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EU hulladékcsomag (hulladékgazdálkodási irányelv)

- 22. Cikk: 
- szelektív gyűjtés 2023-ig
- Az újrahasznosítás, komposztálás és erjesztés meg kell, hogy feleljen 
magas minőségi elvárásoknak

- Biohulladékból származó anyagok támogatása 
- Házi komposztálás ösztönzése 
- Normák „2018.12.31-ig“

- 10. Cikk: 
A tagállamok kivételt tehetnek
 a közszolgálati hulladékkezelőnél kell kérvényt benyújtani
- közös gyűjtés legalább egyenértékű 
- szelektív gyűjtés technikailag nem lehetséges vagy
gazdaságilag észszerűtlen
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Biohulladék fajtái

zöldhulladék háztartási biohulladék 
(„biohulladék”)



 kereken 5.000 kommunális 
kislerakó

 nincs szelektív gyűjtés

 nincs értékesítés

 „Hulladékgazdálkodási 
szükségállapot”

Kiindulási helyzet 1972
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Kommunális hulladékgazdálkodás
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 44 város és körzet, mint közszolgálati 
hulladékkezelő

 Hulladék háztartásokból; ipar: csak 
eltávolítás

 Ártalmatlanítási köteleztettség, 
Biztosítási kötelezettség
Tanácsadási kötelezettség

 Előre meghatározott magas 
környezetvédelmi szint



 Kommunális szabályrendalkotási jog

 Átadási kötelezettség 
polgárok és az ipar számára

 A szolgáltatást végző intézmény szabad 
kiválasztása

 10 év, azaz a hulladékkezelési feladatok 
ellátásának hosszútávú kiszámíthatósága 

 Tervezés: Hulladékgazdálkodási koncepció

 Részben saját hulladéktároló létesítmények

Kommunális hulladékgazdálkodás
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Biohulladék gyűjtése
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Zöldhulladék gyűjtése

kb. 900 zöldhulladék-
gyűjtőállomás

Távolság a lakott területtől:

max. 5 km
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Hasznosítás

Biogáz-

termelés

gázvezeték

Komposzt

-előállítás

fűtőerőmű

Magas kihasználás, 

magas kibocsátási 

előírások

Magas kihasználás, 

magas kibocsátási 

előírások

Magas kihasználás, 

minőségi komposzt
faforgács
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Zöldhulladék forrásának mutatói

10. táblázat: 
nagyon sűrűn lakott városok és 

körzetek

sűrűn lakott városok és 

körzetek

ritkán lakott vidék

határkritérium >1.000 Lakos/km2 300-1.000 Lakos/km2 <300 Lakos/km2

minimális becslések, átvétel kb. 40% szabad terület; minimális 

faktor a zöldhulladékhoz 11 

t/ha*a

kb. 50% szabad terület; minimális 

faktor a zöldhulladékhoz 13 

t/ha*a

kb. 60% szabad terület; minimális 

faktor a zöldhulladékhoz 13 

t/ha*a

maximális becslések, átvétel 50% szabad terület; zöldhulladék 

18 t/ha*a

50% szabad terület; zöldhulladék 

22 t/ha*a

60% szabad terület; zöldhulladék 

22 t/ha*a
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Zöldhulladék forrásának mutatói

Zöldhulladék 
potenciál, min.

Zöldhulladék 
potenciál max.

Közlekedési utak
Temetők
Pihenőhelyek
Ipari területek
Épületek és szabad 
területek
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Zöldhulladék forrása
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Erjesztés infrastruktúrája

komposztraktár irodák

előkészítés

beszállítás

prés betöltés

fermentor 1, 2, 3

biogáz-értékesítés

komposztálócsarnok
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Erjesztés infrastruktúrája
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Biogáz-hasznosítás
Biogáz

kéntelenítés kéntelenítés gázkezelés gázkezelés

kompresszió gáznyomás szabályozása

gázüzemű fűtőkazán motoros fűtőerőmű nyomástárolás szagosítás

hő hő, villamos energia üzemanyag gáz
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Zöldhulladék kezelése

Zöldhulladék átvétel

Száraz organikus
Fa és cserjenyesedék

Nedves organikus
Lenyírt fű, lomb

erjesztés

Aprítás
12-szer évente

Köztes tárolás
Biol. szárítás 1 hónap

Szitálás
csillagszita

Nagy 
szemek

Közepes 
szemek

Kicsi 
szemek

Komposztálás
2 hónap

Üzemanyag
2 hónap raktáron
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Zöldhulladék kezelésének eredményei
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Biomassza-hasznosítás: Fűtőerőmű
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Komposztértékesítés

Zöldhulladék, 

faszerű

Zöldhulladék, 

faszerű

Zöldhulladék, 

faszerű

Zöldhulladék, 

fűszerű

Zöldhulladék, 

fűszerű
Zöldhulladék, 

fűszerű

Biohulladék

(konyhai hulladék)

Biohulladék

(konyhai hulladék)

tápanyagtartalom

földművelés

igen igen igen

talajmunkák

Szubsztrátok és komposztok 

tápanyagszegények

Szubsztrátok és komposztok

kertészet, virágföld
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Összehasonlítás: Komposzthaszonosítás

üvegházhatás

Nettó szénmegkötés nélkül
Nettó szénmegkötéssel

Terhelések

Komposzt
telep

Engedélyek

Szénmegkötés
Ásványi talaj
Öntözés
Köztes művelésű 
növények
Szalma
Ásványi trágya
Kéreghumusz
Tőzeg

E-Gbau = árutermelő kertészet, Erdenw= talajmunka, Garten = kertészet és 
tájépítészet, LW = különböző földművélési környezetek
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Biohulladék-ártalmatlanítási terv
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Biohulladék-ártalmatlanítási terv
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Anteil des Zusatzpotenzials
am Gesamtpotenzial (in %)

Zahlenangaben beziehen sich auf  das Zusatzpotenzial (in Mg)



 Legfontosabb teendő a biohulladék hasznosítása 

 Gyűjtési cél 60 kg/lakos.a 
háztartási biohulladék esetében;
90 kg/lakos.a zöldhulladék esetében

 Széleskörű felmérés

 Az energetikai hasznosítás kiépítése

 Az infrastruktúra kiépítése

 A biohulladék minőségének javítása

Hulladékgazdálkodási terv 2015
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Hulladékmérleg
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Hulladékmérleg
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Hulladékmérleg
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Költségek elosztása
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Maradékhulladék 
termikus ártalmatlanítása 
37,9%

Maradékhulladék 
(gyűjtés) 21,8%

Lom (gyűjtés és 
elszállítás/hasznosítás) 
9,6%

Biohulladék (gyűjtés és 
hasznosítás) 16,9%

Zöldhulladék (gyűjtés és 
hasznosítás) 1,9%

Hulladékpapír (gyűjtés és hasznosítás) 
3,1%
Értékes anyagtartalom 3,2%

Igazgatás, incl. 
hulladékgazdálkodási 
tanácsadás és PR 
tevékenység 5,6%



Díjak változása
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Átlagos éves hulladékdíjak

Tartomány, amelyen belül az összes 
körzet hulladékdíjának 90%-a fekszik

Tartomány, amelyen belül az összes 
körzet hulladékdíjának 50%-a fekszik

2012-2018
A 2011-es népszámlálási adatok alapján



Nyilvánosság felvilágosítása
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Nyilvánosság felvilágosítása
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Nyilvánosság felvilágosítása
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Döntéshozók felvilágosítása
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Checklist biohulladék rendszerek

Biohulladék-
rendszer már 
kiépítve?

Potenciálok 
elemzése
Biohulladék és 
vizsgálat

Koncepció 
kidolgozása 
biohulladék-
hasznosítás

Bevezetés
Komposztláda 
rendszere

Biohulladék 
potenciálja 
teljesen felmérve?

Adatgyűtjő-rendszer 
optimalizációja

Lépcsőzetes rendszer 
magas energetikai nettó 
hatásfokkal teljesítve?

Energetikai hasznosítás 
optimalizációja

Magas értékű 
komposzthasznosítás 
megvalósítva?

Komposzt 
nemesítése

nem

nem

nem

nem

igen

CÉLOK: a biohulladékok átfogó mobilizációja
Hatékony hasznosítás anyagában és energetikailag



 infrastruktúra-bővítés a magas minőségű hasznosításhoz
- lépcsőzetes hasznosítás kialakítása
- zöldhulladék-gyűjtőpontok
- élelmiszer-hulladék erjesztése
 önkormányzatok közötti együttműködésből

 A gyűjtési mennyiség emelése az átlagon aluli eredményeket 
mutató körzetekben

 Tájvédelmi ápolóanyag

 Műanyag a biohulladék-gyűjtőkben

 Magas minőség biztosítása: 
- társasházas beépítettségű területek
- élelmiszer-hulladék

Aktuális munkacélok
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Köszönöm 
figyelmüket!
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