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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
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A hulladékgazdálkodási  integráció szükségessége

Beékelődés

Nincs hulladékkezelés – műszaki 
fejlesztés szükséges

Átjárás más 
területén

Szétaprózódottság Kijelölés



Az OHKT-ban megadott megfelelőségi célok 
eléréséhez, további fejlesztések szükségesek

A közszolgáltatási rendszer átalakításának legfőbb céljai:

1)  a korábban megvalósult fejlesztések hatékony üzemeltetése
2)  2020-ra vállalt EU-s hasznosítási célok teljesítése
3)  költséghatékony közszolgáltatás megteremtése
4)  rezsicsökkentés vívmányainak megőrzése
5)  egységes szolgáltatási színvonal meghatározása

A hulladékgazdálkodási integráció szükségessége



A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 32/A. §-a alapján az állami hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátására az állam koordináló szervezetet hozott létre.

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,
feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes
szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 3. § 1) bekezdése alapján a Kormány a
Koordináló szervként az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (NHKV Zrt.) jelölte ki.

Az NHKV Zrt. elsődlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg
optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és
fejleszteni, hosszútávon fenntartható finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati működés
megvalósításával.
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A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.



OHKT

Az új hulladékgazdálkodási rendszer építőkövei



Egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása, fenntartása 

Az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése

Értékcsökkenés helyzetének rendezése

A termikus hasznosítási kapacitás növelése

Teljeskörű adatstruktúra kialakítása

A hulladékgazdálkodási integráció koordinálása, „lezárása”

Vagyonkataszter felülvizsgálata, vagyonkezelés szabályainak véglegesítése

A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése és hatékony működtetése

Az NHKV Zrt. további feladatai és szerepe a fejlesztési, stratégiai célok elérésében

A hulladékhasznosítás országos koordinációja

Közszolgáltatók stabil finanszírozása



Közszolgáltatási rendszer széttagoltsága   

2010                                       2016                    2017. III. negyedév

170 közszolgáltató                          114 közszolgáltató                             84 közszolgáltató



Tervezett gyűjtőkörzetek és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatók 2018



Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervtől
a területi integrációig

TERÜLETI 
INTEGRÁCIÓ

OHKT

Szolgáltatási 
díj

Megfelelőség

Fejlesztések

Optimalizált közszolgáltatás



Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) szerepe

• Egységes színvonalú hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kereteinek, valamint az országos 
célok meghatározása

• A közszolgáltatás optimális területi lehatárolásának, rendező elveinek meghatározása
• Megfelelési (minimum műszaki) követelmények meghatározása a közszolgáltatók számára
• A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelemek fejlesztésére vonatkozó feltételek, 

célok, irányok meghatározása
• A tervben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések, feladatok
• A tervezési időszak alatt várható eredmények, valamint a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás további fejlesztésének lehetőségei



Az egyes ingatlanhasználók tekintetében a közszolgáltatás
körébe tartozó vegyes hulladék jogszabályban előírt
gyakorisággal történő összegyűjtése és elszállítása.

Jogszabály: 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet

OHKT:
• biológiailag lebomló hulladékot tartalmazó vegyes

hulladékgyűjtés gyakorisága minimum heti egyszeri.
• ahol a biológiailag lebomló hulladék heti rendszeres

elszállítása legalább heti gyakorisággal megtörténik,
a maradék, biológiailag lebomló hulladékot nem
tartalmazó vegyesen gyűjtött hulladék elszállítása a heti
egyszeri gyakoriságnál ritkábban is megvalósulhat.

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

375 374

227

106 17

Települések száma, ahol a vegyes 
hulladék gyűjtés NEM a jogszabály 

szerint történik

477 802
lakos

43 255
lakos

Vegyes települési hulladék gyűjtése



A Ht. 39.§ (4) ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék
komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a
zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a
közszolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék
komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható
legyen.

OHKT :
• a szolgáltatást családi házas beépítettségű

területen évente legalább 10 alkalommal,
• Az alkalmak során a januárban két alkalom,

április, május, június, július, augusztus,
szeptember, október, november hónapokban
legalább egy alkalmat biztosítani kell.

• tömbházas/társasházi beépítettségű területen
évente legalább 4 alkalommal biztosítani kell.

• kiegészítő megoldás: hulladékgyűjtő pont,
hulladékgyűjtő udvar, átvételi hely.

Gyűjtési mód:
• házhoz menő
• gyűjtőpont
• hulladékgyűjtőudvar

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2

2570 2496
1916 1609 1494

HÁZHOZ MENŐ szolgáltatással ellátott települések 
száma

Ellátott települések száma
NEM ellátott települések száma

5 002 134
lakos

2 645 436
lakos

Zöldhulladék gyűjtése



385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (4) a közszolgáltató 
házhoz menő gyűjtési rendszerben szállítja el legalább a 
• műanyaghulladékot, 
• fémhulladékot, 
• papírhulladékot.
A házhoz menő gyűjtés mellett 
• hulladékgyűjtőudvarban
• hulladékgyűjtőszigeten 

OHKT :
Mód és gyakoriság: házhoz menő gyűjtés havi egyszer,
hulladékgyűjtő sziget kéthetente egyszer

37

225

108

151

112

40

253

49

231

79

164

72

9

108

59

216

9

91
67

11

97

Települések száma, ahol házhoz menő szolgáltatás NEM
biztosított

2016 Q2-Q4 2017 Q1 2017 Q2

Papír, műanyag és fém hulladék gyűjtése



A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
92. § (1) bekezdése szerint: „2020. december 31-
ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló
hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és
üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és
újrafeldolgozásának együttes mértékét a
képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében
országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.”

Az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervben (OHKT) meghatározott
megfelelőségi fajlagos célok:

papír 10,0 kg/fő/év
üveg 6,0 kg/fő/év
műanyag 4,0 kg/fő/év
fém 1,0 kg/fő/év

PAPÍR ÜVEG MŰANYAG FÉM

9,4

2,6

6,8

0,8

8,4

2,3

7,0

0,8

8,4

2,4

6,2

0,7

7,3

2,5

6,1

0,7

Elkülönítetten gyűjtött hulladékok mennyiségei
(kg/fő/év)

16Q2 16Q3 16Q4 17Q1

Szelektív hulladék (papír, műanyag, üveg, fém) gyűjtése



A hulladékgazdálkodás fejlesztésének 
irányai az OHKT alapján

A hulladék lerakással történő 
ártalmatlanításának 
háttérbe szorítása.

A hulladékból 
minél több 

haszonanyag 
kinyerése.

A hulladék energetikai 
hasznosításának 

előtérbe helyezése.

A meglévő 
infrastruktúra 
kihasználása, 
fejlesztése.

A biológiailag lebomló 
hulladék (zöldhulladék) 

kezelésének, 
komposztálásának 

megoldása.

A szennyvíziszapban rejlő energia 
hasznosítása (biogáz kinyerés, 
hulladékkal, válogatás során 

képződő haszonanyaggal 
erőműben történő együttégetés).



NHKV Zrt. fejlesztések

Az Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített
rendszerelem fejlesztések típusai

• gépjárműállomány bővítés, 
• gyűjtőedény beszerzés,

• optikai válogató technológia beszerzése,
• elhasználódásból eredő eszközpótlás,

• hulladékudvar kialakítása, 
• válogatómű kialakítása,

• csurgalékvíz kezelés,
• lerakóbővítés

A felsorolt célokhoz a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP) forrásainak terhére közel 

106 milliárd forint került nevesítésre, illetve elkülönítésre.
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• rádiófrekvenciás 
edényazonosító (RFID) projekt

• kiserőmű projekt
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A képződő települési szilárd hulladék tervezett anyagforgalma – 2020 
(a fejlesztések megvalósítását követően)

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



További kiemelt témák - feladatok

• Energetikai stratégiában foglaltak végrehajtása

• Energetikai hasznosításra alkalmas hulladékok hasznosításának országos megszervezése

• Képzési életpályamodell (szakmérnök + középfokú képzés)

• 150 milliárd Ft összegű hulladékgazdálkodási fejlesztés koordinálása

• Szemléletformálás (országosan 3-4 milliárd Ft)

• Vagyonkataszter frissítése

• Egységes CBA/RMT felülvizsgálat a megvalósult KEOP/ISPA projektek esetén

• RFID országos bevezetése

• Országos Haszonanyag Értékesítési Rendszer (HÉR) indítása
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