
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
az elmúlt 10 hónap tükrében 

Előadó:
Weingartner Balázs 
elnök-vezérigazgató

2016. november 23.



Közszolgáltatói széttagoltság            2010-ben



Mi valósult meg 2012 után?

 nonprofit közszolgáltatási rendszer

 rezsicsökkentés a 
hulladékgazdálkodásban

Mi nem valósult meg 2012 után?

o területi optimalizáció

o mérethatékonyság

o egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer

o közelség elve

o gazdaságosan üzemeltethető 
hulladékgazdálkodási rendszer

o rendszerszemlélet

o Európai Unióhoz igazodó üzemeltetési környezet



Közszolgáltatói széttagoltság            2016. április 1-én



Az NHKV Zrt. megalakulása            rendező elvek  

• önellátás elve,

• közelség elve,

• költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
biztosításának elve,

• keresztfinanszírozás tilalmának elve,

• a közszolgáltatók fenntartható működése,

• üzemgazdasági méret,

• hulladékgazdálkodási létesítmények meglévő és tervezett 
szabad kapacitása,

• optimális ellátandó lakosságszám figyelembevétel Ta
rt

ó
sa

n
 jo

b
b

 r
e

n
d

sz
e

r



Kitűzött és már megvalósult célok

Elkészült az OHKT.

Az előfinanszírozás lehetőségének megteremtése.

Az ügyfélszolgálat felállítása megtörtént.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók regisztrációja megtörtént.

Közszolgáltatási díj mértéke változatlan maradt.

A rezsicsökkentés eredményeit megőriztük.

Az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer nem szűkült.

Közszolgáltatási szerződések vizsgálata megtörtént.



Proaktív szakmaiság

Egyes negatív korrekciós tényezők átmeneti kikapcsolása.

Q2 szolgáltatási díjak kifizetése.

Q3 szolgáltatási díj idei kifizetése, annak aki adatot szolgáltatott.

Piaci szereplők koordinált fejlesztésekbe történő bevonása (hasznosítói oldal).

Az ágazatban érintett minisztériumok közös platformra helyezése.

2016. 04. 01. előtti időszak veszteségfinanszírozásának előkészítése.

Amortizáció csökkentése.

Szemléletformálás.



További feladatok

A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése és hatékony működtetése.

Egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása.

Felhalmozott veszteségek kezelése  Kormánydöntés született.

Az égetési kapacitás növelése.

Teljeskörű saját számlázási rendszer kialakítása.

A haszonanyag koordináció eljárásrendjének kidolgozása.

Vagyonkataszter felülvizsgálata, vagyonkezelés szabályainak véglegesítése.

Az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése.



Az optimalizációval megoldandó problémák…

• a rendszerelem fejlesztések nem az önkormányzat tulajdonában lévő helyen, hanem
egy bérelt csarnokban valósultak meg…

• a Társulás által pályázati beszerzésben nyert edényzetekért egy profitorientált cég
díjat szed a közszolgáltató cégtől…

• a rezsicsökkentés elveivel ellentétes díjalkalmazás igazolása, számos díjfelügyeleti
ellenőrzés…

• bizonyos területeken (ca. 80 település) a vegyes hulladék gyűjtése, szállítása 2 hetente
valósul meg, a közszolgáltatási szerződés és az önkormányzati rendelet alapján is…

• lerakási járulék hatásának, szerepének újra értelmezése…

• a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot üzleti alapon
kivonják a közszolgáltatási körből…

• haszonanyag tulajdonjogának nem egyértelmű rendezése
a jogszabályokban…

• a megvalósult létesítmény kapacitása többszöröse a
beszállított hulladéknak, a gazdaságos üzemeltetés
kétséges…



A települési hulladék kezelése 2020-ban

Vegyes gyűjtés

2 300 et/év

KEHOP forrás 

biztosított 

Zöldhulladék gyűjtés, 

hulladékudvar

328 et/év

KEHOP forrás biztosított

Előkezelő, válogató művek

3 400 et/év

KEHOP forrás biztosított

Égetés 1 180 et/év:

370 et/év RDF/SRF

600 et/év biofrakció 

160 et/év válogatási maradék (RDF) a 

szelektíven gyűjtött 

papír/műanyag/üveg/fém frakciók 

válogatásából

50 et/év válogatási maradék az egyéb

hasznosítható hulladék frakciók

válogatásábólhulladékudvar

Anyagában hasznosítás

640 et/év (papír, műanyag, 

üveg, fém)

279 et/év (egyéb 

hasznosítható 

hulladékhulladékudvar)

A hasznosítók kialakítása 

hazai forrásból szükséges 

+GINOP

Lerakás

473 et/év

pernye

nem égethető 

kezeletlen 

hulladék:

föld és kövek,

veszélyes hulladékok,

válogatási maradék

salak 100 et/ év

Komposztálás/

Zöldhulladék 

kezelés

328 et/év

KEHOP forrás 

biztosított

Házi 

komposztálás

172 et/év

KEHOP forrás 

biztosított 

Hosszú távú 

cél: 300 et/év

Elkülönített gyűjtés

(papír, műanyag, üveg, fém)

800 et/év

KEHOP forrás biztosított

HUHA I.

400 et/év

(vegyes hulladék 

égetés)



Az Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített rendszerelem 
fejlesztés típusok

• gépjárműállomány bővítés, 
• gyűjtőedény beszerzés,

• optikai válogató technológia beszerzése,
• elhasználódásból eredő eszközpótlás,

• hulladékudvar kialakítása, 
• válogatómű kialakítása,
• csurgalékvíz kezelés,

• lerakóbővítés

A felsorolt célokhoz az operatív programok KEHOP források terhére közel 

100 milliárd forint került nevesítésre, illetve elkülönítésre.



Optimalizált közszolgáltatói térkép – 2017. március 31-ig



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


