 Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék

képződése.
 A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az

emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az
őt körülvevő természeti környezetbe.
 „fogyasztói társadalom”: „vedd meg, használd, dobd el”

felfogás

 Az emberi tevékenység révén a természetbe került hulladékok

hatása hosszú időn keresztül nem haladta meg a környezet és
elemeinek tűrőképességét, mivel ezen hulladékok:
 minősége hasonló a természeti körfolyamatokban meglévő anyagokhoz;
 mennyiségük nem akadályozta a természet körfolyamaiba való

beépülésüket és
 ezáltal nem idézte elő e folyamatok megváltozását.



Hulladékok anyagi jellemzői rendkívül sokfélék
A környezetvédelem egyik legfiatalabb és szabályozás alatti területe.



Általános értelemben hulladéknak tekintendő az ember:



› mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező,
› a keletkezés helyén feleslegessé vált,
› ott közvetlen fel nem használható,
› különböző minőségű és halmazállapotú anyag, anyagegyüttes, termék,
maradvány, tárgy, leválasztott szennyező anyag, szennyezett kitermelt föld,
› amelyet a tulajdonosuk sem közvetlenül felhasználni, sem értékesíteni nem
tud és amelynek kezeléséről külön kell gondoskodni.


Védett környezeti közegbe kerülése: környezetszennyezés.



EU direktívákban szereplő meghatározás.



Hulladék
› minden olyan anyag, anyagegyüttes,
› melytől tulajdonosa valamilyen úton meg akar szabadulni.



Amennyiben ezt a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően teszi,
akkor további károkat nem okoz.



A meghatározás leszűkíti a hulladékfogalmat az anyagi kategóriára,
›

a hulladékgazdálkodáson belül nem beszélhetünk „hulladék-területről”, „hulladékenergiáról” stb.



A hulladékok csoportosításának egységesítésére számos törekvés
található, ezek megnyilvánulás formája az ún. hulladékkatalógus.



Ilyen nemzetközileg alkalmazott például az OECD, EU katalógus, a bázeli
egyezmény melléklete vagy a német Abfallkatalog.



A jelenleg érvényes Európai Hulladék Katalógus (European Waste
Catalogue, röviden EWC)
›

2001/118/EK és 2001/119/EK bizottsági, valamint a 2001/573/EK tanácsi határozatokon
alapul
› és 2002. január 1. óta van érvényben.
› A hulladék katalógus kihirdetése hazánkban a 16/2001.(VII.18.)KöM rendelettel történt
meg.



A jegyzékben a hulladékokat hat számjegyű kóddal jellemzik.
› A kód első két számjegye a keletkezés tevékenység szerinti

főcsoportra,
› a második két számjegye a főcsoporton belüli alcsoportra utal.


Az Európai Hulladék Katalógusban felsorolt, a nemzetközileg
megállapított veszélyességi jellemzők bármelyikével
rendelkező hulladékok a kódszám mellett található (*)-gal
vannak megjelölve.



A hulladékkatalógusok többségénél a „párhuzamosságiátfedési” elv érvényesül,
› egy hulladékfajtát egyidejűleg több csoportosítási szempont együttes

tesz azonosíthatóvá.


Ezek többségében a következők:
› hulladék azonosító kód (egységes informatikai feldolgozás miatt),

› hulladék eredet (kibocsátó „forrás”) meghatározása,
› anyagi tulajdonságok,
› kezelhetőség.







Eredet
Halmazállapot
Környezeti hatás
Hulladékok kezelési osztályba sorolás



Legelterjedtebb, legegyszerűbb



A legtöbb országban két nagy csoportot különböztetnek
meg:
›
›

›

a települési (vagy kommunális) és
a termelési (vagy ipari, beleértve a szolgáltatások és a mezőgazdaság
területén keletkezőket is) hulladékok csoportját,
ezeken belül rendszerint rögtön elkülönítik a „veszélyesnek”, illetve
„nem veszélyesnek” ítélhető hulladékokat is.

közvetlen emberi szükségletek kielégítése folytán keletkező,
nem ipari vagy egyéb tevékenységből származó,
túlnyomórészt a háztartásokban keletkező hulladékok.





›
›

elosztási és fogyasztási tevékenységből származnak;
összetételük és mennyiségük az életszínvonaltól, az életmódtól és
ezen belül a fogyasztási szokásoktól erősen függ.







Települési szilárd hulladékok
Települési folyékony hulladékok
Inert hulladékok
Biohulladékok



Különböző méretű és összetételű szerves és szervetlen szilárd
halmazállapotú anyag keveréke, amely a települések
› lakóépületeiben (háztartási hulladék),
› intézményeiben (intézményi hulladék), valamint
› közforgalmú és zöldterületein (közterületi hulladék, kerti hulladék) keletkezik.



Ide tartoznak továbbá az elhasznált, nagyméretű tartós fogyasztási cikkek,
elhasznált közlekedési eszközök, gumiabroncsok stb. (ún. nagy darabos
hulladék).



Különleges kezelést igénylő, veszélyes hulladék kategóriájába tartozó
anyagok:
› a kórházak és az egészségügyi intézmények fertőző, mérgező hulladékai;
› a kutató-fejlesztő intézmények fertőző, mérgező hulladékai;
› a kereskedelem veszélyes hulladékai;
› a lakossági fogyasztásból visszamaradó veszélyes anyagok,









kémiai áramforrások,
fáradt olajok,
növényvédő szerek,
gyógyszerek,
háztartási vegyi áruk,
szórópalackok,
lakkok, festékek .



„az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem
bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító
telepeken keresztül”
› a települések területén a közcsatornára nem kötött, emberi tartózkodásra
alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek, közműpótló
berendezéseinek ürítéséből,
› a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerek, szennyvíztisztító berendezések

fenntartásából, tisztításából származó hulladék;
› a települési (kommunális) szennyvíz tisztításából képződő nyers vagy
kirothasztott szennyvíziszap, valamint

› a gazdasági, de nem termelési tevékenységből származó kommunális
szennyvíz.



Az inert hulladék az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai,
kémiai vagy biológiai átalakuláson.



Jellemzői:
› vízben nem oldódik,
› nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál,
› nem bomlik le biológiai úton,
› nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon,
hogy abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása
következne be,
› csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása
jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket.





A biológiailag lebontható hulladék (biohulladék)
minden szervesanyag-tartalmú hulladék,
ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy
enzimek segítségével) lebontható.



Termelési tevékenységek során keletkeznek,
› az ipar, a mezőgazdaság és a szolgáltatások (közlekedés) területén.



Fő tevékenységek szerint lehetnek:
› technológiai eredetű hulladékok,
› amortizációs eredetű hulladékok



Iparági, szolgáltatási kategóriák szerint lehetnek:
›
›
›
›

vegyipari,
gépipari,
könnyűipari,
élelmiszeripari (húsipari, növényolaj-ipari stb.) hulladékok.

szilárd,
 folyékony,
 iszapszerű,
 pasztaszerű hulladékokat.




A hazai szabályozás szerint a nem gázhalmazállapotú
hulladékokról, hanem légszennyező anyagokról beszélünk.



A gyakorlatban nem válnak el élesen, a hulladékártalmatlanítás (gyűjtés,
szállítás, elhelyezés) során egymás mellett szerepelnek.



A települési hulladékok a hazai gyakorlatban halmazállapot szerint a
következő csoportra oszthatók:
› települési szilárd hulladékok (háztartási szemét),
› települési folyékony hulladékok (közcsatornába nem kerülő, szippantott
szennyvizek, melyek nem kerülnek közvetlenül elvezetésre)




a környezetre veszélyes,
a környezetre (jelen ismereteink szerint) nem veszélyes hulladékok
csoportja.



A két kategória között átmenet van, hiszen az anyagi tulajdonságok
kedvező, vagy kedvezőtlen változása dönti el a tényleges állapotot.



Veszélyes hulladéknak tekintjük azt az anyagot (anyagmaradványt) mely
›
›
›

önmaga vagy bármelyik bomlásterméke,
közvetlenül vagy közvetve,
azonnal vagy késleltetetten az emberi életre, egészségre illetve az élővilágra
károsító hatást fejthet ki.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

mérgező (toxikus),
fertőző,
tűz-és robbanásveszélyes,
mutagén (karcinogén),
korrozív,
radioaktív hulladékok.



A veszélyesség megítélése és a veszélyes hulladékok körének meghatározása
nem egységes.
Ált. jogszabályokban, előírásokban rögzített határértékhez kötöttek.




›
›

Magyarországi szabályozás elég széles körre terjeszti ki a veszélyes
hulladéknak minősülő anyagokat.
Radioaktív hulladékok külön műszaki-jogi kategória
Korrozív veszélyes hulladékok mérgező kategória



A fejlett ipari országokban már régen törekednek arra, hogy a
hulladékokat a kezelési, feldolgozási, ártalmatlanítási igények
szemszögéből is csoportosítsák.



Ennek eredményeképpen születtek meg a hulladékkatalógusok ( pl. a
német vagy az osztrák Abfallkatalog,) amelyek az ismert
hulladékféleségek teljes listáját tartalmazzák.



Főbb ismérvek:
›
›
›
›

egyedi kódszám,
eredet,
kezelési osztályba sorolás,
a hulladék jellegzetességére, kezelésére vonatkozó megjegyzések.



Veszélyes hulladék a 2000. évi XLIII. tv. 2. sz. mellékletében felsorolt
tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat
vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt
az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék.



3/2006. EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékéről.

Megnevezés

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TSZH mennyiség
ezer tonna/év

4.552

4.603

4.646

4.693

4.591

4.646

4.711

4.594

4.553

TSZH mennyiség
alakulása, % az előző
évhez képest

101,1

101,1

100,9

101

97,8

101,2

101,4

97,5

99,1

GDP volumenindex
alakulása, % az előző
évhez képest

104,9

104,1

104,4

104,3

104,9

103,5

104

101

100,6

Reálbér alakulása, %
az előző évhez
képest

101,5

106,4

113,6

109,2

98,9

106,3

103,6

95,4

100,7

Forrás: KSH, KvVM

Forrás: KSH, KvVM

Megnevezés

2000

2004

2005

2006

2007

2008

Települési szilárd hulladék

4 552

4 592

4 646

4 711

4 594

4 553

Települési folyékony hulladék

5 500

4 569

4 939

4 514

4 165

3 925

Veszélyes hulladék

3 393

970

1 203

1 367

1 082

715

Mezőgazdasági és élelmiszeripari
hulladék

5 000

6 215

4 857

3 940

4 858

1188

Ipari és egyéb gazdálkodásból származó
hulladék

16 455

9 639

8 784

8 079

7 489

7386

Építési-bontási hulladék

5 100

4 060

4 129

3 996

3 670

4 882

Hulladék mennyiség összesen

40 000

30 045

28 558

26 607

25 858

22 647

Forrás: KvVM-HIR)








A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) alapján,
a Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) részeként
hat évre szóló Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) kidolgozása,
annak Országgyűlés általi elfogadása szükséges.
I. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2003-2008
II. Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT-II.)




A 2009-2014. közötti időtartamára határozza meg a szakmai kereteket és
célokat, a megvalósítás eszközeit.
A III. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódik (2009
december).
› Tartalmaznia kell a 2008. december 12-én érvénybe lépett új hulladék
keretirányelv (2008/98/EK irányelv) végrehajtásához szükséges
intézkedéseket is.

› Az OHT-II. felépítésében, logikájában és tartalmában a Hgt. és végrehajtási
szabályai mellett e két alapvető dokumentumot követi.


A tervezés alapját a 2008. év végi állapot képezi, figyelembe véve az azt
megelőző évek történéseit és tendenciáit.



A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre
készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak
végrehajtásáról.



A hét területi hulladékgazdálkodási terv elkészült és a
15/2003.(XI.7.) KvVM rendelettel került kihirdetésre.
› Nyugat-dunántúli statisztikai régió
› Közép-dunántúli statisztikai régió
› Dél-dunántúli statisztikai régió
› Észak-alföldi statisztikai régió

› Dél-alföldi statisztikai régió
› Észak-magyarországi statisztikai régió
› Közép-magyarországi statisztikai régió



A környezetvédelmi felügyelőség a területi hulladékgazdálkodási terv
készítése során bekéri a területi hulladékgazdálkodási terv tervezetére a
tervezési területtel érintett
› közigazgatási szervek,
› a helyi önkormányzatok,
› az érintett érdekképviseleti szervek,
› valamint a környezetvédelmi társadalmi szervezetek által delegált
személyek véleményét.



A területi hulladékgazdálkodási tervet úgy kell elkészíteni, hogy
› biztosítsa a Hgt. -ben meghatározott szervesanyag-tartalom
csökkenést,
› valamint csomagolási hulladék hasznosítás arányt.





Egy megye közigazgatási területére vonatkozóan a megyei önkormányzat
által készített hulladékgazdálkodási terv.
Készítése nem kötelező.
Tartalma, felépítése a területi tervekéhez hasonló.



Egy települési önkormányzat területére (10 ezer lakos),
vagy az egy közjegyzőséghez tartozó települések területére,
illetve hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban,vagy más módon
közösen ellátó települési önkormányzatok illetékességi területére
készített hulladékgazdálkodási terv.



A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani




› a települési hulladékok körére,
› a szelektív gyűjtésre
› és az önkormányzatok egyéb, hulladékkeletkezéssel járó tevékenységi körére.



Egyedi terv készítésére kötelezett az a gazdálkodószervezet,
› amelynél legalább 10 tonna veszélyes hulladék keletkezik évente,
› vagy az éves keletkező összes hulladékmennyiség meghaladja a 200 tonnát.
› Amennyiben a tárgyévben képződött hulladék meghaladja ezt a mennyiséget,
úgy a tárgyévet követő 6 hónapon belül egyedi hulladékgazdálkodási tervet
kell készítenie és jóváhagyásra be kell nyújtania az illetékes felügyelőséghez.



Az egyedi tervet az egyes telephelyekre kell készíteni,
› több telephely esetén, együttesen is elkészíthetik azt,
› de az egyes telephelyekre vonatkozó tervrészeknek külön kell megjelenniük a
tervben.







Magyarországon a települési hulladék mennyisége 2006-ig nőtt,
azóta stagnál (2007-ben a keletkezett települési szilárd hulladék
mennyisége 4.593 ezer tonna volt).

A települési szilárdhulladék-képződés
mértéke jól követte a lakossági
fogyasztás mértékét erősen befolyásoló
reáljövedelmek alakulását,
a jövedelem növekedése esetén
átlagosan 1%-os hulladékmennyiségnövekedés tapasztalható.
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Az országban keletkező települési szilárd hulladék lassú, de egyenletes –
évi 1-1,5 %-os – növekedésével kell számolni
› (térfogatában ez kb. 2-3 %-os mennyiségi növekedést jelent).



Csökkentését alapvetően csak a jelenleginél szélesebb körre kiterjedő
szelektív hulladékgyűjtés megvalósításával lehet elérni.



A szelektív gyűjtési rendszereket úgy kell kialakítani, hogy azok a lakosság
legalább 60%-ának kiszolgálását biztosítsák.



Célok
› A települési szilárd hulladék 2014-ben se haladja meg az 5 millió
tonna (500 kg/fő/év), ezen belül a háztartásokban a napi 1 kg/fő
mennyiséget.
› a házi és közösségi komposztálás elterjesztése,
› a zöldhulladékok helyben történő visszaforgatása,
› valamint az újrahasználati központok létrehozásának ösztönzése



A települési hulladékok terén az általános hasznosítási tendenciával
ellentétesen jelentős növekedés következett be,
› a hasznosítási arány 2008-ra 20% fölé emelkedett (ebből 8% a fővárosi
energetikai hasznosítás).



A növekedés
› egyrészt a szelektív gyűjtés és az elkülönített biohulladék-kezelés
fejlesztésének támogatásából,

› másrészt a gyártói kötelezettségbe tartozó csomagolási és elektronikai
hulladékok hasznosítási kötelezettségeinek teljesítéséből adódik.



Célok
› A korszerű regionális hulladékkezelő rendszerek hálózatát ki kell
építeni az ország valamennyi lakosa számára.
› A 2020-as cél teljesítéséhez szükséges szelektív gyűjtési

rendszereknek 2015-re ki kell épülniük, amihez a szelektív gyűjtés
infrastruktúrájának biztosítása szükséges a lakosság 80%-a számára.
› Komposztáló és biogáz-üzemek létesítése szükséges, a komposztok

minőségbiztosítási rendszerének kialakításával egyidejűleg.
› A települési szilárd hulladék újrafeldolgozási arányának 30%, teljes

hasznosításának 40% fölé emelése.
› 2014-ig a papír, üveg, fém és műanyag hulladékok összességében

35%-os hasznosítása (2020-ig 50%).



A biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésének megoldása
› 2016-ban legfeljebb 820 ezer tonna biológiailag lebomló szervesanyagtartalmú települési hulladék kerüljön lerakásra.



A maradék hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmának
stabilizálására mechanikai-biológiai hulladék előkezeléssel.



A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának bővítése;
› a mechanikai-biológiai hulladék-előkezelés éghető frakciójának elkülönítése

és energetikai hasznosítása interregionális megoldásokkal,
› erőművek, cementgyárak, hulladék-erőművek igénybevételével (ÉszakDunántúl, Dél-Dunántúl, Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Alföld).


A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok lakossági begyűjtő
rendszerének fejlesztése (csomagolóanyag, elem-akkumulátor,
elektronikai hulladék).



A megelőzést szolgáló intézkedések és a hasznosítás ellenére megmaradó
hulladék környezetet és egészséget nem veszélyeztető ártalmatlanításáról
mindenképpen gondoskodni kell.



A hazai keletkezett hulladéknak még ma is közel 70%-a ártalmatlanítást
igényel, ami a gyakorlatban többnyire a lerakást jelenti (a képződő
hulladék közel 45%-a lerakásra kerül).



A vonatkozó EU irányelv szerint 2009. július 15. után nem működhet olyan
hulladéklerakó, amely nem elégíti ki a lerakásra vonatkozó
követelményeket.



A települési szilárd hulladék 80%-a lerakásra kerül.
› 2008 végén az országban még 132, 2009. július 15-ig bezárandó települési
(nem veszélyes) hulladéklerakó üzemelt.



Az ország teljes hulladéklerakási igényét 75-80 lerakó fogja ellátni
› (2009 júliusától ebből várhatóan 75 fog működni, a folyamatban lévő
fejlesztések eredményeként 2012-ig további 5 lerakó lép üzembe).



A bezárt, régi lerakók biztonságba helyezéséről, rekultiválásáról és
folyamatos monitorozásáról még évtizedekig gondoskodni kell.



Célok
› A lerakással történő ártalmatlanítás arányának 60% alá csökkentése.
› A lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának

csökkentése (2016-ra ne haladja meg a 820 ezer tonnát).
› Az elkülönítetten gyűjtött vagy válogatott, hasznosítható összetevők
lerakásának megszüntetése.
› A régi, felhagyott, bezárt lerakók folyamatos rekultiválása és
monitorozása.



A szelektív hulladékgyűjtés célja:
› a települési szilárdhulladék-áram veszélyes és hasznosítható összetevői és a
biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladék (biohulladék) minél
kisebb arányban kerüljenek a lerakókra

› történjék meg előbbiek ártalmatlanítása, utóbbiak hasznosítása.


E cél elérésének feltétele, hogy a hulladék elkülönítve kerüljön
begyűjtésre.



Szelektív gyűjtéssel a keletkező települési hulladék 35-50%-át lehet külön
kezelni,és kezelését követően hasznosítani vagy ártalmatlanítani.



A megvalósítás történhet:
› hulladékgyűjtő udvar, gyűjtőpont kialakításával,
› mobil gyűjtőjárművek alkalmazásával és a szükséges gyűjtési lehetőségek

megteremtésével,
› a települési szilárd hulladék elkülönített gyűjtésével a hulladékkeletkezés
helyén vagy annak közelében,
› utólagos válogatással.







A települési hulladékok szelektív gyűjtésének módszerei két fő csoportba
sorolhatók.
Mindkét esetben a hulladék birtokosa szállítja olyan meghatározott
helyre az elkülönített hulladékfajtákat, ahol biztosított az elszállításig azok
tárolása:
a) gyűjtőszigetek,
b) hulladékudvarok.



A lakóházaknál, ill. a gyűjtőpontokon (gyűjtőszigeteken) telepítendő
konkrét gyűjtőedényzet-típusok és azok számának meghatározása a
települési adottságok és a gazdaságos járatszervezés alapján történik.



A gyűjtőszigetek a települések központi helyein létesülnek, átlagosan
800-1000 fő/sziget sűrűséggel.



Funkciójuk, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékok
visszagyűjtésével csökkenjen a szeméttelepeken lerakott hulladék
mennyisége.



A szelektív gyűjtőszigeteken általában négy edény található,
› papír, műanyag, üveg és fém csomagolási hulladékok elhelyezésére
alkalmasak.



A kék jelzésű edénybe papír alapú hulladékokat dobhatunk,
› újságpapír, kartonpapír, füzet, csomagolópapír.



A sárga színű tárolóba a műanyag hulladékok kerülnek elhelyezésre,
› üdítős palackok (PET), műanyag poharak, reklámtáskák, fóliák, műanyag
kupakok.



Az üveg tárolóedény jelzése a zöld szín, melybe színes és fehér üveget is
dobhatunk, (üvegpohár, befőttes üveg és italos üveg).



A szürke jelzésű fém tárolóba konzervdobozokat, alufóliát, alumínium
italos dobozokat tehetünk.



Csak a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevőinek begyűjtése
történhet.
› A gyűjtősziget őrzés nélküli létesítmény, ahol a szükséges biztonsági
intézkedések (pl. a gyűjtőedények bedobó-nyílásainak speciális kialakítása)

ellenére sem garantálható az illetéktelen hozzáférés,
› ezért a veszélyes hulladékok gyűjtését eleve nem szabad megszervezni.


A veszélyes összetevők begyűjtését begyűjtő-járattal célszerű megoldani.



A gyűjtőszigeten összegyűlő hulladék a lakossági szelektálás ellenére
utóválogatást igényel a feldolgozó iparnak történő átadás előtt.



Elkülönített hulladékgyűjtés esetén a hulladékkezelőnek kell
gondoskodnia arról, hogy a begyűjtést szolgáló gyűjtőedény jól
megkülönböztethető legyen az egyéb gyűjtőedényektől.



Ezt jelöléssel (piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy speciális
kialakítással (más alakú, színű edény) kell biztosítani.



A 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet meghatározása szerint a
hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar)
› az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd,
› valamint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített
módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely.





A hulladékudvarok általában több fajta és nagyobb tömegű előre
szelektált hulladék átvételére szolgálnak.
Az elhelyezhető hulladékok típusait és azok mértékét mindig az
üzemeltető határozza meg.



Az udvarokban a lakosság a hulladékait díjfizetés nélkül adhatja le,



redukálva ezáltal a szemétdíjjal terhelt hulladék mennyiségét és
csökkentve a szemétszállítási díjat,



ami a lakosságnál megtakarítást eredményez.



Szélesebb körű funkciókkal rendelkezik, mint a lakóházaknál, vagy a
gyűjtőszigeteken telepített szelektív gyűjtés.



Az 5000 fő/udvar sűrűséggel kialakított hulladékudvarokban 13 frakciót
gyűjtenek, szabvány gyűjtőedényzetben és konténerben.
›

egyértelműen fel kell tüntetni a tárolandó hulladékfajtát (felirat, piktogram).



A hulladékudvar funkciói:
› a lakosság (esetleg intézmények) által behordott hulladékok átvétele,
› az átadott hulladékok mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása,

› a begyűjtött hulladékok rövid idejű szelektív tárolása (az elszállítás
menetrendjétől függően),
› a hulladékok fizikai kezelése (aprítás, tömörítés, bálázás, válogatás stb.),
› a begyűjtött hulladékok rendszeres elszállításának szervezése hasznosító vagy
ártalmatlanító telephelyekre.



A hulladékgyűjtő udvarban a következő hulladékok gyűjthetők:
› a települési szilárd hulladék hasznosítható összetevői,
› nagydarabos hulladék (lom),
› a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék,
› nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről
szólójogszabályban meghatározottak szerint, valamint
› a lakosságnál keletkező 1 m3-t meg nem haladó építési, bontási hulladék.



Veszélyes hulladék esetén egy lakostól alkalmanként legfeljebb 100 kg
mennyiségű hulladék gyűjthető be, illetve vehető át.



Nem veszélyes hulladékból egy lakostól alkalmanként begyűjthető
(átvehető):
› mennyiségi korlát nélkül a 15 és 20 főcsoport hulladékai,
› 200 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 02, 03, 07, 08, 09, 13, 16
főcsoport hulladékai,
› 1000 kg vagy annál kevesebb mennyiségű hulladék a 17 főcsoport hulladékai
esetében.



A hulladékudvarban átvett hasznosítható hulladékok a regionális
hulladékkezelő-telepen bálázásra kerülnek és a bálatárolóban gyűjthetők.






A szelektív gyűjtési rendszer kialakításánál, tervezésénél irányadó
szempont az a külföldi tapasztalat,
még 100%-os lakossági együttműködés esetén sem lehet a hasznosítható
alkotóknál a teljes mennyiség visszagyűjtésével számolni.
Az optimálisan elérhető visszagyűjtési arányok:
› papírféleségeknél 60–70%,
› műanyagoknál 30–40%,

› fémeknél 80–90%,
› üvegnél 60–70%,
› textilhulladéknál 60–70%,
› veszélyes alkotóknál 60–70%.






A papír és műanyag jelentős hányada relatíve tiszta és elkülönítetten
gyűjthető,
de egy része erősen szennyezett.

A lakossági szelektív gyűjtésből származó hasznosítható komponensek
megfelelő piaci értékesítéséhez nélkülözhetetlen utóválogató
alkalmazása.
›



(előrostálás mobil dobrostával, mágneses vasleválasztás, kézi válogatószalag a
csatlakozó gyűjtőkonténerekkel)

Funkciója: a szelektíven gyűjtött és az ipar számára hasznosítható
alkotókat az átvételi igényeknek megfelelő minőségben állítsa elő,
biztosítva így az értékesítés által megkövetelt homogenitást és minőségi
feltételeket.



A magyarországi és az uniós előírások megkövetelik, a biológiailag
lebomló – komposztálható – hulladékok lerakásra kerülő mennyiségének
csökkentését,valamint a hulladékok szelektív gyűjtési arányának
növelését.



Egy lehetséges megoldás
› az eddigi gyűjtőedény mellé egy barnafedelű kukát is kihelyeznek, melybe a
keletkező komposztálható hulladékot kell gyűjteni.

› a hagyományos, szürke kukába a nem komposztálható és szelektív gyűjtésre
sem alkalmas hulladékot kell gyűjteni.


bevezetésre kerül az elektromos ügyfél azonosító,vonalkódos rendszer,
mely biztosítja, hogy az ügyfél (lakosság, illetve intézmény) a ténylegesen
elszállított hulladékmennyiség után járó díjat fizeti meg.



Az alkalmazott edények 120 literes kerekes fedett kivitelűek,
megkülönböztetés a színük alapján történik, a bio-edény színe barna.



Valamennyi edényen azonosító chip kerül elhelyezésre, amely csak az
edény roncsolásával távolítható el.
› A chip-olvasó meghibásodás esetén az adatbeolvasás biztonsága érdekében
az edényzeteken felül vonalkóddal is jelöltek.



a „fogyasztás” mérhető.
› Az adatokat a vezetőfülkében felszerelt számítógép rögzíti.
› Műszak végeztével az adatok a központi telephelyen kiolvasásra kerülnek, és
az ügyfélnyilvántartó rendszerhez kapcsolódva a számlázás alapját képezik.



Megvalósítható az igénybevétellel arányos díjfizetés, érvényesül a
„szennyező fizet” elve.



Ebbe az edénybe, a komposztálható
hulladékot kell gyűjteni a lakosoknak.
› a konyhában keletkező biohulladékot,
› zöldségek tisztítása után visszamaradt
hulladékot, gyümölcs maradékot, a
déligyümölcsök (banán, narancs stb.) héját,
kávézaccot, a már kiáztatott filteres teát,
tojáshéjat, kismennyiségben ételmaradékot, a

ház körül gyűjtött avart, gyomnövényeket,
fűnyiradékot, falevelet.
› Nem tehetnek bele viszont húst, folyadékot,
csontot,macska- és kutyaürüléket.



A nem komposztálható és
újrahasznosításra is alkalmatlan hulladékot
kell gyűjteni.
›



tejfölös-, joghurtos-, margarinos dobozokat, a
műanyagablakkal vagy címkével ellátott
borítékokat, élelmiszerrel szennyezett
csomagolópapírt, villanykörtét, tükröt,összetört
poharakat, kerámiákat stb.

Nem tehetnek bele olyan hulladékot,
amely komposztálható vagy szelektíven
gyűjthető.







Ha a lakos különgyűjti a háztartásában keletkező komposztálható
hulladékot, és szelektíven gyűjti a műanyag palackokat, a papírt, az
üveghulladékot,valamint az alumínium italos- és konzerves dobozokat, ez
az edény ritkábban fog megtelni.
Ezzel a lakos hozzájárul ahhoz, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a
lerakóhelyekre.
falusias és családi házas övezetekben segíteni kell azt, hogy a lakos maga
gondoskodjék a komposztálásról és annak saját célú hasznosításáról.
› 1000 m2 feletti teleknagyság és a mezőgazdasági tevékenységből élő
területeken



Lakóövezetekben (a helyben történő felhasználás nem megoldható)
› központi begyűjtésről és művi komposztálásról kell gondoskodni
› mezőgazdasági hasznosítás, a térség regionális lerakóinak rekultivációjánál



A gyűjtési módszerek sorrendje a begyűjtés eredményessége
szempontjából
› 1. zsákos módszer, 2. gyűjtősziget, 3. hulladékudvar.



A zsákos módszer előnye, hogy a szelektív gyűjtési lehetőség ,,helyben”
adott, a lakosnak így kerül a legkisebb erőfeszítésébe a külön gyűjtés.



A gyűjtőszigetet jól megközelíthető helyeken találhatók, a lakosok
számára jobban elérhetőek, mint a hulladékudvarok.



A hulladékudvarok ritkábban helyezkednek el, a lakosok inkább a
nagyobb mennyiségben összegyűjtött hulladék leadására veszik igénybe
és hulladékukat általában gépkocsival szállítják ide.



A hulladék további feldolgozhatósága szempontjából a hulladékudvarok
használata a legelőnyösebb.

Köszönöm a figyelmet!

