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Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai

Hasznosítói / kezelői szerződések - Nyilatkozatok

Összes regisztrált közszolgáltató (135 db)

Hasznosítói szerződést/nyilatkozatot beküldő közszolgáltató 98 db (73,1 %)

Összes beküldött szerződés 562 db

NHKV által Nyilatkozattal elfogadott szerződés 352 db (61,5 %)

Átvizsgálás alatt álló és hiánypótlással érintett szerződés 220 db (38,5 %)

Nem releváns (megszűnt közszolgáltatási tevékenység) 4 db (3 %)

Szerződést/nyilatkozatot be nem küldő közszolgáltató 32 db (23,9 %)



Hulladékáram résztvevői

OKTF-NHI adatok szerint:

Engedéllyel rendelkező kezelők / hasznosítók 108 db

• Hazai 56 db

• Külföldi 52 db

Eddig beküldött kezelői/hasznosítói szerződések alapján a közszolgáltatók az OKTF-NHI 
nyilvántartásban szereplők közül üzleti kapcsolatban állnak: 24 db

• Hazai 22 db

• Külföldi 2 db



Kezelők Magyarország területén és a szomszédos országokban

KÉK = OKTF-NHI adatbázisban szereplő kezelők
SÁRGA = OKTF-NHI adatbázisban szereplő és a közszolgáltatókkal együttműködő kezelők

=
külföldi 
kezelők



Legjellemzőbb hulladékáramok szerinti hazai és külföldi 
kezelők (beküldött nyilatkozatok szerint)

• Papír: 17 db

• Műanyag: 26 db

• Fém: 18 db

• Üveg: 16 db

• Építési-bontási hulladék: 7 db

• Elektronikai hulladék: 13 db

• Hulladék gumiabroncs: 9 db

• Biohulladék / zöld hulladék: 8 db

• Lomhulladék: 4 db

• Veszélyes hulladék: 31 db

• Energetikai hasznosításra alkalmas (RDF): 5 db

• Komposzt: 7 db



KÖZSZOLGÁLTATÓ (gyűjtés, saját kezelés) HASZNOSÍTÓ

KÖZSZOLGÁLTATÓ (gyűjtés) HASZNOSÍTÓ

„IDEGEN” KEZELŐ (kezelés)

Hulladékáramok I.

HASZONANYAG

3. HASZONANYAG



.

KÖZSZOLGÁLTATÓ (gyűjtés, saját kezelés)

KERESKEDŐ / KÖZVETÍTŐ
(adás-vétel, „bizományos-bizományosa”)

Hulladékáramok II.
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Hulladékáram jogi háttér I.
• Ht. 42 § (1) bekezdés e) pontja: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató

gondoskodik a Ht. 42 § (1) bekezdés a)-d) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről (maga gondoskodik a hulladék kezeléséről).

• A Ht. 42 § (2) bekezdése ezzel összhangban rögzíti, hogy ha a közszolgáltató hulladékkezelő
létesítménnyel, illetve a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére alkalmas berendezéssel
nem rendelkezik, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséről a hulladék
hulladékkezelőnek történő átadása útján gondoskodik.

Ht. fogalommeghatározások:

• Kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást
megelőző előkészítést is.

• Hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt
szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét
funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon
készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.



Hulladékáram jogi háttér II.

• Kereskedő: olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot saját vagy más nevében
megvásárolja, és azt követően eladja, ideértve azt az esetet is, amikor a kereskedő nem
lesz a hulladék tényleges birtokosa.

A Koordináló szerv által elfogadható megoldás:

• a kezelőnek történő átadás,

• vagy ha kereskedőnek történik átadás akkor abban az esetben, ha (a Ht. kereskedőre
vonatkozó fogalommeghatározására tekintettel) egyértelműen megállapítható, hogy a
kereskedő a kezelő nevében jár el, s a kezelő köteles az így a kereskedő által megvett
hulladék kezelésére.

Igazolás: a közszolgáltató és a kereskedő valamint a kezelő közötti háromoldalú
megállapodás, vagy a kereskedő és a kezelő közötti erre vonatkozó megállapodás.



Haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

2015. év megvalósult adatai és 2016. II. félévre vonatkozó becsült adatok

Összes regisztrált közszolgáltató 135 db

Haszonanyag adatszolgáltatást beküldő közszolgáltató 104 db (76,9 %)

Haszonanyag adatszolgáltatást be nem küldő közszolgáltató 31 db (23,1 %)

CÉL: Hulladék útjának pontos nyomon követése

Gyűjtött mennyiség Kezeltmennyiség Hasznosított mennyiség



• válogatási maradék feltüntetése (mind a saját, mind az „idegen” kezelőnél keletkezett mennyiség
akkor is kerüljön feltüntetésre ha lerakóba került);

• a HK (EWC) 200301 hulladék kitöltése, jelezve, ha mechanikai/biológiai kezelés után történik
energetikára alkalmas frakció elkülönítése);

• a lomhulladék mennyisége akkor is, ha nem hasznosításra került (a későbbi hasznosítási lehetőség
érdekében);

• építési-bontási hulladék feltüntetése csak abban az esetben szükséges, ha az közszolgáltatási
tevékenységből származik és hasznosítónak történik az átadása;

• elkülönített együtt-gyűjtés (pl. műanyag, papír, fém) vagy ezek kombinációja esetén, azt külön
tételsorban szükséges kezelni, majd a kezelés adatait megadni, ezt követően a hasznosításnál az már
a frakció szerinti sorba kerül;

Haszonanyag adatszolgáltatás hiánypótlások I.



• „17” tételsorokban az energetikai hasznosításra alkalmas hulladék (RDF) feltüntetése, abban az
esetben is, amennyiben az ártalmatlanításra került („17d” tételsor);

• a hulladékudvarok anyagáramai (gumiabroncs, veszélyes, elektronikai, egyéb) is feltüntetésre kell
kerüljenek;

• hulladékudvar-haszonanyag adatszolgáltatás hiánya (nem maga a közszolgáltató általi üzemeltetés).

Hulladékudvar (vagyonelem): 292 db

Hulladékudvarra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtó közszolgáltató: 30 db

Haszonanyag adatszolgáltatás hiánypótlások II.



• Haszonanyag elszámolási rendjének meghatározása és véglegesítése 2016. II. félévére vonatkozóan.

• A megküldött, haszonanyaggal kapcsolatos információk, adatbázisok (mind az adatszolgáltatások,
mind a szerződések-nyilatkozatok) összesítése, adatelemzések, vizsgálatok elvégzése.

• Megkezdett, haszonanyag értékesítési problémákra indított koordinálási feladatok folytatása.

• A 2017. évi haszonanyaggal kapcsolatos eljárásrend véglegesítése.

• Iskolai papírgyűjtés egységesrendszerének vizsgálata, kialakítása.

• Kritikus hulladékáramok (RDF, SRF, B-frakció, mágnesleválasztók hulladéka, ónozott konzervdoboz,
lom, stb.) vizsgálata, hasznosítási lehetőségek feltérképezése.

Haszonanyaggal kapcsolatos további feladatok



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET!


