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Gazdasági minták - KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

Részlet Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony 2016. 10. 26-i KSZGYSZ konferencián tartott előadásából.



Nemzeti célok

Részlet Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony 2016. 10. 26-i KSZGYSZ konferencián tartott előadásából.



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
válogatásábólàhulladékudvar

Anyagában hasznosítás
640 et/év (papír, műanyag,
üveg, fém)
279 et/év (egyéb
hasznosítható
hulladékàhulladékudvar)

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

égetés)

HUHA I.
400 et/év

(vegyes hulladék
égetés)





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 képződő szennyvíziszap
kezelésének hosszútávú

megoldása a termésnövelő hatás
kihasználásával (komposztálás)
vagy a szennyvíziszapban rejlő

energia hasznosításával (biogáz
kinyerés, erőműben együttégetés).



Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv - célok I.

A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként

Csomagolási hulladék
Frakció Feladat Megoldási lehetőség

Üveg
25-35 ezer tonna
(mintegy 30%-os)
gyűjtési és
hasznosítási
növekedés elérése

- üveggyűjtő hálózat fejlesztése
- az újrahasználat előkészítése (Ht: tisztítással, javítással,

valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet,
amelynek során a hulladékká vált terméket vagy
alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb
előkezelés nélkül újrahasználható legyen),

- üveg újrafeldolgozó üzemek építése

Egyéb frakció:
papír,
műanyag, fém

20 ezer tonna
anyagában
hasznosítás
növekedés elérése

- termékdíjas finanszírozás kismértékű növelése, és/vagy
- TSZH papír, műanyag, üveg és fém frakcióiból többlet

hulladékká vált csomagolóanyag kinyerése a feldolgozó
kapacitás bővítésével



Frakció Feladat Megoldási lehetőség

Papír.
műanyag,
üveg és fém

250 ezer tonna
többlet gyűjtés
elérése és a
kapcsolódó
feldolgozókapa-
citás bővítése

- műanyag újrafeldolgozó üzemek építése
ÉS
o csak lakossági szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
VAGY
o csak vegyes hulladék válogatómű (MBH) kapacitás

fejlesztése
VAGY
o lakossági szelektív hulladékgyűjtés és vegyes hulladék

válogatómű (MBH) kapacitás párhuzamos fejlesztése

- meglévő MBH rendszerek optikai válogatóval történő ellátása
(előkezelés)

Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv - célok II.

A haszonanyag növelése érdekében elvégzendő feladatok frakciónként

Települési szilárd hulladék



Az Éves Fejlesztési Keretben (ÉFK) nevesített rendszerelem fejlesztés
típusok általánosságban

• gépjárműállomány bővítés,
• gyűjtőedény beszerzés,

• optikai válogató technológia beszerzése,
• elhasználódásból eredő eszközpótlás,

• hulladékudvar kialakítása,
• válogatómű kialakítása,

• csurgalékvíz kezelés,
• lerakóbővítés

• üveghulladék gyűjtés (házhoz menő vagy szigetes rendszer)

A felsorolt célokhoz az operatív programok KEHOP források terhére közel
100 milliárd forint került nevesítésre, illetve elkülönítésre.



ÉFK nevesített KEHOP projektek

• Nevesített projekt: 25 db
• Felhasználható forrás keretösszege: megközelítőleg 100 milliárd Ft
• A fejlesztésekkel lefedett terület lakosságszáma: több mint 8,8 millió fő
• Az Előzetes konzorciumi megállapodás megkötése 22 db pályázat esetén megtörtént.
• A Részletes konzorciumi megállapodás 16 db pályázat esetén megkötésre került.
• A Támogatási Szerződés aláírása 21 db pályázat esetén megtörtént.
• Az MT és CBA készítők közbeszerzési eljárása lezárult, 20 db pályázat esetén megkötésre került.
• Az OHKT megfelelősségre vonatkozó kérelem benyújtási határideje 2017. 05. 21. és 2017. 05. 28.

várható.

2017. március 30-án a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„A települési hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerek fejlesztése” című (KEHOP-

3.1.1 kódszámú), valamint
„A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a hulladéklerakóktól” című (KEHOP-3.1.2

kódszámú) egyszerűsített felhívás.

Kérjük az érintett ellátásra kötelezettek és közszolgáltatók további aktív közreműködését!



Közszolgáltatói széttagoltság

2010                                       2016                             2017 (tervezett)

170 közszolgáltató                           114 közszolgáltató                             19 db megfelelőség



Az integráció szükségessége I.

Egy Társulás területén belül az éves
közszolgáltatási díj egy ingatlanra vetítve
nettó 5.000 és 30.000 Ft közti skálán mozog,
ugyanazon közszolgáltatási tartalom mellett…

…egy Régión belül egy Társulás és
egy Közszolgáltató.

A megvalósult létesítmény kapacitása
többszöröse a beszállított hulladéknak a
gazdaságos üzemeltetés kétséges…

…a Régiók úgy kerülnek kialakításra,
hogy az egyes létesítmények
kihasználtsága a legjobb legyen.

Uniós forrásból beszerzett jármű, amely nem
szerepel semmiféle nyilvántartásban…
Uniós forrásból beszerzett jármű nincs
használatban, hogy ne kelljen üzemeltetési
költséget fizetni…

…vagyonkataszter felállítása,
helyszíni ellenőrzések bevezetése az
NHKV részéről. A Régiók
véglegesítése ezt követően
történhet meg.



Az integráció szükségessége II.

A közszolgáltatók által teljesített
adatszolgáltatások egymással sok esetben
nehezen összevezethetők…

…az egy Régió egy Közszolgáltató
elv mellett, az adatszolgáltatások
egyszerűsítése, egységesítése.

A rezsicsökkentés elveivel ellentétes
díjalkalmazás…

…MEKH díjfelügyeleti eljárások.

Bizonyos területeken a vegyes hulladék
gyűjtése, szállítása 2 hetente valósul meg, a
közszolgáltatási szerződés és az önkormányzati
rendelet alapján is…

…a közszolgáltatási szerződések
felülvizsgálata, a jogellenes
működés megszüntetése.

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

…a fejlesztések során ennek
figyelembevétele.



A folyamatban lévő integrációval elérni kívánt célok

Ø területi integráció (pl. ún. fehér foltok/szigetek megszüntetése),
Ø fejlesztések régiós                                 jellegének szükségessége,
Ø Költséghatékony                                    közszolgáltatás, rezsi-

csökkentés                                              vívmányainak megtartása
→ közszolgáltató                                    szervezetek integrálása,

Ø vagyonelemek felhasználásának optimalizálása,
Ø Az Európai Unió által előírt hulladékgazdálkodási célok

teljesítése.

integráció



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

A szelektív gyűjtési rendszer kiterjesztése és hatékony működtetése.

Egységes, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kialakítása.

Felhalmozott veszteségek kezelése.

A hulladékhasznosítás országos koordinációja - folyamatban.

Az égetési kapacitás növelése.

Energetikai, égetési, hasznosítási stratégiákban való közreműködés.

Vagyonkataszter felülvizsgálata, vagyonkezelés kialakítása.

Az Európai Unió által előírt hasznosítási célok maradéktalan teljesítése.



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET!


