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Cél: egységes közszolgáltatás

• Integráció szükségessége

• A Ht. módosításával 2016. április 01-től megkezdi működését

az NHKV Zrt.

• Kihirdetésre kerül az OHKT

• Cél a területileg egységes, regionális közszolgáltatók

létrehozása

• Egy Társulás, egy Közszolgáltató modell
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Mindenki egyetért az integráció 

szükségességében
Műszaki,gazdasági alapjai  - részben adottak

Jogi szabályozás

A hulladékról szóló 

törvény

Eltérő érdekek

Munkahelyek, pozíciókSzakmai, fogyasztói 

érdekek

Cél: az integráció
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Széttagoltság a közszolgáltatásban
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A Duna-Tisza köze az integrációs folyamat kezdetekor

1. Közszolgáltatási területek széttagoltsága:

10 közszolgáltató
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„ÖKOVÍZ” NKft.

VG NKft.

IZSÁK-KOM NKft.

DUNANETT NKft.

VERTIKÁL NZrt.

KÖVÁL NZrt.

KÖVA-KOM NZrt.

NHSZ Szolnok NKft.

NAGYKÁTAI NKft

GYÖMRŐI TÜF NKft.



A Duna-Tisza köze az integrációs folyamat kezdetekor

2. Hulladéklerakók széttagoltsága:

5 hulladéklerakó (Kecskemét, Cegléd, Izsák, Dömsöd, Dabas)

5 különböző üzemeltető

IZSÁK-KOM NKft.

KRHK NKft.

HÍRÖS NKft.

NHSZ Dabas NKft.

KUNÉPSZOLG Kft.

6



A Duna-Tisza köze az integrációs folyamat kezdetekor

3. Társulások széttagoltsága

Átfedések más Társulásokkal

Élesen elvált a közszolgáltatás a vagyonkezeléstől
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A Duna-Tisza köze az integrációs folyamat kezdetekor

4. Hulladékáramok széttagoltsága
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Az integráció iránya
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Feladatok az integrációs folyamatban

• Az integráció végrehajtójának kijelölése

• Humán erőforrás felmérése, integrálása

• A hulladék áramok rendszerbe szervezése

• Lehatárolatlan területek („átjárás”) megszüntetése, optimális 

gyűjtőkörzetek kialakítása

• Kezelő és végpontok meghatározása

• Logisztika igazítása a végpontokhoz
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Feladatok az integrációs folyamatban

• A humán erőforrás igazítása integrált gyűjtő körzetekhez 
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Kezelő és végpontok meghatározása

Logisztika hozzá igazítása

Hulladéklerakók

Átrakó állomás

Hulladék-

gyűjtő

udvar
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Kezelő és végpontok meghatározása

Logisztika hozzá igazítása

Dömsöd

Izsák
Kecskemét

Monor-

Nagykáta

Cegléd
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Feladatok az integrációs folyamatban
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• A szolgáltatás műszaki színvonalának azonnali, az OHKT által 

megkövetelt szintre emelése

1. Vegyes hulladék

2. Csomagolási hulladék

3. Zöld (bio) hulladék

4. Házhoz menő lomtalanítás

Egységes gyűjtési rendszer bevezetése a teljes szolgáltatási 

területen



Feladatok az integrációs folyamatban
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Bár nehéznek tűnhet, de meg kell 

találni a megfelelő létszámot mind a 

vezetők, mind a dolgozók esetében



Alapvetés

• Az OHKT célja: a végpontokon történő 

magas szintű kezelés

• Ennek feltétele: a kiemelkedően magas 

szintű szelektív gyűjtési 

rendszer

• Határozott, egyértelműen elkülönített, „tiszta” bemenő

anyagáramokkal tud a kezelő létesítmény optimális minőségű

anyagot előállítani
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Az OHKT négy hulladék árama

Vegyes
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Szelektív Zöld (bio) Lom

Maradék 

hulladék

Tiszta 

csomagolási 

hulladék

Zöld (bio) és 

konyhai 

hulladék

Háztól 

gyűjtött lom 

hulladék



A közszolgáltatás résztvevőinek pontos 

feladatmeghatározása

• Minden feladat alárendelése az OHKT előírásainak

• Finanszírozás forrása a szolgáltatási díj, mely behatárolja az

egyes résztvevők elérhető bevételeit

• Meg kell határozni az optimális hulladék áramokat

• A szolgáltatás műszaki színvonalát azonnal meg kell emelni az

OHKT-nak történő megfelelés érdekében

• Az irányító állomány meghatározása

Csak és kizárólag az integrátor irányításával

Ehhez mindenkinek áldozatot kell hozni
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Végeredmény: integrált közszolgáltatás

• Egységes rendszerben vesznek részt alvállalkozóként a

szolgáltatás ellátásában résztvevő vállalatok,

• Egységes finanszírozás mentén

• Egységes ügyfélszolgálati struktúrában

• Egységes irányítás és racionális működés mellett

Stabil partnerei az integrációval létrejött közszolgáltatónak
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


