol a be- és kiürítéskor ugyan van 

porképződés, de a szállítást zárt tartályban végzik. Nem korszerű, azonban szabványos gyűjtőedényzettel (35 és 

50 l-es) vagy anélkül is jól használható korlátozott anyagi forrásokkal rendelkező kistelepüléseken. 

Alkalmazzák még az utcai hulladékgyűjtő kosarak tartalmának begyűjtésére is. 
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A zártrendszerű pormentes szállítás járművei közé a szervezett hulladékszállítás fejlettebb – a környezetvédelmi 

követelményeknek jobban megfelelő – célgépei tartoznak. A települési hulladék keletkezési helyein a 

szabványosított tartályokban gyűjtött hulladékot menetrendszerűen, zárt rendszerben, speciális 

gyűjtőszerkezettel szedik össze és zártan szállítják el. Munkavégzése teljesen pormentes. Felépítménye alapján 

két fő típus terjedt el: a forgódobos és a zárt dobozszerű tömörítős célgépek. A forgódobos változat elsősorban a 

magas portartalmú hulladékok tömörítve szállításának eszköze. A tömörítőlapos rendszer a darabos 

komponensek magas aránya esetén terjedt el. A célgépek tömörítő hatása 1:3–1:5 arányú. A hátsó ajtóra szerelt 

beürítőszerkezet sokoldalúan változtatható kiegészítőkkel, szinte minden ismert edényzettípusra alkalmas. 

A zárt, dobozszerű felépítményű tömörítős célgépek hátsó részén egy felfelé nyíló keretszerkezetben van a 

beürítőrész, a hulladékot fogadó és a gyűjtő, ill. tároló és a hulladékot a tartályba továbbító szerkezeti egység. 

Ezeket a gépeket gyakran laptömörítésűnek nevezik, mivel a négyszög keresztmetszetű, hasáb alakú térben 

hidraulikus mozgatású tolólapok között tömörít. A zárt rendszerű, pormentes szállítás célgépeit többfajta 

működtető mechanizmussal az egész világon viszonylag régóta, igen széles körben gyártják. 

A zsákos gyűjtés-szállítás egyszerű elemekből áll, éppen ez a legfőbb előnye. A zsákok anyaga lehet papír vagy 

műanyag. Közterületeken gyakran egyszerű fém-vagy műanyagállványra szerelve használatosak. A szállításhoz 

bármely típusú nyitott tehergépjármű, félpormentes, ill. pormentes célgép megfelel. 

A laptömörítéses berendezés használata esetén a gyűjtőedény ürítő szerkezeteket gyakran leszerelik a rakodás 

megkönnyítése érdekében. A tolólapos tömörítésű célgépek használata a zsákos gyűjtéshez előnyösebb, mint a 

dobtömörítéses. 

A pneumatikus gyűjtés-szállítás a települési szilárd hulladék gyűjtése és mozgatása zárt csővezetékben áramló 

levegővel. A technikának több évtizedes múltja van, a világ számos országában alkalmazzák, főleg ott, ahol 

kevés a munkaerő és a nagy beruházási költségek finanszírozhatók. A gyűjtést és a szállítást egy egységbe 

foglaló rendszer gyakorlatilag teljesen zárt és automatikus szállítási módot valósít meg, többnyire földfelszín alá 

telepített vezetékhálózattal. A berendezés tulajdonképpen ledobóaknákból, aknaszelepekből, levegőszelepekből, 

hulladékszállító csövekből, hulladék-leválasztóból, gyűjtő-tároló térből, porszűrőből áll. A tárolóból a hulladék 

telepített tömörítőbe és/vagy szállítókonténerbe vagy közvetlenül az égetőberendezésbe kerül. 

Előnyei: 

-          a zárt rendszer miatt a környezeti terhelés elmarad, 

-          a hulladék gyűjtése és eltávolítása teljesen független a közúti forgalomtól, bármely napszakban 

működtethető, munkaigénye minimális, 

-          sokoldalúan felhasználható egyéb szállítási feladatok megoldására és (pl. szennyes ruha eltávolítására, 

takarítási célokra). 

Hátrányai: 

-          létesítése nagy beruházási költséget igényel, ezért alkalmazási területe korlátozott, 

-          darabos hulladék esetén aprítóberendezést kell alkalmazni. 

Előnyei ellenére régi építésű városrészekben, ill. településeken nem használják még a fejlett ipari országokban 

sem. Új települések kialakításakor azonban gazdaságosan kiépíthető és működtethető. 

A vízöblítéses gyűjtés-szállítás szintén egységbe foglalja a gyűjtést és a hulladék mozgatását. Lényegében az 

előaprított hulladékot közvetlenül a csatornahálózatba vezetik és vízárammal távolítják el hagyományos módon. 

Alapfeltétele egy hatékony és jól működő csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer. Használata a 

gyakorlatban nem széleskörű, beruházási költségei jelentősek. 
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4. fejezet - Üzemi 
hulladékgazdálkodás 

4.1. Szervezeti szintű hulladékfelelősség kérdései 

4.1.1. Az üzemi hulladékfelelősség fogalma, jelentősége 

Az üzemi (vállalati) hulladékfelelősség jelenti mindazokat a kérdéseket, melyekkel egy szervezetnek szembe 

kell néznie a működése során keletkező hulladékok kapcsán. Vagyis a vállalati hulladékgazdálkodás nem más, 

mint a termelés során keletkező hulladékokhoz kapcsolódó olyan komplex problémakör, mely műszaki, 

gazdasági és környezeti orientáltságú válaszokat igényel. Mint ilyen kérdéskör összetett megoldásokat és 

szerteágazó módszertani megoldásokat igényel. 

Az üzemi, vállalati szinten a hulladékokkal kapcsolatban felmerülő kérdések jelentősek. Jelentőségük 

alapvetően két tényezőben áll: mennyiségükben és minőségükben. Ezek mellett azonban további jellemző 

aspektusok is definiálhatók. A következőkben mindezeket röviden áttekintjük. 

Alapvetően elmondható, hogy a hulladékok keletkezési mennyisége világszinten nagyon jelentős. Példának 

hozható ezzel kapcsolatban, hogy 2004-ben a világszinten keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége 

elérte az 1,84 billió tonnát és átlag évi 7%-os növekedést mutatott [Business Wire, 2004]. Csak példaképpen, 

mindez Magyarországon 2001-es adatokkal, az éves keletkező hulladékmennyiséget figyelembe véve 16 

centiméteres réteget jelentene az ország teljes területén [KÖVET, 2001]. Jelentős problémát jelent, hogy a 

keletkező mennyiség folyamatosan emelkedő tendenciát mutat (abszolút értékben, bizonyos országok 

vonatkozásában specifikusan csökkenés tapasztalható). 

Hasonló emelkedő tendencia figyelhető meg az Európai Unió 27 tagállamának (EU-27) vonatkozásában. Az 

Eurostat adatai szerint a települési szilárd hulladék vonatkozásában szintén évi 7%-os emelkedési tendencia volt 

megfigyelhető 1996 és 2006 között. A keletkező települési szilárd hulladék mennyisége az EU-27 

vonatkozásában 517.000 ezer tonna (2006) volt [Eurostat, 2010]. Jóval jelentősebb volt azonban a keletkező 

gazdasági folyamatokból származó mennyiség (2.429.667 ezer tonna, 2006) [Eurostat, 2010]. Ennek az igen 

jelentős mennyiségnek több mint feléért a gyártási tevékenység, illetve az építőipar felelős. 2006-ban az ipar, 

illetve az építőipar együttes hulladékainak mennyisége az összes keletkező hulladék 82,7%-át tette ki. Ezt 

egészítette ki a szolgáltatóipar 11,6%-a, illetve a mezőgazdaság 5,8%-a [Eurostat, 2010]. A települési hulladék 

és a gazdasági aktivitásból származó hulladék egymáshoz képesti arányáról ad jellemző képet az Európai Unió 

régi 10 tagállamának erre vonatkozó megoszlása. 2004-ben az EU-10 vonatkozásában a települési szilárd 

hulladék mennyisége mindössze 9% volt [EEA, 2007]. 

A fenti értékekből egyértelműen látható, hogy a termelő folyamatokból származó (azaz jelen jegyzet 

terminológiájában üzemi folyamat) hulladék mennyisége sokszorosan meghaladja a települési szilárd hulladék 

mennyiségét. 

Magyarország vonatkozásában a megoszlás hasonló. 2008 során a Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer 

(HIR) adatai szerint az összes keletkezett hulladék 10.565 ezer tonna hulladék keletkezett [HIR, 2010]. Ebből a 

települési hulladék mennyisége 653 ezer tonna, azaz 6,2% volt [HIR, 2010]. 

Az előbbi adatokból levonható következtetés, hogy a termelő folyamatokból származó hulladékok mennyisége 

az összes keletkezett hulladék mennyiségének nagyon jelentős százalékát teszi ki, ráadásul tendenciózusan 

emelkedő mennyiségeket mutat fel. Vagyis a termelési hulladékokkal való foglalkozás (azaz jelen esetben az 

üzemi hulladékgazdálkodás) egyik fontos indoka a mennyiségi indok. 

Jellemzően a keletkező termelési hulladékok összetétele nagyon vegyes, egymástól jelentősen eltérő jellemzőjű 

hulladékfajtákat tartalmaz. Ráadásul – szemben mondjuk a települési hulladékokkal – jelentős a veszélyes 

hulladékok aránya a keletkező mennyiségen belül. Mivel nagyon eltérő anyagminőségű és nagyban eltérő 

veszélyességi jellemzőjű hulladékáramokról beszélünk, így az üzemi szintű hulladékfelelősség jelentőségének 

másik pillére a minőségi indok. 
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A terület jelentőségét tovább emeli, hogy a jogszabályok révén jól szabályozott terület és egyben meg kell 

jegyeznünk azt is, hogy jól is szabályozható terület. Vagyis további aspektus a szabályozhatósági indok. 

Különlegessége a vállalati hulladékgazdálkodásnak, hogy a keletkező hulladék olyan termelési tényező, amely 

nem (közvetlenül) képez profitot. Vagyis rövidtávon nézve a hulladék keletkezése egy vállalatnál veszteség. Így 

– a profitmaximalizálás igényét figyelembe véve – a vállalati hulladékgazdálkodás gazdasági indokoltsággal is 

bír. Azaz a negyedik tényező a gazdasági indok. 

4.1.2. A szervezeti hulladékfelelősség alapmodellje, jellemző 
halmazai 

Egy termelő üzem kapcsán a hulladék kérdésként jelentkezik. Az ezzel való foglalkozás több szintet jelenthet, 

függően attól, hogy az adott szervezet milyen hozzáállással viszonyul a hulladékok kérdéséhez. Ezek a szintek 

egymásra épülnek, halmaz – részhalmaz viszonyban állnak egymással és a köztük lévő választás a felelősség 

(körének és mélységének) változását is jelenti. 

Mielőtt azonban rátérnénk az egyes szintek bemutatására definiálnunk kell azt a három dimenziót, mely 

segítségével az egyes megoldások elhelyezhetők egymáshoz képest. 

Az első kérdés a megoldás, illetve a hozzá kötődő feladatok bonyolultsága. Ennek megfelelően beszélhetünk 

algoritmikus feladatokról, azaz olyanokról, amelyek rendszerint azonos tartalommal és azonos lefolyással 

ismételhetők. A skála másik végpontján az abszolút bonyolult és komplex feladatok állnak, melyek megoldása 

során nem elegendő csupán egyfajta (Pl.: műszaki jellegű) szemléletmód, hanem más területek ismereteit (Pl.: 

szociológia, gazdaságtudományok, pszichológia, stb.) is igénybe kell venni. Ezt a feladati szintet nevezhetjük 

multidiszciplináris megközelítésnek. 

A másik fontos aspektus, hogy az adott megoldáshoz kapcsolódó döntések, adott esetben tervezési feladatok 

milyen stratégiai szinten helyezkednek el. Ennek megfelelően vannak olyan megoldások, melyek az operatív 

szintet érintik. Itt olyan konkrét kérdések merülnek fel, amelyek a mindennapi megoldásokat, üzemmenetet 

támogatják. Egy szinttel feljebb a taktikai kérdések merülnek fel. Itt nem a jövő stratégiája kerül kimunkálásra, 

hanem a már előre eldöntött jövőbeli irányhoz leginkább közelítő műszaki, szervezési, gazdasági megoldások. 

Az időtartam itt nem a napi folyamatok szintje, hanem egy-két éves intervallum. A skála végpontján a stratégiai 

megközelítés helyezkedik el. Ez az a szint, ahol a hosszú távú irányok, filozófia eldöntésre kerül. Természetesen 

a stratégiai szint kimenete meghatározza a taktikai és az operatív szint működését. 

A harmadik meghatározó jellegű aspektus a felelősség köre. A vállalatnál keletkező hulladék mindenképpen 

felelősségi kérdéseket vet fel. Egyrészt a környezeti hatások kérdése meghatározó, azaz a keletkező hulladék 

további kezelésénél célja-e a vállalatnak, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a környezetet, vagy sem. A 

másik fontos felelősségi aspektus a gazdasági felelősség kérdése. Mivel a hulladék rendszerből kikerülő 

termelési tényező, mely értéket hordoz, nem mindegy, hogy a további sorsa gazdaságilag kedvező, vagy nem 

kedvező állapotot jelent. Harmadrészt pedig felmerül a társadalmi felelősség kérdése is. A hulladékutak 

megtervezése során vajon a szervezet figyelemmel van-e az egyes megoldások társadalmi (fenntarthatósági) 

vonzataira is, vagy sem. A felelősség körének megfelelően két lépcsőt különböztethetünk meg: a vállalaton 

belüli felelősség köre (döntően: gazdasági, környezeti optimálás), illetve a vállalaton túlnyúló felelősség köre 

(az előbbieken túlmenően: felelősség a körbevevő gazdasági, társadalmi, környezeti környezet irányába). 

A három lehetséges megoldási szint előbb említett három kategória szerinti megoszlását mutatja a következő 

ábra, mely a vállalati hulladékfelelősség hagymamodelljének tekinthető. 

4.1. ábra - A szervezeti hulladékprobléma lehetséges megoldási szintjei és kapcsolódó 

feladatai (hagymamodell) 
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Fontos megjegyezni, hogy a bemutatandó megközelítések egymásra épülnek, azaz a harmadik szint meglétéhez 

szükséges az első két szint hatékony működése. Viszont annak eldöntése, hogy egy szervezet az egyes 

megoldásokat lépésenként vezeti-e be (azaz folyamatosan javítja a teljesítményét), vagy egyszerre alakítja ki és 

mint halmaz – részhalmaz kérdést kezeli a vállalati döntéshozók kompetenciája. 

Az első megoldás döntően az operatív szinten mozog és jellemzően algoritmikus feladatok jellemzik. A 

megjelenő felelősség ebben az esetben mindenképp vállalaton belüli felelősség. A vállalati hulladékfelelősség e 

szintjét tekintjük az üzemi hulladékgazdálkodás operatív szintjének. Legjellemzőbb alrendszere az üzemi 

hulladéklogisztika. Az üzemi hulladéklogisztika az adott szervezet logisztikai rendszerének az a része, mely a 

termelés során keletkező hulladékok (melléktermékek) elszállításával foglalkozik. Az újabb terminus 

technikusokban ezért inverz, vagy reverz logisztikának is nevezzük. Feladata, hogy a lehető leghatékonyabban 

(pénzügyi, környezeti, gyártástechnológiai, stb. szempontból) gondoskodjon arról, hogy a keletkező hulladékok 

a termelő sorról eltávolításra kerüljenek. Ebbe a kategóriába beletartozik természetesen a hulladékok keletkezési 

helyen történő gyűjtése is. Emellett az operatív hulladékgazdálkodásba tartozik bele a működést támogató 

szervezeti rendszer, a gyűjtés, szállítás, előkezelés hármasát támogató eszközpark, illetve az operatív 

szabályozás és ellenőrzés kérdései is. A szállítási feladatok ebben az esetben természetesen nem csak a 

vállalaton belül, hanem azon túl az átvevőkig is értelmezhetőek. A hulladékgazdálkodás operatív szintjén a 

hulladék, mint műszaki probléma jelenik meg, amelyet a lehető leghatékonyabban (gazdasági és műszaki 

szemszögből) meg kell oldani. Ennek megfelelően a megoldások nem rendszerszintűek, hanem az egyedi 

problémákra reagálók és a kérdés (döntően) műszaki jellegű kezelését tűzik ki. Mivel nem az egész rendszer 

kerül vizsgálat alá, így az egyes optimumok szintje elmarad az összoptimum szintjétől. Továbbá a felelősségi 

kérdések is a vállalaton belül maradnak. 

A következő szint a rendszerorientált hulladékgazdálkodás. Ebben az esetben a hulladékkeletkezés egyben kerül 

vizsgálatra, azaz az egész rendszer optimumát keressük. Az üzemi hulladékgazdálkodás azon folyamatok 

összessége, amelyek segítségével a keletkező hulladékok gazdaságosan, a környezet érdekeit lehető legnagyobb 

mértékben figyelembe véve, a jogszabályoknak és az adott termelési egység jellemzőinek leginkább 

megfelelően kerülnek menedzselésre. A hulladékgazdálkodás keretében gondoskodunk a hulladékok megfelelő 

gyűjtéséről, előkezeléséről, kezeléséről, megvizsgáljuk a további folyamatlépések gazdasági és környezeti 

vonatkozásait. Minekutána ezen a szinten nem az a jellemző, hogy az egyes problémák kapcsán keresünk 

megoldásokat, hanem az egész rendszer teljesítményét kívánjuk növelni, így az intézkedések (feltehetőleg) 

hatékonyabbak lesznek, mint az operatív megközelítés során. Összefoglalva: ezen a szinten a hulladék már nem 

műszaki probléma, hanem lehetőség. Új aspektusok (illetve ezek újszerű kombinációi) is megjelennek a döntési 

folyamatban. Keressük a műszaki, a gazdasági és a környezeti optimumot, ráadásul mindezt integrálva. Azaz a 

kapott megoldások hármas optimálást szolgálnak. Ennek megfelelően a feladatok komplexebbek, mint az 
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algoritmikus szint és az interdiszciplinaritás részben jellemző rájuk. A döntési szintek az operatívból a taktikai 

felé tolódnak el. Természetesen a rendszerorientált hulladékgazdálkodás esetében is van lehetőség stratégiai 

döntéshozatalra, illetve a jövő missziójának kimunkálására, de ez nem annyira komplex, mint a harmadik 

szinten. Mivel hármas optimálást hajtunk végre és ebben a környezeti érdek is helyet kap, így a felelősségi kör 

részben átlépi a vállalat határait (Pl.: ha egy hulladékhasznosító választásánál szempont a távolság és az ezzel 

összefüggő logisztikai üvegházgáz-kibocsátás kérdése is). A rendszerorientált hulladékgazdálkodás és a 

komplexebb hulladékmenedzsment határai elmosódnak és részben átnyúlnak egymásba. 

A vállalati hulladékfelelősség harmadik szintje a hulladékmenedzsment. Fogalmilag a legtágabb kérdéskör, 

mely a stratégiai szinten mozog és a multidiszciplináris feladatok jellemzők rá. A hulladékmenedzsment szintje 

meglévő rendszerorientált hulladékgazdálkodást feltételez. Amiben több a hulladékmenedzsment az az, hogy itt 

az optimálás és a megoldások kimunkálása során a felelősségvállalás a vállalaton túli szférába is átnyúlik. 

Ebben az esetben a legfontosabb optimálási kritérium a fenntarthatóság, vagyis a döntések során a műszaki, 

gazdasági és környezeti megfelelés mellett azt is vizsgáljuk, hogy az adott megoldás átnézetes fenntarthatósági 

(döntően társadalmi) vonatkozásai milyenek. Ilyen lehet például, hogy a hulladékutak megválasztásakor 

figyelünk az adott régió munkaerő helyzetére (praktikusan a munkanélküliségi kérdésekre), vagy éppen az 

általános jólétre. Az elért optimum fenntarthatósági. 

Az egyes „szintek” eltérő kompetenciákat, eltérő vizsgálati mélységet és ennek megfelelően eltérő alkalmazható 

módszereket jelentenek. A felelősségi körök és a kapcsolódó feladatok is változnak az egyes szintek 

vonatkozásában. 

Meg kell említeni, hogy a három szint közötti választást és azok működését befolyásolja az a politikai, 

társadalmi, gazdasági erőtér, mely a vállalatot körbeveszi. Innen származnak többek között az érdekelti igények, 

vagy éppen a piac (gazdasági ág) által elfogadott és alkalmazott jó megoldások, melyek befolyásolják a vállalat 

a szintek választásával kapcsolatos döntését. 

A következőkben részletesen bemutatásra kerül a három megközelítés, kibontva, hogy a gyakorlati megvalósítás 

során milyen konkrét kérdések merülhetnek fel. Mivel jelenleg a második szintű megközelítés (azaz az üzemi 

hulladékgazdálkodás) a legjellemzőbb, így a legrészletesebben annak tervezési és megvalósítási folyamata kerül 

kibontásra. 

4.1.3. Az üzemi hulladékfelelősség alapvető célfüggvényei 

Mindezt megelőzően azonban rövid kitérőt teszünk az üzemi hulladékfelelősség legfontosabb céljai területére. 

Ehhez kiindulási alapnak tekintjük, hogy a vállalat minimum rendszerorientált hulladékgazdálkodást folytat, 

azaz többfajta célfüggvény szerint optimálja tevékenységét. A gyakorlatban persze az egyes célok eltérő súllyal 

kerülnek figyelembe vételre, függően a vállalat irányultságától, vagy éppen az azt körbevevő komplex erőtér 

változásától. 

•      Gazdasági optimálás: a vállalati hulladékgazdálkodás egyértelműen gazdasági kérdés, hiszen a keletkező 

hulladékok olyan termelési tényezőknek minősülnek, melyekből közvetlenül nem képződik profit. Ennek 

ellenére van befektetett értékük, hiszen nyersanyagként, alapanyagként a termelési folyamat kezdetén fizetett 

értük a vállalat. Ezért abban érdekelt, hogy a hulladékban rejlő értéket a lehető legnagyobb mértékben 

visszaszerezze. Ez számos hulladékáramnál (elsősorban másodnyersanyagok) lehetséges, hiszen a piacon 

eladhatók és bevétel realizálható belőlük. Más hulladéktípusoknál viszont fizetni kell a kezelésért, 

ártalmatlanításért. Ezért a vállalat feladata, hogy összes keletkező hulladékát egy rendszerben vizsgálva 

törekedjen egy olyan optimum kimunkálására, mely kiadás helyett bevételeket jelent számára. 

•      Környezeti optimálás: teljesen nyilvánvaló, hogy a keletkező hulladékok környezeti relevanciával bírnak. A 

vállalat feladata, hogy környezeti felelőssége tudatában és a környezeti teljesítmény folyamatos javítása 

érdekében a lehető legkedvezőbb állapotot alakítsa ki. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hulladékokkal 

kapcsolatos döntései során a (többek között a 2008/98/EK Irányelvben is rögzített) hulladékhierarchia elvei 

mentén kell meghoznia döntését. Vagyis törekednie kell a magasabb szintű hulladékkezelési megoldások 

alkalmazására. Az Európai Unió által is elfogadott hulladékhierarchia sorrendben a következő megoldásokat 

definiálja [2008/98/EK]: 

• megelőzés, 

• újrahasználatra való előkészítés, 
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• újrafeldolgozás, 

• egyéb hasznosítás, például energetikai hasznosítás, 

• ártalmatlanítás. 

Az egyes lehetőségek közötti döntéskor természetesen befolyásoló erővel bír a rendelkezésre álló technológia, 

illetve annak gazdasági vonatkozásai. 

•      Jogszabályi megfelelőség: a vállalati hulladékgazdálkodás során minden esetben cél a maximális 

jogszabályi megfelelés. Mind a technológiai, mind pedig a nyilvántartási, adatszolgáltatási oldalról. Kifizetődő 

hozzáállás, ha a szervezet proaktív viselkedést folytat a kérdésben, azaz nem a mindenkori megfelelésre 

törekszik, hanem teljesítménye javításával elébe megy a jogszabályi szigorításoknak. Így a későbbiekben 

versenyelőny realizására nyílhat lehetősége. 

•      Társadalmi optimálás: melynek során cél, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntései során a 

szervezet úgy tervezzen (Pl.: úgy alakítsa ki hulladékutait), hogy azzal támogassa adott egység társadalmi 

jólétének fejlődését. Ez klasszikusan már a hulladékmenedzsment területe. 

•      Folyamatos javítás: a hulladékgazdálkodás semmi esetben sem tekinthető statikus rendszernek. Számtalan 

olyan változás lehetséges (Pl.: más hulladékok, más mennyiségben, új technológiák, új, szigorodó jogszabályok, 

stb.), ami indokolhatja a rendszer átdolgozását. Mind ilyen esetekben, mind a normál működés során törekedni 

kell arra, hogy a hatékonyság fokozódjon és ezáltal a terület teljesítménye folyamatosan javuljon. Ez csak 

tudatos tervezéssel és ismétlődő (folyamatos) optimáló intézkedésekkel lehetséges. 

A gyakorlatban egy-egy hulladékgazdálkodási döntés meghozatala során a vállalatok az összes felsorolt 

célfüggvény közös optimumára törekszenek, hiszen csak így érhető el, hogy a lehető legjobb megoldás 

szülessen. Természetesen nem zárható ki olyan lehetőség (olyan keretfeltétel, vagy olyan üzleti filozófia), mely 

vagy csak az egyik célfüggvényre, vagy pedig nem azonos arányban fordít figyelmet. 

4.2. Az operatív hulladékgazdálkodás 
(hulladéklogisztika) 

A következőkben bemutatásra kerülnek az operatív hulladéklogisztika (hagymamodell első szintje) legfontosabb 

jellemzői és kérdései. 

4.2.1. Az üzemi hulladéklogisztika alaplépései 

Az üzemi hulladéklogisztika, mint hulladékgazdálkodási alrendszer minden vállalat esetében mást jelent és 

máshogy kerül kialakításra. Ennek ellenére a legjellemzőbb lépései definiálhatók. Az egyes lépéseket 

részletesen a következő fejezetekben mutatjuk be, itt csak logikai áttekintésük a cél. 

•      Gyűjtés: a hulladékok keletkezési helyükön történő gyűjtése. Itt kérdésként merülhet fel az alkalmazható 

hulladékgyűjtő edények formája, minősége, mennyisége, kialakítása, stb. operatív oldalról. Illetve az egyes 

hulladékfrakciók szelektív gyűjtésének kialakítása, mint stratégiai kérdés. 

•      Begyűjtés: a keletkezési helyen gyűjtött hulladékok összegyűjtése és elszállítása a vállalat egy olyan 

helyére, ahol a hulladékok központi gyűjtése történik. Ennek a területnek a neve központi gyűjtőhely. Meg kell 

különböztetni a veszélyes hulladékok üzemi gyűjtőhelyétől, mely csak a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgál 

és külön jogszabályi feltételek vonatkoznak rá. A begyűjtésnek két válfaja lehetséges: az ürítéses begyűjtés, 

mikor a hulladékot a helyszínen átürítik a begyűjtő szállítóeszközbe, illetve a kombinált, vagy kétütemű 

módszer, amikor a tele gyűjtőedényt elszállítják és a helyére üreset helyeznek ki. 

•      Szállítás: nagyban összefügg a begyűjtés fogalmával, jelen esetben a vállalaton belüli szállítást jelenti a 

területi gyűjtés helyétől a központi gyűjtőhelyig. A szállítás során kérdésként merül fel a szállítóeszköz, mely 

lehet belső égésű, vagy elektromos hajtású vontató. A kisebb környezeti potenciál miatt ez utóbbi ajánlható. 

Feladat a szállítási útvonalak pontos tervezése a hatékonyság növelése szempontjából. Erre számítógépes 

modellező algoritmusokat is lehet igénybe venni. 
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•      Tárolás: hulladékok tárolása az üzemi gyűjtőhelyen, mely – külön engedély hiányában – nem tarthat egy 

évnél tovább. A hulladékok tárolásának külön műszaki követelményei vannak, mely döntően a hulladék 

jellegétől függ. A tároló helyre történő beszállítás lehet szakaszos, vagy folyamatos jellegű. Az üzemi 

gyűjtőhelyen már megkezdődhet a hulladékok előkezelése is. 

•      Előkezelés: Az előkezelés fázisába tartoznak a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetve 

ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenységek, amelyek a 

hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával járnak [Nagy – Torma – Vagdalt, 2006]. 

Ez már – leginkább a további szállítások optimálása érdekében – már elkezdődhet közvetlenül a vállalatnál is 

(Pl.: tömörítés, stb.). 

•      Kiszállítás: a begyűjtött és (esetenként) előkezelt hulladék kiszállítása a vállalattól a további kezelés 

színhelyére (átvevőhöz). Fontos kérdések ebben a szakaszban: hulladékutak megfelelő megválasztása és a 

megfelelő (hatékony, kiterhelt) logisztikai kapcsolatok megteremtése, megfelelő kísérődokumentációk megléte 

(szállítójegyek), veszélyes hulladék esetében veszélyes áru szállítására vonatkozó szabályok betartásának 

biztosítása. Ebben a szakaszban merülhet fel a hulladék tulajdoni jogának megváltozása is. 

Természetesen az üzemi hulladéklogisztika lépései sok esetben (a keretfeltételek függvényében) eltér(het)nek az 

előbb felvázolt elvi szakaszoktól. A hulladéklogisztika elvi tervezése során viszont az előbb bemutatott logikai 

sorrend minden esetben alkalmazható marad. 

4.2.2. A logisztika és a hulladékgazdálkodás kapcsolatrendszere 

4.2.2.1. Üzemi hulladéklogisztika 

A logisztikai alapfunkciók 

Szállítás 

Az áruszállítási rendszerek feladata az alap, -segéd, - és nyersanyagok, félkész -és késztermékek, valamint az 

alapfolyamatok melléktermékeként keletkező anyagok helyváltoztatásának biztosítása a termelés (források) és a 

felhasználás (nyelők) illetőleg a hulladékkeletkezés –és feldolgozás (ártalmatlanítás) helye között. 

Raktározás 

A beszerzés és a termelés, valamint a termelés és a fogyasztás közötti időbeli (ütembeli) eltérés kiegyenlítését 

szolgáló logisztikai funkció. 

Tárolás (beleértve az anyag –és készletgazdálkodást is) 

A termelési alapanyagok (alkatrészek) jelentős részének felhasználása készletekből történik, mert az igények és 

a lehetőségek közötti eltérés kiegyenlítést igényel. Készletek nélküli gyártás (pl. JIT-elvű anyagellátás) 

viszonylag szűk keretek között, csak bizonyos alkatrészek esetében, körültekintő vizsgálatok után (ABC-, illetve 

XYZ-analízis) válhat alternatívává, erre ehelyütt részleteiben nem térünk ki. A raktári szükséges és elégséges 

készletszint meghatározása, a termelési rendszerek folyamatos, zökkenőmentes ellátásának biztosítása a lehető 

legalacsonyabb költségszint (lekötött tőke) mellett, alapvető készletgazdálkodási feladatok. 

Csomagolás 

A csomagolás feladata az alapanyagok, félkész -és késztermékek piaci és használati értékének megóvása, 

esetlegesen növelése (marketing funkció), valamint azok alkalmassá tétele logisztikai folyamatokban 

(raktározás, szállítás, tárolás) történő részvételre (egységrakomány-képzés). 

Hulladékgazdálkodás (tágabb értelemben vett logisztikai alapfunkció) 

A termelési folyamatok melléktermékeként keletkező, illetve egyéb, az eredeti funkciójukban, a továbbiakban 

fel nem használható anyagok gazdasági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével történő gyűjtése 

és szállítása, illetve esetleges újrahasznosításában, kezelésében történő közreműködés. 

4.2.2.2. A logisztikai lánc 



 Üzemi hulladékgazdálkodás  

 80  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A logisztikai alapfunkciók végső soron a logisztikai lánc (ellátási lánc) elemeiként biztosítják az előbbi pont 

alatt megfogalmazott célkitűzések megvalósulását, valamint összekapcsolják a folyamatrendszer egyéb elemit (a 

logisztika integráló funkciója). 

A logisztikai lánc egyszerűsített modelljét az alábbi ábra szemlélteti. A későbbiekben a folyamatrendszer egyik 

fő elemét, mint a hulladékgazdálkodási menedzsment szempontjából az egyik legtöbb potenciált kínáló 

részrendszert, a termelési logisztika területét vizsgáljuk meg részletesebben. 

4.2. ábra - A logisztikai lánc egyszerűsített modellje 

 

4.2.2.3. A környezetvédelem és a logisztika kapcsolata 

A fenntarthatóság alapvető kritériuma a természeti környezet megóvása, a káros hatások csökkentése, valamint a 

szűkösen rendelkezésre álló természetes erőforrásokkal történő hatékony, takarékos gazdálkodás, úgy, hogy 

mindemellett az emberi társadalom és az élővilág további fejlődése biztosított legyen. A logisztikai folyamatok 

által kiváltott környezeti hatások az előbbiekben felvázolt logisztikai lánc különböző pontjain eltérően 

jelentkeznek. A potenciális környezeti hatások az egyes láncelemeken a következők: 

Szállítás 

-          füstgáz emissziók a belsőégésű motorokból, 

-          zajhatás, 

-          energiafogyasztás. 

Raktározás 

-          füstgáz emissziók a belsőégésű motorral szerelt anyagmozgató eszközökből, 

-          egyéb emissziók, pl. savkibocsátás elektromos hajtású motorral szerelt anyagmozgató eszközök esetén, 

-          zajhatás, 

-          energiafogyasztás. 

Csomagolás 

-          egyutas csomagolóanyagok (fa, karton, papír, műanyagok), 
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-          kiegészítő csomagolások (köztes elválasztók, védőfóliák stb.), 

-          ragasztóanyagok, 

-          árukísérő nyomtatványok keletkezése, 

-          energiafogyasztás. 

Termelés 

A termék-előállítás során a technológiai folyamattól függő mértékű környezetterheléssel kell számolnunk: 

-          hulladékok, szennyvizek keletkezése, 

-          emissziók, 

-          zajhatás, 

-          energiafogyasztás. 

4.2.2.4. A termelési (üzemi) logisztika és a hulladékgazdálkodás speciális 
kérdései 

A termelési logisztika a termelő vállalat belső anyaggazdálkodási rendszerének működtetéséért és a külső 

kapcsolatok biztosításáért felelős mikrologisztikai rendszer. Fő feladatai: 

-          a beérkező alapanyagok (alkatrészek), nyersanyagok és segédanyagok átvétele, beraktározása, 

-          anyag- és készletgazdálkodás, 

-          a termelő rendszer (gyártó területek) igényének 7M-elv szerinti (lásd korábban) kielégítése, 

-          a technológiai folyamat melléktermékeként keletkező anyagok illetve egyéb hulladékok termelési és 

logisztikai területeken történő gyűjtése, és elszállítása, valamint a termelő vállalat területéről történő 

kiszállításának szervezése, lebonyolítása. 

A logisztikai menedzsment funkcióit a különböző irányítási szinteken a hulladékgazdálkodás tekintetében az 4.3 

ábra [81] szemlélteti. 

4.3. ábra - A hulladékgazdálkodási menedzsment feladatai a különböző szinteken 
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Termelő vállalat esetében a logisztikai rendszer működtetése szempontjából elsődleges feladat a gyártóterületek 

igényeinek a korábban említett 7M-elv szerinti zavarmentes kielégítése, hiszen a telepített gyártókapacitások 

(gépek, berendezések) csak működésük esetén termelik ki beruházásuk értékét, egy idő eltelte után nyereséget. 

Az álló gép a legdrágább. A vállalati logisztikai rendszer prioritást élvező feladata mellett lebonyolítandó 

minden egyéb tevékenységet ennek kell alárendelni, azokat úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy az 

anyagellátás zavartalan működését ne veszélyeztessék. Egy termelő vállalat belső anyagáramlási rendszerének 

egyszerűsített modelljét az 4.4 ábra [82] szemlélteti. 

4.4. ábra - Termelő vállalat belső anyagáramlásának egyszerűsített modellje 

 

A körfolyamatot ellátó anyagmozgató eszköz az alapanyagraktárból a termelő terület igényeinek megfelelő 

ütemben, valamilyen anyagellátó rendszer támogatásával (Kanban, Andon, JIT, stb.) végzi az anyagok gyártó 

területre történő kiszállítását. Célszerű ehhez a körjárathoz a termelő területen keletkező göngyölegek (üres 

anyagtartók) gyűjtésének funkcióját is hozzárendelni, amelyet a kijelölt göngyölegátrakó pályaudvaron kell 

leadni, majd újabb megrendelések kielégítésére vissza kell térni az alapanyagraktárba, így a körfolyamat 

újraindul. 

Az alapanyagraktárakból a termelő területekre kiszállított anyagtartók részben a korábbiakban említett, a 

továbbiakban fel nem használható csomagolóanyagokat, kiegészítő csomagolásokat is tartalmaznak, illetve adott 

esetben maga a gyűjtőcsomagolás is egyutas. Ezeknek az anyagoknak a gyűjtése az alapanyagok (alkatrészek) 

c44
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beépítése után elvileg megoldható lenne az eredeti egységrakomány-képző eszközben is. Ebben az esetben 

azonban a fenti folyamatot végigkövetve az összegyűjtött üres göngyöleget a hulladékokkal együtt kellene a 

göngyöleggyűjtő területen leadni, vagy a gyártóterület kiszolgálását végző (adott esetben szigorú útvonal –és 

időkötöttségek mellett közlekedő) ellátó körnek érintenie kellene a (adott esetben távolabb fekvő) központi 

hulladékgyűjtő és -átrakó állomást (az alábbi ábra jobb felső sarkában látható). 

Mindezek figyelembe vételével, gyakorlati tapasztalatok alapján két megoldás megvalósítása képzelhető el 

(optimálisan): 

1. az üres göngyölegek gyűjtésére és szortírozására kijelölt területen a hulladékok anyagtartókból történő 

eltávolítását –és szelektív gyűjtését, illetve maguknak az egyutas csomagolóanyagoknak a kezelését is meg kell 

oldani, 

2. a mindenkori keletkezés helyén (tehát ebben az esetben a gyártóterületeken is) meg kell oldani a hulladékok 

szelektív gyűjtését (az anyagtartókból történő eltávolítását), valamint az önálló elszállítását. 

Az ellátó –és a hulladékkezelő folyamatok szétválasztásával a gyártóterület mellett, valamint a termelő vállalat 

egyéb területein keletkező különböző eredetű és összetételű hulladékok, illetve selejtanyagok típusok szerint 

szétválasztva gyűjthetők már a keletkezés helyén, speciálisan erre a célra kifejlesztett eszközökben. 

A hulladékgyűjtő tartók, a telítődési ciklusidők figyelembe vételével önálló gyűjtő-elszállító körökbe 

szervezhetők, melyek a korábban említett anyagellátó köröktől szeparáltan, saját útvonalon és menetrend 

szerint, az ellátó körök elsőbbségét figyelembe véve, azok minimális zavarása mellett biztosíthatják a 

hulladékok szakszerű, rendezett kezelését. 

A gyártóterületeken és a termelő vállalat egyéb területein a keletkező hulladék- és selejtanyagok gyűjtésére 

rendszeresített speciális tartók átrakó-pályaudvarra kerülnek, ahol nagyobb méretű gyűjtőtartókba üríthetők, 

melyek a termelő vállalat területéről külső szállítóeszközzel (tehergépkocsi) történő kiszállításra alkalmasak. 

A szétválasztás lehetőséget ad a termelő területek anyagellátását végző kihordó körök optimalizálására az 

útvonal (minimalizálva a bejárandó utat) és a szállítandó anyagmennyiségek tekintetében, hiszen az üres 

göngyölegek (egységrakomány-képző eszközök) a gyártósorok mellől közvetlenül a szortírozó-átrakó állomásra 

kerülhetnek, a hulladékok –és egyutas csomagolóanyagok gyűjtése és elszállítása alól pedig a fent ismertetett 

módon mentesülnek. 

A különböző rendeltetésű folyamatok szétválasztása eredményeképpen lehetőség nyílik az eltérő 

paraméterekkel rendelkező tevékenységek (ciklusidők és frekvenciák, valamint mozgatandó anyagmennyiség, 

illetve a feladó és leadó helyek elhelyezkedése stb. szempontjából) önálló kezelésére és vizsgálatára, hiszen 

azok diszkrét mikrorendszerként hatékonyabban működtethetők, a kapacitások jobban kihasználhatók, a 

folyamatok áttekinthetőbbek. 

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a logisztika egy másik fontos alapvetéséről, a rendszerszemléletű 

gondolkodásmódról sem. Ennek megfelelően mindig meg kell vizsgálni a részrendszerek kapcsolódási pontjait, 

a felépített rendszer működését, mert végső soron a komplex rendszer hatékony működése a cél és nem a 

szuboptimumok keresése. 

Fentiek figyelembe vételével megvalósulhatnak az alábbi, a gyakorlat szempontjából fontos, a rendszer 

hatékony működését támogató célkitűzések: 

•              szétválasztott anyagellátás és hulladékkezelés, 

•              szelektív hulladékgyűjtés a keletkezés helyén, 

•              optimalizált körjáratok, 

•              optimális szállítóeszköz-kapacitás kihasználás, 

•              rendezett, átlátható folyamatok, felelősségi körök, 

•              lehetőség részfolyamatok, tevékenységek leválasztására, esetlegesen kiszervezésére (outsourcing), 

szakértő (speciális know-how-al rendelkező) cég kezébe adására. 
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4.2.2.5. A logisztikai rendszer környezetvédelmi szempontú fejlesztésének 
lehetőségei, céljai 

A logisztikai rendszer fejlesztése, állandó optimalizálása fontos mérnöki feladat. A környezetvédelmi 

szempontú optimalizálás lehetőségeit az alábbiakban foglaljuk össze: 

A szállítás tekintetében 

-          korszerű, gazdaságos, környezetkímélő szállítóeszközök alkalmazása, 

-          vasúti áruszállítás volumenének növelése, 

-          kombinált áruszállítás volumenének növelése, 

-          szállítási útvonalak (járatok) optimalizálása, 

-          szállítási kapacitások minél jobb kihasználása. 

A raktározás tekintetében 

-          elektromos hajtású motorral szerelt anyagmozgató eszközök alkalmazása, 

-          anyagmozgató eszközök megfelelő karbantartása, ellenőrzése, 

-          fáradt akkumulátorok elhelyezésének környezetbarát megvalósítása. 

A termelési rendszerek tekintetében 

-          többutas (többször felhasználható) csomagolóanyagok, egységrakomány-képző eszközök előnyben 

részesítése, 

-          egyutas csomagolóanyagok környezetbarát anyagválasztása, újrahasznosításuk megoldása, 

-          környezetbarát gyártási technológia kialakítása, a környezetterhelés csökkentése érdekében, 

-          korszerű minőségbiztosítási rendszer bevezetése a kisebb hulladék –és selejtarány elérése érdekében, 

-          termékek életciklus végi kezelésének, újrahasznosításának megoldása, lehetőleg a termelő vállalat 

felelősségi körében. 

-          hulladékok, szennyvizek keletkezése, 

-          emissziók, 

-          zajhatás, 

-          energiafogyasztás. 

4.3. A rendszerorientált hulladékgazdálkodás 

Az operatív hulladékgazdálkodás szintjéről egyet lépve bemutatjuk a rendszerorientált hulladékgazdálkodás 

(hagymamodell második szint) legfontosabb jellemzőit a tervezéstől a kivitelezésen keresztül a működtetésig és 

folyamatos javításig. 

4.3.1. Az üzemi hulladékgazdálkodás tervezése 

A legkisebb cég számára sem kérdés az, hogy a termelő berendezésekhez az elektromos áram-, a sűrített levegő- 

és a vízellátást tervezni kell. Könnyen belátható azonban, hogy nagyon sok esetben ezen erőforrásokat sokkal 

könnyebb kábeleken és csővezetékeken a berendezésekhez eljuttatni, mint a keletkező, akár 40-50 különböző 

hulladékfajtát begyűjteni és elszállítani a termelő területekről oly módon, hogy azok hasznosítása vagy 

ártalmatlanítása a jogszabályoknak és a piaci körülményeknek megfelelő legyen. Ennek ellenére a vállalati 

hulladék-logisztika tervezése még nem foglalkoztatja eléggé a vállalatvezetőket és a környezetvédelmi 
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szakembereket, mert még nem látják a céltudatosan tervezett hulladéklogisztikai folyamatokban rejlő gazdasági 

és környezetvédelmi lehetőségeket, kiaknázható tartalékokat. 

Ha megpróbálunk egy panellakás konyhájában hulladékot szelektíven gyűjteni, akkor jelentős 

problémahalmazba ütközünk. Először is helyhiány miatt nehéz annyi gyűjtőedényt elhelyezni, ahány a 

hulladékfrakciók külön gyűjtéséhez szükséges. Rögtön felmerül a kérdés, hogy mekkora az egyes hulladékfajták 

gyűjtőedényének optimális mérete? Ha ugyanis ez túl kicsi, akkor a gyűjtőszigetre gyakran kell kimenni, ha 

viszont túl nagy, akkor nem marad hely a többi gyűjtőedény számára. Az is megfontolandó, hogy több frakció 

akár egy edényben is gyűjthető, ekkor azonban a gyűjtőszigetnél utólagos szortírozásra van szükség. Fontos 

szempont lehet az is, hogy milyen távol van a gyűjtősziget, esetleg amúgy is útba esik időnként, vagy kizárólag 

a hulladék elhelyezésekor közelítjük meg. Ha többen élünk a lakásban, azonnal felmerül az a kérdés is, hogy ki 

viszi el a gyűjtőedényeket a gyűjtőszigetre, azaz ki melyik frakcióért felel. Még ki sem léptünk a konyhából, 

mindössze néhány csomagolóanyag-féleség és háztartási hulladék szelektív gyűjtését szeretnénk környezetbarát 

módon megoldani, és máris olyan kérdések merülnek fel, amelyek megválaszolása egy kis céltudatos tervezést, 

kivitelezése pedig szervezést igényel. Ebben a fejezetben rámutatunk arra, hogy a környezettudatos – vagy 

„csupán” jogszabálykövető - vállalatok hasonló kérdésekre kell megfelelő válaszokat adjanak, azonban sokkal 

nagyobb összetettségben és méretekben. 

A fejezetben értelmezzük a vállalati hulladékgazdálkodás fogalmát és bemutatjuk annak céljait, majd részletesen 

kitérünk a tervezés egyes lépéseire. Végül levonjuk azt a következtetést, hogy a vállalati hulladékgazdálkodást 

tervezni kell, mégpedig szakszerűen és kellő szakértelemmel ugyanúgy, mint a gyártást kiszolgáló összes többi 

folyamatot. 

4.3.1.1. A vállalati hulladékgazdálkodás fogalma 

A hulladékgazdálkodás általános fogalmának értelmezése megtalálható a 2000. évi XLIII. 

hulladékgazdálkodásról szóló kerettörvényben, amely az uniós jogra épül. Ha az általános meghatározást a 

gazdálkodó vállalat szempontjából akarjuk értelmezni, akkor a jogszabályban található definíció némi 

kiegészítésére van szükség. A következő meghatározásban, a jogszabályban is megtalálható rész dőlt betűvel 

szerepel, a többi a hulladékgazdálkodás vállalati szempontjaira épülő kiegészítés: 

A vállalati hulladékgazdálkodás a vállalat tevékenysége során keletkező hulladékkal összefüggő tevékenységek 

rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a 

keletkező hulladék gyűjtését, tárolását, kezelését, valamint e tevékenységek tervezését és ellenőrzését, a hulladék 

sorsának nyomon követését, dokumentálását és a hatósági kötelezettségek teljesítését. 

4.3.1.2. A vállalati hulladékgazdálkodás tervezésének céljai 

A vállalat szempontjából fontos kérdés, hogy tevékenysége során mennyi és milyen hulladékok keletkeznek, 

melyek a hasznosítási és ártalmatlanítási lehetőségek az adott gazdasági környezetben, milyen a jogi környezet 

és mindezek eredményeként milyen költségekkel kénytelen megszabadulni hulladékaitól, illetve mekkora 

bevételre számíthat. A lehetőségek legjobb kihasználása érdekében a vállalati hulladékgazdálkodás tervezése 

során a következő célokat kell kitűznünk magunk elé: 

•                 teljes jogszabályi megfelelés biztosítása, 

•                 optimális logisztikai folyamatok kialakítása, 

•                 szervezeti felépítés kialakítása, felelősségi körök meghatározása, 

•                 költséghatékonyság optimalizálása, 

•                 ökológiai szempontok figyelembe vétele és érvényesítése, 

•                 társadalmi felelősség vállalása, tettek és arculat összehangolása. 

Amint a továbbiakban látni fogjuk, a vállalati hulladékgazdálkodás túlnyomóan logisztikai folyamatok 

láncolata. A vállalati hulladék-logisztikai folyamatok tervezésének alapvető célja azon optimális feltételrendszer 

megteremtése, amely a hulladékfajták és az ezeket kísérő információk 

•                 megfelelő helyről 
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•                 megfelelő időben 

•                 megfelelő mennyiségben 

•                 megfelelő minőségben 

•                 megfelelő költségek mellett 

•                 megfelelő helyre 

történő áramlását biztosítja. 

4.3.1.2. A vállalati hulladékgazdálkodás tervezésének lépései 

I. Helyzetfelmérés 

Mint minden tervezési folyamat, a hulladékgazdálkodás tervezése is egy részletes helyzetelemzéssel kezdődik. 

A felmérés a teljes hulladékgazdálkodási láncra kiterjed, így tárgyát képezik a közvetlen munkahelyi területek, 

az üzemen belüli köztes területek, illetve az üzemen kívüli, de ahhoz kapcsolódó területek. Eszerint részletes 

adatgyűjtést végzünk a termelési, a belső logisztikai és a külső szállítási folyamatokról. Kérdőíves felmérést 

készítünk a belső termelő munkatársakkal, a belső vagy külső logisztikai szolgáltató személyzettel, valamint – 

ha erre lehetőségünk van – a külső szolgáltató munkatársaival is. Az adatgyűjtés során részletesen felmérésre 

kerül a gyűjtés, a szállítás, az átrakás, az üzemi gyűjtőhely, az esetleges előkezelés, kezelés, hasznosítás vagy 

ártalmatlanítás. A felmérés során fontos lehet, ha az adott vállalatnak van környezetközpontú irányítási 

rendszere (KIR), főként, ha az egy jól működő rendszer. Amennyiben így van, nagymértékben segíti az 

elemzést, hiszen írásos anyagot találunk a szervezeti felépítésről, a felelősségi körökről, a jogszabályi háttérről 

és a környezetvédelmi folyamatokról, amelyeket egyébként a KIR meglététől függetlenül is vizsgálnunk kell. 

A helyzetfelmérés eredménye egy olyan átfogó adatbázis, amely a hulladékgazdálkodási lánc teljes 

folyamatának releváns adatait részletesen tartalmazza. 

II. Helyzetértékelés 

A helyzetfelmérés során készült adatbázisból olyan kiértékeléseket készítünk, amelyek alkalmasak a 

döntéshozók későbbi tájékoztatására. A kiértékelésnek feltétlenül tartalmaznia kell a következő elemeket: 

•                 hulladékkataszter készítése, 

•              veszélyes hulladékok kiemelt elemzése frakciónként, 

•              gyűjtőedény-kataszter készítése, a hulladékok hozzárendelésével, 

•              hulladékok, tárolók, átrakófelületek megjelenítése az üzemi térképeken, 

•              forrás – cél hulladék-mozgások, áramlások megjelenítése az üzemi térképeken, 

•              belső ellátó-logisztikai folyamatok erőforrásainak kiértékelése a hulladéklogisztikai folyamatokban 

való részvétel tekintetében, 

•              hulladékmenedzsment állapota – szervezet, büdzsé, felelősségi körök kiértékelése, 

•              zavarok és szinergiák kiértékelése – hulladéklogisztikai folyamatok érintkezési felületei a többi üzemi 

területtel, 

•              érintkezési felületek a külső hulladékgazdálkodási szolgáltatóval, szolgáltatókkal, 

•              erőforrások számbavétele, 

•              költségelemzés. 

Az értékelés során a tervezőnek nehézségei adódhatnak, mert a vállalat egyes területei között gyakran 

érdekellentétek húzódnak. Ez oda vezet, hogy az egyes területek, termelőegységek a saját szuboptimális 

érdekeiket a vállalati összérdek elé helyezik. A nagyobb vállalatok költséghely szerinti megosztása során a 
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területi vezetők kiemelt figyelmet fordítanak ugyan a saját területükre, a többi területtel közösen kiaknázható 

szinergiákat azonban csak ritkán veszik figyelembe. Ha egy gyakorlati példával szeretnénk megvilágítani az 

imént olvasottakat, akkor gondoljunk egy termelő üzem két területére, amelyek időnként targoncákat 

használnak. Mindkét terület beszerzi a maga targoncáját, anélkül, hogy megvizsgálnák annak lehetőségét, hogy 

közösen használjanak egy targoncát. A „kinek a költsége” kérdés gyakran a költséghelyek közötti átjárhatóság 

gátja, amelynek átvágásához felsővezetői döntés szükséges. Az egyik legnagyobb kihívás a tervezés során éppen 

az, hogy az egyes területek felelőseit megnyerjük az együttműködéshez. Ha ez elmarad, akkor a projekt során 

már az adatgyűjtés akadozhat, a koncepció kialakításánál pedig érvek sorát fogjuk hallani, hogy mit miért nem 

lehet jobbá tenni. Különösen érzékeny pontja az értékelésnek a költségelemzés, amelyet csak akkor érdemes 

elkészíteni, ha a vállalat hajlandó az egyes költségek ismertetésére. 

III. Bemutató készítése a döntéshozók számára 

A kiértékelés során olyan mennyiségű információ keletkezik, amelynek a részletes ismertetésére a döntéshozók 

irányába általában nincs lehetőség. A döntéshozók szempontjából a hulladékgazdálkodás kérdésköre nem 

elsőrendű feladat, hanem a vállalati tevékenységgel együtt járó kellemetlenségek halmaza, amelyre annyi időt 

szánnak, amennyi feltétlenül szükséges. Éppen ezért, a kiértékelés legfontosabb eredményeit egy olyan 

bemutatóban kell összefoglalni, amely lehetővé teszi, hogy a döntéshozók egy-két óra alatt teljes képet kapjanak 

a vállalat hulladékgazdálkodási helyzetéről. A bemutató előkészítése során tudnunk kell, hogy 

•                 mit akarunk elérni, azaz mi a víziónk, a célunk, 

•                 milyen út vezet a célhoz, 

•                 a hallgatóság körében ki miért felel, azaz kitől milyen döntést várunk. 

Be kell mutatni a halasztást nem tűrő megoldandó hiányosságokat (pl. jogszabályi hiányosságok, 

szennyeződések okozása, szolgáltatói visszaélések), valamint az azonnali változtatást nem igénylő, de 

előrelépést jelentő lehetőségeket (pl. technológiai, piaci, szervezeti változtatások lehetőségei). Az 

áttekinthetőség érdekében célszerű a bemutatóban tömör, látványos diagramokat, összefoglaló táblázatokat, 

térképeket, folyamatábrákat és fényképeket használni. Gyakori probléma, hogy a területi vezetők félnek a 

felsővezetői rálátástól, ezért a bemutatót előzetesen látni akarják. Ha azonban az adatgyűjtés és értékelés során – 

amint arra korábban már kitértünk – a kulcsszereplők bizalmát és támogatását a tervezéshez már megnyertük és 

kreatív csapattagként tekintünk rájuk, akkor ők is csapattagként, szerzőtársként tekintenek a bemutatóra, amely 

a közös munka egyik köztes eredménye. Fontos, hogy a bemutatót követően jegyzőkönyvezzük a 

megfogalmazott felsővezetői döntéseket, amelyek a további tervezés alapját képezik. Ha ez elmarad, könnyen 

előfordulhat, hogy egyes területi szereplők utólag másként emlékeznek az elhangzottakra. 

IV. A hulladékgazdálkodási koncepció kidolgozása 

Ha sikeres volt a köztes bemutató és az azt követő egyeztetés a döntéshozókkal, akkor a tervezés további iránya 

kirajzolódik. A koncepció kialakítása során a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

1.      Belső prognózis 

A tervezés során a várható vállalati folyamatok, trendek függvényében kell vizsgálni a hulladékkeletkezés 

megelőzésének és mennyiségi csökkentésének lehetőségeit. 

2.      Külső prognózis 

Figyelembe kell venni a külső jogi, piaci és szakmai környezet várható változásait. Nyilvánvaló, hogy ehhez 

olyan szakmai felkészültségre van szükség, amely napirenden van a hasznosítás és ártalmatlanítás lehetőségeivel 

és a legjobb elérhető technológiák gyakorlatával, valamint a piaci trendekkel. 

3.      A létesítendő rendszer meghatározása – az 1. és 2. pont figyelembevételével 

Meg kell határozni a kialakítandó hulladékgazdálkodási rendszer alapvető tulajdonságait, így például azt, hogy 

centralizált vagy decentralizált hulladékgyűjtést, teljes vagy részleges szortírozást, üzemen belüli vagy kívüli 

térfogatcsökkentést kívánunk bevezetni. A tervezés további lépéseit ugyanis már ezek ismeretében lehet 

elvégezni. 

4.      A belső hulladéklogisztikai folyamatok kialakítása 
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Részletesen meg kell tervezni a belső és a külső logisztikai folyamatokat. Amit lehet és érdemes, azt vállalati 

szinten standardizálni kell (pl. hulladékgyűjtő edényzet). Ki kell alakítani a használni kívánt vizuális 

eszközöket, így a feliratokat, jelöléseket és színvezérlést. Olyan dokumentációs rendszert kell kiépíteni, amely 

megfelel úgy a belső, mint a külső logisztikai folyamatok történéseinek rögzítésére. 

A tervezés során össze kell hasonlítani a különböző lehetséges megoldásokat. Ennek egyik modern eszköze a 

számítógépes szimuláció használata. A szimuláció során olyan hatáselemzést végzünk, amely a tervezett 

folyamat hatását vizsgálja, illetve a lehetséges különböző logisztikai modellek hatásainak összehasonlítására is 

alkalmas. A hatáselemzés során a különböző hulladékfrakciókhoz tartozó folyamatok termelési rendszerre 

kifejtett hatását kell vizsgálni. A hulladéklogisztikai folyamatok összehasonlítását a következő kritériumok 

alapján végezzük: 

•                 a gyűjtőedények által elfoglalt összes termelési felület (m2), 

•                 az egységnyi gyűjtőfelületre eső hulladékmennyiség (pl. m3/m2), 

•                 egy hulladékegység elszállításához megtett üzemi út hossza (pl. m/m3), 

•                 a tevékenység személyi erőforrásigénye (emberi munkaóra/év), 

•                 a tevékenység gépi erőforrásigénye (gépi munkaóra/év), 

•                 forgalom csökkenése vagy növekedése az üzemi útvonalakon, 

•                 a folyamatok költségvonzata. 

A legelterjedtebb és legrégibb hulladéklogisztikai rendszer a kombinált modell, amely az ellátó-logisztikai 

folyamatokba integrálja a hulladéklogisztikai folyamatokat. Ebben az esetben a hulladék elszállítását a termelést 

alkatrészekkel ellátó logisztikai dolgozók végzik. A rendszer hátránya, hogy zavarja a termelés alkatrészekkel 

történő ellátását. További hulladéklogisztikai rendszer az önálló modell, amelynek lényege, hogy az alkatrész-

ellátástól független hulladéklogisztikai rendszer szolgálja a hulladékok elszállítását. Az önálló modell egyik 

előnye, hogy csökkenti az értékteremtő dolgozók veszteségidejét oly módon, hogy az értékteremtő dolgozónak 

nem kell elhagynia munkahelyét, azaz a dolgozói háromszöget. Bizonyos üzemméret fölött a folyamatvezérlést 

szoftveres támogatással kell biztosítani. Az önálló modell optimális gyűjtési és szállítási folyamatokat 

eredményez, amelyek jelentős költségmegtakarításhoz vezetnek. Lehetővé teszi továbbá a zavartalan, ütemezett 

ellátó logisztikai körök bevezetését, valamint mentesíti a JIT (just in time) és a JIS (just in sequence) ellátó 

folyamatokat a hulladékkal összefüggő, hátráltató tevékenységektől. 

Példaként a következő ábra a Büchl-ELOG® System belső hulladéklogisztikai rendszert mutatja be. A rendszer 

szoftveres támogatással működik, amely a mindennapi üzemeltetés támogatásán túl a belső anyagmozgást is 

dokumentálja. Az adatok nyilvántartása olyan részletességgel történik, hogy lehetőség van egy adott 

időintervallumra, keletkezési helyszínre bontva, hulladékfrakciónként a keletkezett mennyiségek lekérdezésére. 

A rögzített adatok a vállalat környezetirányítási céljainak megvalósításához mérőszámként szolgálhatnak, illetve 

fontos részét képezhetik a vállalat monitoring rendszerének. 

4.5. ábra - A BÜCHL ELOG® belső hulladéklogisztikai rendszer működése nincs 
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5.      A vállalati hulladékgazdálkodás tervezésének céljai 

A belső logisztikai folyamatok vége szervesen kapcsolódik a külső logisztikai folyamat elejéhez. A kellő 

mélységben megtervezett külső rendszer a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

•                 biztosítja a hulladékok megfelelő ellenőrzését, 

•                 biztosítja a kiszállításhoz a szükséges dokumentumok előállítását, 

•                 biztosítja a vállalati vagyon védelmét. 

Mindezt úgy kell elérni, hogy a hulladék kiszállítása a vállalattól a lehető legrövidebb út megtételével, a lehető 

legrövidebb idő alatt és a lehető legkevesebb okmánnyal valósuljon meg. Az így megtervezett rendszer „revízió-

biztos”, ami főként a nagy vállalatokra jellemző időszakos belső ellenőrzések, auditok során is megfelelőséget 

garantál. 

A külső logisztikai folyamatok adatait is dokumentálni kell, amelyhez ugyancsak célszerű informatikai 

eszközöket alkalmazni. A folyamattal szembeni a legfontosabb elvárások a következők: 

•              az adatokat a hozzáértő osztályok kezeljék – a hibákat csak ők veszik észre, 

•              az okmányok előállítását hozzáértő személyek végezzék (pl. „SZ” –jegy, ADR-, RID – okmányok), 

•              a számlák ellenőrzése a szakmai osztály feladata (nem a pénzügyi osztályé!), 

•              szoftver alkalmazása. 

A következő ábra a külső logisztikai folyamat üzemi területet érintő szakaszát ábrázolja. A folyamat biztosítja a 

belépés előtti ellenőrzést, a szükséges adatok rögzítését, a belső rakodást, a befelé és kifelé történő mérlegelést, 

a mérlegjegy, szállítólevél és egyéb kísérő okmányok kiállítását, valamint a kilépés előtti ellenőrzést. 

4.6. ábra - A külső hulladéklogisztikai folyamat 
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V. Javaslattétel a szervezeti felépítésre 

Ahhoz, hogy a megtervezett folyamatok a gyakorlatban is működjenek, megfelelő szervezeti felépítésre van 

szükség. Gyakran tapasztaljuk, hogy a hulladékgazdálkodás több területhez tartozik, anélkül, hogy bárki is 

igazán felelősnek érezné magát a folyamatokért. A szervezeti felépítésnek biztosítania kell, hogy a 

hulladékgazdálkodáshoz tartozó folyamatoknak legyen egy rendszerfelelőse, ahol a felelősség koncentrálódik. A 

felelősség vállalásához pénzeszközökre is szükség van, tehát a rendszerfelelősnek egyben a 

hulladékgazdálkodási költségvetés felelősének kell lennie. Jó, ha ez a vállalati egység közvetlenül a 

környezetvédelmi osztály, amelynek azonban nem szabad alárendelt viszonyban lennie a többi vállalati 

egységgel. A rendszerfelelős tartja a kapcsolatot a termeléssel, a gyártervezéssel, az üzembiztonsággal, a 

tervező- és operatív-logisztika területeivel és a többi vállalati egységgel, valamint hozzá tartozik az 

hulladékgazdálkodás operatív irányítása. Ugyancsak ez az egység a kapcsolattartó a külső hulladékgazdálkodó 

szolgáltatóval. 

VI. Az implementálás támogatása 

A tervező az elméleti tervezést követően nem vonulhat ki a vállalat életéből. A tervezett hulladékgazdálkodási 

koncepció gyakorlatba ültetését figyelemmel kell kísérni. Itt is érvényes a PLAN-DO-CHECK-ACT 

láncfolyamat, azaz a tervezés szakaszát a cselekvés követi, amelynek során az első időszakban fokozott 

ellenőrzésekre van szükség, amelyek további beavatkozást, kiigazítást tesznek lehetővé. A stabil működés után a 

tervező kivonulhat ugyan, de a működésért felelősöknek szem előtt kell tartani, hogy a vállalat egy élő, 

dinamikusan változó rendszer. A PDCA-ciklus ismétlődő folyamat, amely a folyamatos fejlődést és a 

fenntarthatóságot kell, hogy szolgálja. 

Következtetések 

Végül néhány fontos következtetés, amelyek az eddigiek alapján kirajzolódhattak: 
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•              a vállalati hulladék-logisztikai folyamatok átfogó tervezése egy szükséges, de ma még nem elterjedt 

gyakorlat, 

•              a vállalati hulladékgazdálkodás ma még kiaknázatlan gazdasági és környezetvédelmi lehetőségeket rejt 

magában, amelyek megfelelő tervezéssel felszínre hozhatók, 

•              a vállalati hulladékgazdálkodás szakszerű tervezése egyaránt vállalati és társadalmi érdek. 

4.3.1.4. Az üzemi hulladékfelelősség és a környezeti teljesítmény 

A vállalati szinten működtetett hulladékgazdálkodási, vagy hulladékmenedzsment rendszer megfelelő tervezés 

és működtetés esetén garantálja a mindenkori jogszabályoknak megfelelő működést, továbbá a gazdasági, 

környezeti és egyéb választott célfüggvényekkel való koherenciát. A mindenkori hatékonyságról és 

megfelelésről azonban csak akkor lehet megbizonyosodni, ha mérjük a teljesítményt és összevetjük az előre 

definiált értékelési kritériumokkal. 

A hulladékokkal kapcsolatos tevékenység vonatkozásában a környezeti teljesítmény kettős. Van egy tényleges 

fizikai teljesítménnyel (Pl.: hulladékok mennyisége, újrahasznosítási arány, stb.) és egy a rendszer működésével 

összefüggő (azaz a folyamatok hatékonysága) összefüggő része. Jelen jegyzet kereteiben nem cél e két terület 

részletes, indikátorszintű alábontása, mindössze ajánlásokat adunk a megoldások kialakításához. 

A környezeti teljesítmény oldaláról a legfontosabb a hulladékok mennyiségi nyilvántartása. Ez egyébként 

jogszabály által is szabályozott tématerület (164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet (A hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről). Ez gyakorlatilag előírja, hogy a hulladék termelőjének 

naprakész nyilvántartást kell vezetnie a keletkezett hulladékokról. Az így gyűjtött adatok az éves 

adatszolgáltatás révén a mindenkori környezetvédelmi miniszteriális szerv Hulladék Információs Rendszerébe 

kerülnek, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség közbeiktatásával. Ezen adatok mellett külön 

adatokat kell gyűjteni a veszélyes hulladékok vonatkozásában is (veszélyes hulladék üzemi statisztika). Főképp 

nagyobb vállalatméret esetében célszerű az aggregáltan gyűjtött mutatószámok alábontása területi, vagy éppen 

folyamatszintre. 

A hatékonyságról akkor tudunk a leginkább meggyőződni, ha az abszolút értékek mellett relatív (azaz fajlagos) 

értékeket is gyűjtünk. Ebben az esetben a keletkező hulladék mennyiségét valamilyen más jellemző értékhez, 

például a termelt mennyiséghez viszonyítjuk. Az így kapott adat információt hordoz az adott tevékenység 

hatékonyságáról (ökohatékonyság). Kiemelten fontos egy vállalat működése szempontjából a hulladékok 

további sorsa, azaz, hogy hasznosításra (legyen az anyagában, vagy éppen termikusan), esetleg ártalmatlanításra 

kerülnek-e. Erről mutat pontos képet az újrahasznosítási ráta, mely megmutatja az újrahasznosított és nem 

újrahasznosított anyagok arányát. 

A vállalatnak gondoskodni kell a hulladékok minőségi ismeretéről is, ez a gyakorlatban mérések segítségével 

történik (Pl.: tömegkoncentráció mérés). A mérésekre minden esetben akkreditált laboratóriumot kell felkérni. A 

hulladékok minőségi ismerete szükséges többek között a hulladékkategóriákba történő besoroláshoz is. 

A hulladékgazdálkodási tevékenységek hatékonyságát mérik az azzal összefüggő szervezeti teljesítmény 

mérőszámok. Ezek segítségével nem a fizikai mennyiségek kerülnek elemzésre, hanem azok a folyamatok, 

melyek a hulladékgazdálkodást, -menedzsmentet felépítik. Ilyen lehet többek között a kiépített és működtetett 

szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának ellenőrzése rendszeres auditokkal, esetenként a hulladékgyűjtő 

edények tartalmának tömegszázalékos vizsgálatával. Szintén jellemző terület, mely optimálásokra adhat 

lehetőséget a hulladékutak vizsgálata. Ez az ellenőrzés kettős. Jelentheti egyrészt a már meglévő 

hulladékátvevők tevékenységének ellenőrzését helyszíni auditokkal (vagy új hulladékátvevő esetén helyszíni 

előaudittal). Másrészt jelentheti azt is, hogy az átvevők rendszere időről időre átvizsgálásra kerül és 

megvizsgáljuk, hogy adott hulladékkategória kapcsán elérhető-e már egy környezetileg és / vagy gazdaságilag 

hatékonyabb megoldás. Szintén az ellenőrzés tárgyát képezheti a veszélyes hulladékok vonatkozásában a 

kiszállítások veszélyes áru szállítás előírásainak megfelelő (szúrópróbaszerű) ellenőrzése. 

Mivel a vállalati működés minden téren folyamatosan változásban van, ezért a komplett hulladékgazdálkodási, -

menedzsment rendszert folyamatosan felül kell vizsgálni, értékelni kell a teljesítményét, minden lehetséges 

releváns szemszögből (szabályozások, oktatások, technikai megvalósulás, stb.). 
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Csak a fizikai és a szervezeti teljesítmény együttes elemzése teszi lehetővé, hogy a lehető leghatékonyabban 

tudjuk javítani a hulladékgazdálkodás, -menedzsment rendszerét. Vagyis a gyakorlatban e rendszernek is a 

PDCA-ciklus logikája szerint kell felépülnie. 

4.4. Hulladékgazdálkodásból hulladékmenedzsment 

Ahogy a korábbiakban az üzemi hulladékfelelősség hagymadiagramjában bemutatásra került a vállalati szintű 

hulladékfelelősség legösszetettebb megközelítése a vállalati hulladékmenedzsment. A hulladékmenedzsment 

komplexitásában jelentősen meghaladja a stratégiai szintű hulladékgazdálkodást. A stratégiai gondolkodásmód 

és a komplex, multidiszciplináris feladatok jellemzőek rá. A hulladékmenedzsment jellegű megközelítés 

szemléletbeli váltást is jelent a szervezetek részéről, mivel a benne foglalt felelősségi kört kiterjeszti a vállalaton 

túlra is. 

A stratégiai szintű hulladékgazdálkodás és a hulladékmenedzsment megközelítése közötti határ elmosódó. A 

hulladékgazdálkodás stratégiai szintjén is foglalkoznak a vállalatok gazdasági és környezeti kérdésekkel, 

melyek indirekt módon a fenntarthatóságra is befolyással bírnak. Ennek a kibővítése a hulladékmenedzsment 

szintjén a teljes körű fenntarthatósági szemléletmóddal jelentős ugrást jelent ugyan, de ennek fundamentumai a 

stratégiai hulladékgazdálkodás szintjén megteremtődnek. 

Ami jellemző különbség a két szint között a felelősség megítélésének kérdése, mely a hulladékmenedzsment 

esetében jóval tágabb mind terjedelmében, mind pedig értelmezésében. A hulladékmenedzsment esetében a 

vállalatnál keletkező hulladékokkal kapcsolatos összes kérdést egy rendszerként vizsgáljuk, annak minden 

vonatkozásában. Ez klasszikusan a környezeti, társadalmi és gazdasági aspektusokat jelenti. Ez a hármas 

tagozódás azonban alábontható további jellemzőkre. Ami fontos a hulladékmenedzsment esetében, hogy az 

optimálás integratív, azaz mind a három terület egyszerre veszi figyelembe és annak összoptimumának 

megtalálására és potenciális javítására törekedik. Vagyis olyan komplex megoldásokat vizsgál, melyek esetében 

a fenntarthatóság mindhárom dimenziója azonos súllyal érvényesül (azaz elkerülhető az a szituáció, hogy egy 

bár gazdaságilag kedvezőbb, de környezetileg, vagy társadalmilag kedvezőtlen megoldás támogatást 

nyerhessen). 

Ami egyértelműen többlet ezen a szinten a korábbi rendszermegoldásokhoz képest, hogy a társadalmi felelősség 

kérdésével is foglalkozik. Ez döntően olyan új aspektusok megvizsgálását (is) jelenti, mely a korábbi 

optimálások során nem volt szempont. A hulladék sorsa a keletkezéstől a kezelésig (legyen az akár 

ártalmatlanítás, akár hasznosítás, stb.) számos társadalmi aspektust is felvet. Sok (és szerencsés) esetben ezek 

összekapcsolódnak a gazdasági és környezeti szempontokkal, de bizonyos esetekben el is válhatnak egymástól. 

Példának okáért egy hulladéktermelőnek lehetősége van közel azonos gazdasági, környezeti és szállítási 

feltételek között két különböző átvevőhöz szállítani a hulladékát. Az egyik gazdaságilag elmaradott, jelentős 

munkanélküliséggel küzdő régióban van, a másik, pedig egy virágzóban. A stratégiai szintű 

hulladékgazdálkodásnál a döntés a műszaki, gazdasági, környezeti optimum mentén születik meg. A 

hulladékmenedzsment esetében szempont az is, hogy a hulladék elmaradottabb régióba történő szállításával, 

növelhető a munkahelyek száma és a régió jóléte. Adott esetben a vállalat ezért kismértékű anyagi áldozatra is 

hajlandó (Pl.: kismértékben magasabb hasznosítási ár). A környezeti szempont azonban semmi esetre sem 

sérülhet. 

A hulladékmenedzsment keretében a vállalatok a hulladék teljes életciklusa vonatkozásában vizsgálják a 

fenntarthatósági kérdéseket és annak megfelelően hozzák meg (felelős) döntésüket. Vagyis a felelősség kérdése 

a bölcsőtől a sírig (bölcsőtől a bölcsőig) terjed. A felelősség ilyetén kiterjesztése mindezek mellett kérdéseket is 

felvet, leginkább jogi kérdéseket (mennyire vonódhat bele a vállalat más szervezetek tevékenységébe) és persze 

etikaiakat (vajon egy szervezetnek feladata-e és van-e rá képessége, hogy meg tudja ítélni a társadalmilag 

kedvezőbb és kedvezőtlenebb helyzeteket). 

A magyar gazdaságban jellemzően a hagymamodell legalsó szintje, azaz az operatív hulladékgazdálkodás van 

jelen (főképp a mikro- és a kis-közép vállalatok esetében). Számos és jó példát találunk azonban (elsősorban a 

nagyobb vállalatok körében) a hulladékgazdálkodás stratégiai szintű leképezésére is. A hulladékmenedzsment 

vállalati jelenléte Magyarországon még – egy-két példától eltekintve – nem jelentős, bár példák találhatók rá. 

Fejlettebb országokban az arány meggyőzőbb. Az azonban elmondható, hogy a fejlődés útja mindenképp ez lesz 

a jövőben. 


