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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer

A MÚLTBAN:

• rendszerszintű megközelítés

hiánya,

• veszteséges közszolgáltatás,

növekvő kintlévőség,

• nem megfelelő szervezeti és területi

felépítés,

• jelentős eltérések a szolgáltatás

színvonalában,

• gazdaságilag nem optimalizált

működés.

AZ ÚJ RENDSZERBEN:

• központi koordináció,

• növekvő minőségű szolgáltatási

színvonal,

• hatékonyabb feladatellátás,

• motiváció a magasabb hasznosítási

arányok elérésére,

• gazdaságosabb működtetés csak

a közszolgáltatás tényleges

költségei kerülnek megtérítésre.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítására és 

központi koordinálására volt szükség
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A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

rendszer átalakításának alapvető célkitűzései

I. országosan tapasztalható eltérések kiegyenlítése,

II. finanszírozási rendszer fenntartható pályára állítása,

III. a hulladékgazdálkodás 

fejlesztésében az EU-s 

kötelezettségek érvényre juttatása.
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Hosszú távú célkitűzések

A területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése és

ellátásának biztosítása

INTEGRÁCIÓ

A hosszú távú fenntarthatóság alapja.

Biztosítja a későbbi fejlesztések, pótlások fedezetének 

megteremtését. 

A közszolgáltatáson belül országosan tapasztalható 

eltérések kiegyenlítése
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Az integráció fő elemei

➢ optimalizált területi elrendezés alapján kialakított

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási régiók

➢ régiónként 1 közszolgáltató → feladatellátásukat várhatóan

alvállalkozók, teljesítési segédek támogatják majd

Cél: csak nonprofit alvállalkozók

(Ht. alapján 2018. január 1-től)
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Tervezett további lépések I.

➢ Önkormányzati társulások jogi helyzetének rendezése,

➢ KEHOP Éves Fejlesztési Keretében nevesített fejlesztési

projektjeinek előkészítése, megvalósítása minden régióban,

➢ Az KEHOP Éves Fejlesztési Keretének módosítása jelenleg

folyamatban van (további projektek).
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Tervezett további lépések II.

➢ Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 

felülvizsgálata: kezelni kell az integrálódott közszolgáltatási régiók 

eltérő

népsűrűségét

hulladék összetételét

keletkező hulladék mennyiségét

Cél: hulladékgazdálkodási közszolgáltatási régiók adottságaihoz

igazodó szolgáltatás

➢ Szolgáltatási díj felülvizsgálata: edényzet azonosítás, régiónkénti

maximális műszaki tartalomhoz kapcsolódó forrásbiztosítás.
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Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 

(OHKT) 

Tartalma:

- országos célok, fejlesztési irányok,

- a közszolgáltatás ellátásának optimális területi határai, 

- minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatok,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére

vonatkozó feltételek, célok, irányok, 

- követelményei alapját képezik a szolgáltatási díj számításának, 

- alapja a közszolgáltatók részére kiadandó megfelelőségi vélemény 

kiállításának.

A 2017. évi OHKT-t a Stratégiai Kabinet 2017. október 3. napi ülésén -

módosítási javaslattal – elfogadta.
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ELVÉGZENDŐ FELADATOK, MEGOLDÁSI

LEHETŐSÉGEK AZ OHKT ALAPJÁN

Kötelezettséggel 

érintett 

hulladék

Feladat Megoldási lehetőség

Csomagolási 

hulladékok

Az üveg frakcióban 28-35 ezer 

tonna hasznosítás növekedés 

elérése

- Üveggyűjtő hálózat fejlesztése és üveg 

újrafeldolgozó üzemek szükség szerinti 

építése

Az összes frakció esetében az 

üvegnövekmény felett további 25 

ezer tonna anyagában 

hasznosítás növelés

- Az elkülönítetten gyűjtött lakossági eredetű 

többlethulladék hasznosítás 

részfinanszírozásának szükség szerinti 

kismértékű növelése, és/vagy

- Települési hulladék papír, műanyag, üveg és 

fém frakcióiból többlethulladékká vált 

csomagolóanyag kinyerése

Települési 

hulladék

Papír, műanyag, üveg és fém 

frakció 250 ezer tonna többlet 

begyűjtés elérése és a kapcsolódó 

feldolgozó kapacitás szükség 

szerinti bővítése

- Műanyag újrafeldolgozó üzemek építése, 

valamint

o csak lakossági szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztése, vagy

o csak vegyeshulladék válogatómű (MBH) 

kapacitásfejlesztése, vagy

o lakossági szelektív hulladékgyűjtés és 

vegyeshulladék válogatómű (MBH) 

kapacitás párhuzamos fejlesztése.
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Vegyes gyűjtés

2 700 et/év

KEHOP forrás 

biztosított 

Zöldhulladék gyűjtés 

300 et/év

KEHOP forrás 

biztosított

Előkezelő, válogató művek

3 200 et/év

KEHOP forrás biztosított

Energetikai hasznosítás 1 960 et/év:

Az égető kapacitások kihasználása 

érdekében hosszú távú (10 év) szerződésre 

van szükség

Anyagában 

hasznosítás
640 et/év

(papír, műanyag, üveg, 

fém)

279 et/év (egyéb 

hasznosítható hulladék)

A hasznosítók 

kialakítása hazai 

forrásból szükséges

Lerakás

473 et/év

• pernye

• nem égethető 

kezeletlen 

hulladék:

- föld és kövek,

- veszélyes 

hulladékok,

- válogatási 

maradék

- salak 

Komposztálás

200 et/év

KEHOP 

forrás 

biztosított

Házi 

komposztálás

172 et/év

KEHOP 

forrás 

biztosított Szelektív gyűjtés

800 et/év

KEHOP forrás biztosított

Komposzt

100 et/év

Rekultiváció

100 et/év

Párolgási 

veszteség

248 et/év

A települési hulladék tervezett kezelése 2020-ban
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A hulladékgazdálkodás fejlesztésében érvényre kell juttatni a 2020-ra előírt 

és 2030-ra várható európai uniós kötelezettségek teljesítésének prioritását

Feladatok:

➢ A lehető legtovább körforgásban
tartani a természeti erőforrásokat.

➢ Minimalizálni a hulladékká váló
anyagok mennyiségét → megelőzés
→ szemléletformálás.

➢ Hasznosítási arány növelése → új
technológiák szerepe → vegyes
hulladékból is kiválogatni a
hasznosítható összetevőket.

➢ Hulladéklerakás minimalizálása →
ennek érdekében az energetikai
hasznosítási arány növelése.
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

Az előadásban szereplő képek forrása: https://www.google.hu


