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1 Bevezetés 
 
1.1 Miről is szól ez a dokumentum? 

Természet 
Az uniós jogszabályok minden egyes tagállam illetékes hatóságától 
megkövetelik, hogy a vonatkozó uniós direktívákkal összhangban egy vagy 
több hulladékgazdálkodási tervet készítsenek. Ezen irányelvek alapelveinek 
alkalmazása a nemzeti hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása során 
minden egyes tagállam saját felelőssége. Mint ilyen, a hulladékgazdálkodási 
tervezés minden uniós tagállam tervezési rendszerének állandó tényezőjévé 
vált. 
 
Ezen útmutatónak az a célja, hogy eszközt nyújtson a hulladékgazdálkodás-
tervezéshez és elősegítse egy koherensebb és helyesebb tervezési gyakorlat 
kialakulását az uniós tagállamokban, a vonatkozó uniós jogszabályok által 
támasztott követelményeknek megfelelően. 
 
Ez az útmutató a hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásáért felelős illetékes 
hatóságokat célozza meg, úgy mint a közigazgatás országos szintjét, a 
környezetvédelmi ügynökségeket, a helyi, illetve a regionális közigazgatási 
szerveket. 
 
A hulladékgazdálkodási tervezés lényegi pontjai alapvetően különböznek 
országos és helyi vagy regionális szinten, ezt figyelembe kell venni e 
dokumentum olvasása során. 
Továbbá, a tervezés folyamatában számos szereplő vesz részt: politikusok, 
igazgatási személyzet, tervezők és vállalkozók, különböző állami szervezetek, 
érdekcsoportok és a nagyközönség. E csoportok mindegyike megtalálja 
ebben a dokumentumban a saját érdeklődésének megfelelő részt. 
 
Az útmutató irányvonalai általánosságban alkalmazhatóak és használhatóak 
mind az EU tagállamainak országos hulladékgazdálkodási terveinek, mind a 
az adott ország önkormányzatai vagy regionális szintű helyi gazdálkodási 
terveinek elkészítéséhez. Útmutatót kidolgozni, a fent említett átfogó céllal, 
nem könnyű feladat. A dokumentumban számos helyen ezért utalás 
található arra vonatkozólag, hogy melyik igazgatási szintre vonatkoznak a 
megállapítások. A regionális és a helyi hulladékgazdálkodási tervet érintő 
tagállami kívánalmak nem képezik e dokumentum részét, azonban több 
alkalommal is megemlítjük e követelmények figyelembevételének 
szükségességét.  
 
Ezt az útmutatót az Európai Bizottság kezdeményezésére a Hulladék- és 
Anyagáramlatok Európai Téma Központja készítette. Az útmutatóban 
foglaltak nem tekinthetők a Bizottság hivatalos véleményének vagy bármely 
hivatalosan felállított vagy javasolt eljárási követelménynek.  
 
Struktúra 
Az útmutató mindazon politikákat és alapelveket áttekinti, melyeket az 
Európai Unióban a hulladékgazdálkodás területén való tervezéskor 
figyelembe kell venni. Az útmutató áttekinti a hatályos jogszabályokat, illetve 
néhány területen feltüntet néhány az EU, illetve a különböző tagállamok által 
megállapított a hulladékgazdálkodási tervek tartalmára vonatkozó keretek 
közötti tervezésre vonatkozó gyakorlati módszert. Egyéni 
hulladékgazdálkodási terv kidolgozásához ötletadóként bemutatunk továbbá 
egy keretprogramot - vagyis egy un. "lépésről-lépésre modellt".  
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Az útmutatóban hulladékgazdálkodási tervekből vagy más irányvonalakból 
merített példákkal ellátott táblázatok, illetve a hulladékgazdálkodási terv 
létrehozásához szükséges információkkal szolgáló linkek is találhatók.  A 3. 
4. és 5. fejezetben összefoglaló található, mely felsorolja azon pontokat, 
melyeket a tervezés során figyelembe kell venni.  
 
A dokumentum végén további segítségként egy, többek között hasznos 
weboldalakat is tartalmazó referencia lista található.  
 
 
1.2 Miért van szükség hulladékgazdálkodási tervre? 

A hulladékgazdálkodási tervek kulcsszerepet játszanak a fenntartható 
hulladékgazdálkodás megvalósításában. A hulladékgazdálkodási terveknek az 
a fő célja, hogy nagy vonalakban vázolja a hulladékáramokat és a kezelési 
lehetőségeket. A hulladékgazdálkodási tervek további célja az, hogy keretet 
nyújtsanak az alábbiak megtervezéséhez: 
 
 Összhang a hulladékgazdálkodási politikával és a kitűzött célok elérése : 

a hulladékgazdálkodási tervek, mind országos mind helyi vagy regionális 
szinten fontos eszközök a nemzeti és Európai Uniós szinten 
meghatározott hulladékgazdálkodási célok és politikák végrehajtása és 
megvalósítás terén. 

 
 A hulladék főbb jellemzőinek összefoglalása és a 

hulladékgazdálkodáshoz szükséges kapacitás meghatározása: a 
hulladékgazdálkodási tervek felvázolják a hulladékáramokat illetve a 
hulladékgazdálkodás keretében kezelendő mennyiségeket. 
Hozzájárulnak továbbá annak biztosításához, hogy a hulladékgyűjtési és 
a kezelési rendszerek kapacitása és jellege összhangban legyen a 
kezelendő hulladékkal. 

 
 Technológiai intézkedések ellenőrzése: A hulladékok áttekintése révén 

beazonosíthatók azok a területek, melyeken technológiai intézkedéseket 
kell hozni egyes hulladékfajták megsemmisítése vagy minimalizálása 
érdekében. 

 
 Gazdasági és befektetési követelmények áttekintése: A 

hulladékgazdálkodási tervek lehetővé teszik a hulladékgyűjtési, a 
hulladékkezelési tervek lebonyolításához szükséges pénzügyi 
követelmények megállapítását. 

 
Mivel számos hulladékgazdálkodási probléma megoldásához több 
szereplőt/hatóságot is be kell vonni, a koherens tervezés lehetővé teszi 
annak elkerülését, hogy ugyanazt a feladatot kétszer végezzék el, segítve így 
a résztvevőket közös munkájukban.  
 
A hulladék-problémák összetettségének növekedése és az EU direktívák által 
megállapított szabványok következtében a hulladékkezelő telepekkel 
szemben felállított követelmények megnőttek. Sok esetben, ez olyan 
nagyobb és összetettebb hulladékkezelőket jelent, melyek létrehozásában és 
működtetésében több regionális egység működik együtt. Egy szélesebb 
régiót lefedő művelet előnyeinek élvezése érdekében, a szolgáltatást 
gyakran több települést összefogó egységek vagy magánvállalatok 
biztosítják.  Ennek különösen az olyan hulladékáramok vagy hulladék 
kezelési eljárások során van értelme, melyek olyan drága és nagymérvű 
felszerelést igényelnek, mint pl. az égetőüzemek. 
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1.3 Egy jellegzetes hulladékgazdálkodási terv felépítése 

Nincs szigorú szabály arra vonatkozólag, hogy hogyan kell felépíteni egy 
hulladékgazdálkodási tervet vagy stratégiát. Célszerű azonban a tervben 
kulcselemként egy állapotfelmérő részt és egy tervező részt megjelölni.  
 
A Hulladék Keretirányelv számos követelményt határoz meg a 
hulladékgazdálkodási tervet illetően. A tervnek tartalmaznia kell továbbá, 
számos más EU irányelvben meghatározott alapelvet is. Az európai 
jogalkotási hátteret a 2. fejezetben taglaljuk. 
 
Az országos hulladékgazdálkodási tervek bár meghatározott céllal készülnek 
de gyakran inkább stratégiai jellegűek, míg a regionális vagy helyi tervek az 
érvényes hulladékgyűjtési rendszer, a tisztító telepek, stb. részletes leírását 
tartalmazó cselekvés-orientált akció tervek. 
 
Az országos hulladékgazdálkodási stratégiák/tervek vagy a regionális/helyi 
hulladékgazdálkodási tervek mindamellett a nemzeti törvénykezéstől és a 
regionálisan vagy helyileg alkalmazandó hulladék-politikától függő 
kiterjedtebb intézkedéseket is magukban foglalhatnak.  
 
Az alábbi 1.1 táblában megadjuk egy lehetséges hulladékgazdálkodási terv 
elemeit. Megjegyzendő azonban, hogy a hulladékgazdálkodási terv más 
módon is felépíthető.  
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1.1. tábla: Hulladékgazdálkodási terv alkotóelemei 
 

Háttér 
1. A hulladék-problematika áttekintése 
2. EU jogszabályok 
3. Nemzeti jogszabályok 
4. A nemzeti hulladékgazdálkodási politika és a legelterjedtebb 

alapelvek bemutatása 
5. Specifikus területeken meghatározott célok leírása  
6. A konzultációs folyamat során felmerülő inputok 

 
Állapotfelmérő rész 

1. Hulladék mennyisége, pl. 
a) Hulladékáramlatok 
b) Hulladékforrások 
c) Hulladékgazdálkodási opciók 

2. Hulladékgyűjtés és kezelés 
3. Gazdaság és finanszírozás 

4. Korábbi célkitűzések értékelése 
 

Tervezési rész 
1. Tervezés előtti elképzelések 
2. Célkitűzések meghatározása, pl. a következő területekre: 

a) hulladékáramlatok 
b) hulladékforrások 
c) hulladékgazdálkodási opciók 

3. Akcióterv, a célkitűzések eléréséhez szükséges intézkedések 
megjelölésével 
a) hulladékgyűjtési rendszerek  
b) hulladékgazdálkodási létesítmények 
c) felelősségi körök 
d) gazdaság és finanszírozás 

 
 
 
1.4 Tervezési folyamat és nyilvános konzultáció 

A hulladékgazdálkodási tervezés szakaszokban történik, azaz lényegében egy 
olyan folyamatról van szó, mely során rendszeres időközönként 
felülvizsgálják a tervet vagy a stratégiát. A folyamat 6 fázisra bontható: 
általános megfontolások, állapotfelmérő rész, tervezési rész, konzultációs 
eljárás, megvalósítás és a terv felülvizsgálata. A tervezési folyamatot az 1.1. 
ábra mutatja be.  
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1.1. ábra: Tervezési folyamat 
 
 
Általános megfontolások és háttér 
Kiindulási pontként fel kell vázolni egy olyan hulladékgazdálkodási tervet, 
mely minden előzetes megfontolást magában foglal. Ebben a fázisban a 
tervezési szakasz illetve a tervezési hatáskör meghatározására kerül sor. 
Fontos kérdés a nyilvánosság részvétele, továbbá hogy kit kell bevonni a 
tervezési folyamatba és hogyan? El kell készíteni a hulladékgazdálkodási terv 
tervezési menetrendjét és egy munkatervet.  Figyelembe kell továbbá venni 
más tervekkel, mint pl. a területrendezési terv vagy az energiafelhasználási 
tervezéssel való kapcsolódási pontokat.  Az általános megfontolásokat a 3. 
fejezet tartalmazza. 
 
A hulladékgazdálkodási terv háttér része mind az EU hulladékgazdálkodási 
alapelvekre, mind a jelenleg hatályos illetve a jövőben várható EU 
irányelvekre vonatkozólag tartalmaz megállapításokat.  AZ EU jogalkotási 
keretét a 2. fejezet mutatja be.  
 
Állapotfelmérés 
Ebben a fázisban a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetére vonatkozó 
adatok és információk összegyűjtésre és elemzésre kerül. Ezt követi a 
jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer értékelése, melyben meghatározásra 
kerülnek a jelenlegi rendszerrel kapcsolatos problémák illetve e problémák 
lehetséges megoldásai.  Ebben a fázisban a következő kérdésekre kell 
választ adni: a jelenlegi rendszer eleget tesz-e a már kialakított illetve a 
jövőben (pl. az EU részéről) várható célkitűzéseknek, és amennyiben nem, 
hogyan lehetne a rendszert fejleszteni? Az állapotfelmérő részt a 4. fejezet 
tartalmazza.  
 
Tervezés 
A tervezési rész az EU és a nemzeti jogszabályok kívánalmainak 
megfelelően, illetve az állapotfelmérő rész és a tárgyhoz tartozó jövőbeni 
fejlesztési tervek előfeltételei alapján készül.  A középpontban a politikai 
célok meghatározása áll, pl. a kiemelt hulladék áramlatok vagy a 

Általános 
megfontolások & 

Háttér 

A terv 
felülvizsgálata 

Konzultáció  

Konzultáció 

Konzultáció 

Megvalósítás  

Tervezés 

Állapotfelmérés 
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hulladékkezelés szempontjából, továbbá olyan indikátorok kifejlesztése, 
melyekkel mérhető vajon a célkitűzések megvalósulnak-e. Egy másik kiemelt 
fontosságú elem annak vizsgálata, hogyan lehet e célkitűzéseket a lehető 
leghatékonyabban megvalósítani. Ezért fontos a terv vagy a stratégia 
megvalósításához szükséges intézkedések és eszközök megválasztása. A 
tervezési részt az 5. fejezet tartalmazza.  
 
Konzultációs eljárás 
Be kell vonni a nyilvánosságot a jövőbeni hulladékgazdálkodási rendszer 
kidolgozásába, illetve be kell építeni egy konzultációs fázist a tervezési 
folyamatba még a végleges hulladékgazdálkodási terv elfogadása előtt. 
 
A nyilvános konzultációra sor kerülhet a tervezési folyamat különböző 
állomásain.  Pl. az állapotfelmérő rész előtt projektindító-értekezlet 
formájában, ez lehetővé tenné az illetékes hatóság számára, hogy válogatott 
érdekcsoportok vagy a nagyközönség részéről ötleteket és inputokat 
nyerjen. Amennyiben a problémák és a lehetséges megoldások már 
meghatározásra kerültek, a konzultációkat közvetlenül a tervezési rész előtt 
is meg lehet tartani.  
 
A nemzeti hulladékgazdálkodási terv elkészítése során mindenesetre gyakran 
már akkor bevonják a nyilvánosságot a folyamatba, mihelyt a terv első 
vázlata hozzáférhető. A konzultáció lehet akár meglehetősen korlátolt is - a 
tervvázlatot írásbeli véleményezésre csak a kiválasztott érdekcsoportoknak 
(politikai pártok, a hulladékgazdálkodási ágazatban működő iparszervezetek, 
fogyasztók, és környezetvédelmi szervezetek, civil szervezetek, stb.) küldik 
meg.  
 
A regionális/helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése gyakran szélesebb 
körű konzultációs fázist foglal magában, mely nyilvános gyűléseket, 
tájékoztató anyagok szétosztását illetve az interneten hozzáférhető tervről 
való információk terjesztését is jelentheti. A nyilvános konzultációt és a 
tervezési folyamatban szereplőit a 3.2. szakasz mutatja be.  
 
Megvalósítás 
A hulladékgazdálkodási terv elfogadása után, sor kerül a terv gyakorlatba 
való átültetésére jogszabályok és rendeletek, az iparszférával való 
tárgyalások útján vagy a nagyközönség tájékoztatása által. A 
hulladékgazdálkodási terv/stratégia megvalósításával részletesen nem 
foglalkozik ez az útmutató.     
 
A terv felülvizsgálata 
Jóval a terv által megcélzott szakasz lejárta előtt kezdeményezni kell a terv 
felülvizsgálatát. Új tervezési időszak megkezdése előtt az 1.1. ábrában 
megadott folyamat ismétlődik.  
 
Első lépésként minden előzetes feltételezést össze kell gyűjteni, majd 
részletesen elemezni kell az előző tervet egy új állapotjelentés készítése 
során. Speciális érdeklődésre számot tartó kérdések: mely célkitűzések 
teljesültek? Mely tevékenységek nem lettek végrehajtva vagy nem hozták 
meg a kívánt hatást? Továbbá a kezdeményezésnek valamelyikének lett-e 
váratlan hatása más ágazatra nézve?  
 
Az új állapotjelentés háttere alapján és az EU részéről érkező bármely új 
politikai célkitűzés vagy egyéb követelmény alapján egy új 
hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni. 
 
Ez az útmutató nem foglalkozik részletesen a terv felülvizsgálatával.  
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2 Jogalkotási keret 
 
 
A hulladékgazdálkodási tervezésre vonatkozó európai jogalkotási keretet ez 
a fejezet mutatja be. Ez a fejezet alapvetően a tervezési kötelezettséget 
kimondó három irányelvre összpontosít (irányelv a hulladékokról, irányelv a 
veszélyes hulladékokról, irányelv a csomagolásról és a csomagolási 
hulladékról). Következésképpen, néhány olyan elem kerül bemutatásra, mely 
részét képezheti a hulladékgazdálkodási tervnek.  
 
2.1 Hulladékkal kapcsolatos jogszabályok 

Az alábbi 2.1 ábrában a hulladékkal kapcsolatos, jelenleg hatályos EU 
irányelvek felsorolása található.  
 
  Hulladék-

keretirányelvek 

  

Specifikus hulladék  

áramlatok 

 
Irányelv a hulladékokról 
(75/44/EGK) 
 

Hulladékkezelési és  

hulladékártalmatlanítási 
lehetőségek 

Hulladékolajok 
ártalmatlanítása 
(75/439/EGK) 

Irányelv a titán-dioxid 
iparból származó 
hulladékról 
(78/176/EGK) 

 Irányelv a 
veszélyes hulladékokról 
(91/689/EGK) 

Települési hulladék 
égetése 
(89/429/EGK & 89/369/EGK) 
Veszélyes hulladék 
égetése  
(94/67/EK) 

Szenyvíziszap 
(86/278/EGK) 

 
Hulladékok égetése 
(2000/76/EK) 
(hatályon kívül helyezi a 3 
fenti irányelvet) 

Szárazelemek és 
akkumulátorok 
(91/157/EGK) 

 
Hulladéklerakó 
(99/31/EK) 

Csomagolás és 
csomagolási hulladék 
(94/62/EK) 
PCB és PCT ártalmatlanítása 
(96/59/EK) 

 

 

A környezetszennyezés 
integrált megelőzése és 
csökkentése 
(96/61/EK) 
(hasznosítási és 
ártalmatlanítási eljárások 
tartoznak hatálya alá ) 

Elhasználódott járművek 
(2000/53/EK) 

 Szállítás, import és 
export 

  

Kikötői fogadó 
létesítmények  
(2000/59/EK) 

 

Elektromos és 
elektronikus 
berendezések hulladékai 
(2000/95/EK és 2000/95/EK) 

 

 
Határokon átnyúló 
hulladékszállítás 
felügyelete és 
ellenőrzése 
(259/96 rendelet) 

 
A 2.1 ábrán feltüntetett, hulladékról szóló EU irányelvek 
áttekintése  
 
 
Az irányelvek, az EU szabályozás általános jogi keretét adó 75/442/EGK 
irányelvvel együtt négy csoportba sorolhatók. Ezen irányelv által 
meghatározott követelmények minden fajta hulladéktípusra érvényesek, 
kivéve ha azokról más irányelvek kifejezetten rendelkeznek.  A hulladékról 
szóló jogalkotási keret másik része a veszélyes hulladékokra vonatkozó 
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irányelv, mely a veszélyes hulladékok hasznosításáról és megfelelő 
ártalmatlanításról rendelkezik.   
 
A hulladék keretirányelven kívül számos más irányelv is szabályozza a 
specifikus hulladék áramokat. Ilyen specifikus hulladékáramok: a titán-dioxid 
hulladék, a csomagolás és csomagolási hulladék, a hulladékolajak, a PCB-k 
és PCT-k, a szárazelemek és az akkumulátorok, a szennyvíziszap, az 
elhasználódott járművek (ELV- end-of life vehicles = elhasználódott 
járművek), elektromos és elektronikus berendezések hulladékai. Az 
irányelvek szabályozzák továbbá a hajókon keletkező hulladék és a 
rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői fogadó létesítményeket. 
Végül az irányelvek egy csoportja azon olyan hulladékkezelési eljárásokat 
szabályoz mint a települési és a veszélyes hulladék égetése, illetve a 
hulladékártalmatlanítás hulladéklerakókban. A környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK tanácsi irányelv értelmében 
egyes hulladékgazdálkodási eljárásokra meghatározott engedély szükséges. 
 
A 259/93 tanácsi rendelet a határokon átnyúló hulladékszállítást szabályozza.  
 
A Hulladék Keretirányelv 
A tagállamokat hulladékgazdálkodási terv-készítési kötelezettségét a 
hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442 tanácsi rendelet írja elő1.   
 
A jogszabály vonatkozik bármely olyan általában a hulladékok valamennyi 
típusára vonatkozó anyagra vagy tárgyra, melytől birtokosa megválik, 
megválni szándékozik vagy megválni köteles (I. melléklet). Mindamellett, a 
jogszabály nem vonatkozik gáz-halmazállapotú hulladékra, illetve bizonyos 
hulladékkategóriákra (pl.: radioaktív hulladék, nyersanyag-kitermelő 
iparágakból származó hulladék, elhullott állati tetemek és mezőgazdasági 
hulladék, szennyvíz), amennyiben azok külön közösségi szabályozás alá 
tartoznak (2. cikke (1) bekezdése)).  
 
A 3., a 4. és az 5 cikkben foglalt fő célkitűzések a következők: 
• Elsősorban a hulladékképződés és a hulladékképződés káros hatásainak 

megelőzése vagy csökkentése, másodsorban a hulladék hasznosítása 
újrafeldolgozás, ismételt felhasználás vagy újrafelhasználás útján vagy 
bármely más a hulladékban lévő másodlagos nyersanyagok 
visszanyerését célzó vagy a hulladék energiaforrásként való 
felhasználását célzó folyamat útján. A tagállamok tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan intézkedésről, melyet e célok elérése 
érdekében kívánnak hozni.  

• A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a hulladék hasznosítása vagy ártalmatlanítása ne 
veszélyeztesse az emberi egészséget és hogy a hulladék hasznosítása 
vagy ártalmatlanítása során környezetet károsító eljárások vagy 
módszerek ne kerüljenek felhasználásra. A tagállamok meghoznak 
továbbá minden szükséges intézkedést a hulladék elhagyásának, 
lerakásának vagy ellenőrizhetetlen ártalmatlanításának betiltására.  

• Amennyiben szükséges vagy ajánlatos, a tagállam más tagállamokkal 
együttműködve meghozza a szükséges intézkedéseket egy integrált és a 
szükséges kívánalmaknak megfelelő hulladékártalmatlanító létesítmény-
hálózat kiépítésére, mely során túlzott költségekkel nem járó, az 
elérhető legkorszerűbb technológiát használja fel. A hálózatnak 
alkalmassá kell tennie a Közösség egészét arra, hogy 

                                                
1 Az irányelvet módosította: az 1991. március 18-i 91/156/EGK tanácsi irányelv; az 
1991. december 23-i 91/692/EGK tanácsi irányelv; az 1996. május 24-i 96/350/EK 
bizottsági határozat; és az 1996. szeptember 16-i 96/59/EK tanácsi irányelv. 
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hulladékártalmatlanítás szempontjából önellátó legyen, illetve a 
tagállamokat arra, hogy egyénileg továbblépjenek, a földrajzi 
körülményeket vagy az egyes hulladéktípusokra alkalmazható egyedi 
létesítmények iránti szükségleteket figyelembe véve.  

 
A 7. cikknek megfelelően az illetékes hatóságnak hulladékgazdálkodási 
tervet kell készítenie, mely elsősorban az alábbiakat tartalmazza: 
• a hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége és 

eredete, 
• általános műszaki követelmények,  
• egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések, 
• a hulladékártalmatlanításra alkalmas helyek vagy létesítmények. 
 
A terv ismertetheti például: 
• a hulladékgazdálkodásra feljogosított természetes vagy jogi 

személyeket, 
• a hulladékhasznosítási és hulladékártalmatlanítási műveletek becsült 

költségeit,  
• a hulladék gyűjtésének, válogatásának és kezelésének ésszerűsítését 

elősegítő megfelelő intézkedéseket.  
 
Egyéb hulladékkal kapcsolatos tervezésre vonatkozó rendeleteket 
tartalmazó EU jogszabályok 
A hulladékgazdálkodási terv elkészítését célzó általános követelményen kívül, 
a veszélyes hulladékokról szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a  
veszélyes hulladékokra egyedi terveket dolgozzanak ki. A csomagolás és 
csomagolási hulladékról szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy a 
hulladékgazdálkodási tervben külön fejezetet szenteljenek a csomagolás és 
csomagolási hulladék-gazdálkodásra.  
 
A jogszabályokat az 1. táblában tüntettük fel.  
 
1. táblázat Tervezési kötelezettséget megállapító irányelvek  
A Tanács 1975. július 
15-i 75/442/EGK 
irányelve a 
hulladékokról  

7. cikk 
A 3., 4. és az 5. cikkben megjelölt célkitűzések elérése 
érdekében, a 6. cikkben hivatkozott, hatáskörrel 
rendelkező hatóság vagy hatóságok kötelesek, a lehető 
leghamarabb egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet 
elkészíteni 

A Tanács 1991. 
december 12-i 
91/689/EGK irányelve a 
veszélyes hulladékokról 

6. cikk 

1. A 75/442/EGK irányelv 7. cikkének rendelkezése szerint 
az illetékes hatóságok vagy külön, vagy az általános 
hulladékgazdálkodási tervük keretében, veszélyes-hulladék 
gazdálkodási tervet készítenek és ezeket a terveket 
közzéteszik 

2. A Bizottság ezeket a terveket összehasonlítva értékeli, 
különös tekintettel az ártalmatlanítási és hasznosítási 
módszerekre. Ezeket az információkat. külön kérésre 
hozzáférhetővé teszi a tagállamok illetékes hatóságai 
számára. 

Az Európai Parlament 
és a Tanács 1994. 
december 20-i 
94/62/EK irányelve a 
csomagolásról és a 
csomagolási 
hulladékról  

14. cikk 
Gazdálkodási tervek Az irányelvben meghatározott 
célkitűzések és intézkedések alapján a tagállamok a 
75/442/EGK irányelv 17. cikke értelmében megkövetelt 
hulladékgazdálkodási tervekbe külön fejezetet iktatnak be 
a csomagolással és csomagolási hulladékkal való  
gazdálkodásról, beleértve a 4. és 5. cikk értelmében 
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meghozott intézkedéseket is 
 
4. cikk 
Megelőzés A  tagállamok  biztosítják,  hogy  a  9.  cikk  
szerint  tett,  a  csomagolási  hulladék keletkezésének 
megelőzését célzó intézkedéseken túlmenően más 
megelőző intézkedéseket is megvalósítanak. Ilyen egyéb 
intézkedéseket a nemzeti programok vagy hasonló 
intézkedések tartalmazhatnak, amelyeket, adott esetben, a 
gazdasági szereplőkkel való konzultáció alapján kell 
elfogadni, és azt célozzák, hogy összegyűjtsék és 
hasznosítsák azt a számos kezdeményezést, amelyeket a 
tagállamok a megelőzést illetően már megtettek. E 
programoknak vagy intézkedéseknek eleget kell tenniük az 
irányelv 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
célkitűzéseknek. 
 
5. cikk 
A tagállamok előmozdíthatják az olyan csomagolás 
újrahasználati rendszereit, amely csomagolást a 
Szerződésnek megfelelően környezetkímélő módon lehet 
újrahasználni. 

Megjegyzés: A dőltbetűs részek a jelzett irányelvekből vett idézetek.  Az irányelvek pontos 
szövegezését illetően kérjük nézzen utána a hatályos jogszabályban. A fenti táblázat csak 
áttekintés.  
 
Ezen irányelveket számos, a specifikus hulladékáramokat szabályzó irányelv 
egészíti ki. Ezen irányelvek hulladékgazdálkodási tervezésre vonatkozó 
rendelkezéseit a 2. táblázat foglalja össze.   
 
2. táblázat Egyéb olyan EU jogszabályok, melyeket a 
hulladékgazdálkodási tervezési folyamat során esetleg figyelembe 
kell venni 
A Tanács 1978. február 
20-i 78/176/EGK 
irányelve a titán-dioxid 
iparból származó 
hulladékról  

9. cikk 
A  tagállamok programokat dolgoznak ki a meglévő  ipari  
létesítményekből származó hulladék okozta  szennyeződés 
fokozatos csökkentésére és lehetőség  szerinti teljes 
megszűntetésére. 
A programoknak 
 ...általános célokat kell  kitűzniük a folyékony és 

szilárd halmazállapotú hulladékok  és  gázok  általi  
szennyezés csökkentésére...  

 ...közbenső célkitűzéseket  is  kell  tartalmazniuk...  
 ...információkat kell tartalmazniuk az érintett 

környezet állapotáról, a szennyezés  csökkentésére  
hozott intézkedésekről  és  a  közvetlenül  a  gyártási  
folyamatok  által  létrehozott  hulladék kezelésének 
módszereiről is. 

 ...a programokat el kell küldeni a Bizottságnak. 

A Tanács 1975. június 
16-i 75/439/EGK 
irányelve a 
hulladékolajok 
ártalmatlanításáról  
 

2. cikk 
A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a hulladék olajok gyűjtése és 
ártalmatlanítása ne okozzon semmiféle egyébként 
elkerülhető veszélyt az emberi egészségre és a 
környezetre.  
3. cikk 
Amennyiben a műszaki, gazdasági és szervezeti korlátok 
azt lehetővé teszik, a tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a  
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hulladékolaj  ártalmatlanítása  újrafelhasználással  
történjen. 
7. cikk 
A tagállamok értesítik a Bizottságot a hulladékolaj 
újrafelhasználásával kapcsolatos intézkedésekről.  

A Tanács 1996. 
szeptember 16-i 
96/59/EK irányelve a 
poliklórozott bifenilek 
és a poliklórozott 
terfenilek (PCB/PCT) 
ártalmatlanításáról  
 

11. cikk 
A tagállamoknak elkészítik a következőket: 
 terveket a jegyzékbe felvett berendezések és a PCB-

ket tartalmazó berendezések szennyezés-
mentesítéséhez és/vagy ártalmatlanításához;  

 vázlatos terveket ... berendezések összegyűjtéséhez 
és ezt követő ártalmatlanításához. 

 A tagállamok késedelem nélkül közlik ezeket a  terveket és 
vázlatos terveket a Bizottsággal. 

A Tanács 1991. március 
18-i 91/157/EGK 
irányelve  
az egyes veszélyes 
anyagokat tartalmazó 
szárazelemekről és 
akkumulátorokról 

6. cikk 
A tagállamok programokat hoznak létre az alábbi célok 
elérésére: 
 az elemek és akkumulátorok nehézfémtartalmának 

csökkentése,  
 kevesebb veszélyes anyagot tartalmazó és/vagy 

kevésbé szennyező anyagból álló elemek és 
akkumulátorok forgalomba hozatalának elősegítése, 

 ...hulladékká vált elemek  és  akkumulátorok  
háztartási hulladékban való megjelenésének fokozatos 
csökkentése 

 a veszélyesanyag-tartalom csökkentését, valamint 
kevésbé szennyező anyagok használatát az elemekben 
és akkumulátorokban elősegítő kutatások és az 
újrahasznosítási módszerekkel kapcsolatos kutatások 
előmozdítása,  

  ... hulladékká vált elemek és akkumulátorok külön 
történő ártalmatlanítása.  

A programokat rendszeresen felülvizsgálják és 
korszerűsítik, éspedig legalább négyévenként, figyelembe 
véve különösen a műszaki  fejlődést,  valamint  a  
gazdasági  és  környezetvédelmi helyzetet. A módosított 
programokat kellő időben közölni kell a Bizottsággal.  

A Tanács 1999. április 
26-i 1999/31/EK 
irányelve a 
hulladéklerakókról  
 

5. cikk 
 A  tagállamok ... nemzeti stratégiát dolgoznak ki  a  

hulladéklerakókba  kerülő,  biológiailag  lebontható 
hulladékok mennyiségének  csökkentésére,  és e 
stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. 

 E stratégia tartalmazza  az [irányelv] (2) bekezdésben 
foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, 
különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáz  
termelés vagy anyag hasznosítás illetve energia 
visszanyerés útján.  

 A nemzeti stratégia biztosítja, hogy az irányelvben 
megadott célok megvalósulnak.  

Megjegyzés: A dőltbetűs részek a jelzett irányelvekből vett idézetek.   
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2.2 EU hulladékgazdálkodási alapelvek 

A 75/442/EGK Hulladék Keretirányelv és az EU hulladékgazdálkodási 
stratégia2 alapelvei kiemelt szerepet játszanak a tervezési folyamatban, az 
alapelvek a következőképpen foglalhatók össze: 
 
• A természet és a természeti erőforrások védelme érdekében a 

minimalizálni kell a hulladékképződést, illetve ahol lehet, el kell kerülni 
(megelőzés elve). 

• Biztosítani kell az emberi egészségre és a környezetre való káros 
hatások csökkentését, kiváltképpen csökkenteni kell a hulladékban 
található veszélyes anyagokat az elővigyázatosság elve alapján.   

• Biztosítani kell, hogy azok, akik hulladékot képeznek vagy szennyezik a 
környezetet a szennyező fizet elvvel illetve a termelői felelősség elvével 
összhangban tetteik teljes költségét megtérítsék.  

• Integrált és a szükséges kívánalmaknak megfelelő 
hulladékártalmatlanítási létesítmény-hálózat kialakításával a közelség és 
az önellátás elvén alapuló a szükséges kívánalmaknak megfelelő 
infrastruktúra létrehozása. 

 
Ezek az alapelvek a hulladékgazdálkodási rendszer történelmi fejlődését 
jelzik, mely a az infrastrukturális szempontok fontosságának felismerésével 
kezdve, majd az emberi egészség és a környezeti szempontok 
hozzáadásával eljutott végül a természet és a természeti erőforrások 
problémájának integrálásához. 
 
A Hulladékgazdálkodási Keretirányelv több különböző, a 
hulladékgazdálkodásra vonatkozó kezelési fajtát ad meg. Különbséget tesz 
hasznosítás (olyan kezelési módok tartoznak ide, melyek biztosítják a 
hulladék energiaforrásként való felhasználását, ilyen pl.: az újrafelhasználás 
vagy égetés energia-visszanyerés céljából) és ártalmatlanítás között (olyan 
hulladékártalmatlanítási módok tartoznak ide, melyek során a hulladékban 
található energiaforrásokat nem használják, ilyen pl.: a nem energia-
visszanyerés céljából törtnő égetés vagy a hulladéklerakás.) 
 
A hulladékgazdálkodási műveletek hierarchiáját a 75/442/EK irányelv és az 
EU hulladékgazdálkodási stratégia adja meg, a hulladékképződés 
megelőzését tekintve a legfontosabbnak, melyet az újrafelhasználás majd 
egyéb hasznosítási típusok követnek. A hierarchia alján az optimális végleges 
ártalmatlanítás áll. 
 
Az EU Stratégia kiemeli továbbá az alábbiak szükségességét: 
 a hulladékmozgás csökkenése és a hulladékszállítás szabályozásának 

javítása  
 újabb és jobb hulladékgazdálkodási eszközök, úgy mint: 

− szabályozó és gazdasági eszközök, 
− megbízható és összehasonlítható hulladékstatisztika, 
− hulladékgazdálkodási tervek, 
− a jogszabályok szabályszerű végrehajtása.  

 
Ezek olyan stratégiai eszközök, melyek a Hulladék Keretirányelv 
célkitűzéseinek megvalósítását segítik. 
 

                                                
2 Bizottsági közlmény a Hulladékgazdálkodási Stratégia felülvizsgálatáról COM(96) 
399 végleges. A Tanács állásfoglalása (1997. február 24.) a hulladékgazdálkodás 
közösségi stratégiájáról  
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E fejezet hátralevő részében a hulladékhierarchia és a specifikus hulladék 
áramokkal kapcsolatos célkitűzéseket taglaljuk.  
 
A hulladék-megelőzés, mint stratégiai elem egyre fontosabb szerepet tölt be 
az európai hulladékpolitikában. Tény, hogy Európában évről évre egyre több 
hulladék keletkezik, illetve, hogy a hulladékkeletkezés nagyobb ütemben 
halad, mint a gazdasági növekedés. Miután az EU egyik fő célkitűzése a 
gazdasági növekedés és a jólét biztosítása, kiemelt fontossággal bír a 
gazdasági növekedés és a hulladékképződés közötti összefüggés 
megszüntetése. 
 
A hulladékképződés megelőzését célzó kezdeményezések vonatkoznak mind 
az ipari ágazatokra a tisztább technológiák használatának támogatásán 
keresztül, szólnak továbbá az iskolákhoz és a háztartásokhoz, stb. átfogóbb 
figyelemfelkeltő kampányokkal. 
 
Mivel az EU hulladékgazdálkodási alapelvei közül a megelőzés szerepel első 
helyen, minden el kell követni a hulladékképződés csökkentése érdekében. 
Ebben a tekintetben az alábbi két kifejezés fordul elő gyakran: "hulladék-
megelőzés" és "hulladék minimalizálása".  
 
A hulladék-minimalizálás és a megelőzés definícióját egy OECD 
konferencián3  határozták meg. Mint azt az alábbi ábra mutatja, a hulladék-
minimalizálás a megelőzésnél jóval tágabb területet foglal magában. A 
hulladék-megelőzés magában foglalja a "megelőzést", " szennyezés-
csökkentés a forrásnál", és a "termékek ismételt felhasználását". A hulladék-
minimalizálás, mindazonáltal magában foglalja "minőségjavító" 
hulladékgazdálkodási intézkedéseket is (mint pl., a veszélyes anyagok 
csökkentése) és az " újrafelhasználást".  
 
2.2 ábra A hulladék-megelőzés és a hulladék-minimalizálás OECD 
definíciói: 
Megelőző intézkedések Hulladékgazdálkodási intézkedések 

Megelőzés Szennyezé
s-
csökkenté
s a 
forrásnál 

Termékek 
ismételt 
felhasznál
ása 

Minőségjavítás Újrafelhasz
nálás 

Energia 
visszanyer
és 

Előkezelés 

Hulladék-minimalizálás   

 
 
Az európai hulladékpolitika különös fontosságot tulajdonít a következő 
intézkedések fejlesztésének:  
 tiszta technológiák és termékek támogatása, 
 hulladékok veszélyességének csökkentése 
 műszaki szabványok és lehetőség szerint az egész Európai Közösség 

területén hatályos előírások bevezetése, melyek korlátozzák egyes 
veszélyes anyagok jelenlétét a termékekben, 

 az ismételt felhasználási és az újrafelhasználási tervek támogatása, 
 gazdasági eszközök helyénvaló használata, 
 ökomérlegek, 
 öko-audit tervek, 
 élet-ciklus analízis, 

                                                
3 “A hulladék-minimalizálás problematikájának elfogadtatása”, OECD Workshop, 1996 
október, Berlin. 
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 fogyasztói informálási és oktatási programok, öko-címke rendszer 
fejlesztése 

 
2.1 táblázat: Gyakorlati tanácsok a hulladék-minimalizáláshoz  
 
A Gyakorlati tanácsok a hulladék-minimalizáláshoz - az Angliai és Walesi 
Környezetvédelmi Ügynökség kiadványa. A kiadványt segítségre lehet kis- és 
középvállalatoknak hulladék-minimalizálás a munkahelyen program kidolgozásában. A 
kiadvány lépésről-lépésre haladó útmutatót nyújt a hulladék mennyiségének 
csökkentéséhez számos gyakorlati módszer és bevált megoldás segítségével.  
 
Az útmutató a következő oldalról tölthető le: 
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

 
 
A hasznosítás elősegíti a hulladékba ágyazott erőforrások felhasználását és 
a tiszta nyersanyagok megóvását.  
 
Néhány uniós irányelv egyedi célkitűzéseket fogalmaz meg a hasznosítás, az 
újrafelhasználás és az ismételt felhasználás területén. Ezek közé tartozik a 
csomagolás és a csomagolási hulladékról szóló irányelv, az elhasználódott 
járművek kezeléséről szóló irányelv és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló irányelv. Ezen irányelvek célkitűzéseit az 
alábbi táblázat foglalja össze.  
 
3. táblázat Irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról: 
jelenlegi célkitűzések és ajánlott célkitűzések 
Súly alapján 94/62/EK 

irányelvben 
meghatározott 
célok 

Javasolt új célok* 

Átfogó hasznosítási célok min. 50%, max. 65% min. 60% 

Átfogó újrafelhasználási 
célok 

min. 25%, max. 45% min. 55%, max. 80% 

Anyag-specifikus újrafelhasználási célkitűzések: 

 - üveg  15% 60% 

 - papír/karton 15% 60% 

 - fémek 15% 50% 

 - műanyagok 15% 22.5% 

 - fa - 15% 

Cél-megvalósítás éve 2001. június 30 2008. december 31 
Forrás: Javaslat a csomagolás és a csomagolási hulladékról szóló. 94/62/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM (2001) 729 végleges) - 
Közös álláspont, Tanács által elfogadva 2003/3/6-án (HL C107 E, 2003/5/6, 17. o.). A javasolt 
új célok a folyamatban lévő jogalkotási folyamatot figyelembe véve módosítás alatt állnak, 
elérhetőség: 
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
4. táblázat: Irányelv az elhasználódott járművek kezeléséről: célok 
 Ismételt 

felhasználás és 
hasznosítás 
mértéke 

Ismételt 
felhasználás és 
újrafelhasználá
s mértéke 

Egy évre vetítve, az átlagos járműsúlyhoz 
viszonyítva 2006-ban 

85% 80% 

Egy évre vetítve, az átlagos járműsúlyhoz 95% 85% 
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viszonyítva 2015-ben 
Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK irányelve az 
elhasználódott járművekről  

 
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló 
irányelv egyik célkitűzése az, hogy legkésőbb 2006 végéig, évente és 
lakosonként átlagban négy kilogramm háztartási elektromos és elektronikus 
berendezésekből származó hulladék szelektív összegyűjtésére kerüljön sor. 
Az irányelv előírja továbbá a gyártó számára, hogy WEEE hasznosítására és 
újrafelhasználására alkalmas rendszereket létesítsen. A rendszereket a 
gyártók közösen, illetve önállóan is kialakíthatják. A hasznosítás és 
újrafelhasználási célok teljesítése a gyártót teljesítéséért a gyártó felel.  
 
5. táblázat Irányelv az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól 
 A hasznosítás 

minimális  
aránya 

Az alkatrészek és 
anyagok ismételt 
felhasználásának és 
újrafelhasználásána
k minimális aránya 

Nagyméretű háztartási berendezések és adagoló 
automaták átlagos tömege alapján  

80 % 75 % 

IT és távközlési berendezések és fogyasztási 
cikkek átlagos tömege alapján 

75 % 65 % 

Kisméretű háztartási berendezések; 
világítóberendezések; elektromos és 
elektronikus szerszámok; játékok, 
szabadidős- és sport felszerelések; 
ellenőrző és vezérlő eszközök átlagos 
tömege alapján 

70 % 50 % 

gázkisülésű lámpák átlagos tömege alapján - 80 % 
Cél elérésének éve 2006. december 31 
Forrás: Az Európai Parlament és a Tanács 2002/96/EK irányelve (2003. január 27.) az 
elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról (WEEE) - Az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság együttes nyilatkozata a 9. cikkre vonatkozólag.  
 
A hulladéklerakás a hulladék-hierarchia egy alsóbb szintjén helyezkedik el, 
miután a hulladékban található erőforrás felhasználására itt nem kerül sor.  
Mindamellett, a hulladéklerakás a legelterjedtebb hulladékkezelési eljárás az 
Európai Unióban.  
 
A hulladéklerakók káros hatással lehetnek a környezetre. A metángáz-
kibocsátáson keresztül hozzájárulnak az üvegházhatáshoz. A csurgalékvíz 
szintén károsítja a talajvizet elvezetési rendszer hiányában. A hulladéklerakó 
telepek szomszédságában szagok és egyéb kellemetlenségek okozhatnak 
további problémákat.   
 
Ezért is, számos oka van annak, hogy a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK 
irányelv a hulladéklerakókba elhelyezni szándékozott, biológiailag lebontható 
települési hulladék mennység csökkentését célozza meg.  2006-ig, az 1995-
ben termelt összes mennyiség 35%-ra kívánja csökkenteni a 
hulladéklerakóban elhelyezett biológiailag lebontható hulladék mennyiségét. 
Amennyiben az összes mennyiség nem növekszik, mindez 70 millió tonnányi 
biológiailag lebontható települési hulladék4  elvezetését jelenti a 
hulladéklerakókból 2006-ban az Európai Unióban.  

                                                
4 Biológiailag lebontható települési hulladékok Európában, Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség, 15/2001 jelentés. 6. tábla, BMW (biodegradable municipal waste-
biológiailag lebontható települési hulladék)- 1995. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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6. táblázat Biológiailag lebontható települési hulladék: célok 
hulladék hulladéklerakótól való elvezetésére 
A cél 
teljesítésének 
éve 

Az 19951-ben keletkezett biológiailag lebontható települési 
hulladékot alapul véve, a hulladéklerakóba kerülő, biológiailag 
lebontható települési hulladékot az alábbi százalékra kell 
csökkenteni:  

2006. július 16 75 % 

2009. július 16 50 % 

2016. július 16 35 % 
1. Megjegyzés: Vagy 1995-öt megelőző azon legutolsó év, melyről hiteles Eurostat adat 
rendelkezésre áll.  Forrás: A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról  
 
 
Azon tagállamok, melyek 1995-ben (vagy 1995-öt megelőző azon legutolsó 
évben, melyről hiteles Eurostat adat áll rendelkezésre) összegyűjtött 
települési hulladéka több mint 80%-át hulladéklerakóban helyezték el, a 
célkitűzés elérését elhalaszthatják maximum négy évvel.  
 
2.2. táblázat: Példa: Hulladék hulladéklerakóból való elvezetése 
 
Hollandiában a hulladék rendelet (hulladéklerakási tilalom) 1995-ben lépet hatályba. 
A rendelet megtiltja azon hulladékok hulladéklerakóba való elhelyezését, melyek 
energia visszanyerés céljából újrafelhasználhatók, ismételten felhasználhatók vagy 
elégethetők. A tilalom vonatkozik háztartási hulladékra, papírra és kartonra, szerves 
háztartási hulladékra és csomagolásra. 1997-től a tilalom a fahulladékra is kiterjed. 
Továbbá, az ismételten felhasználható és égethető hulladékra magas adott vetettek 
ki.   Noha a háztartási hulladék mennyisége 13.4%-kal nőtt  1995 és 1995 között, a 
hulladéklerakóba küldött biológiailag lebontható települési hulladék mennyisége több, 
mint 50%-kal csökkent.  1998-ban a biológiailag lebontható háztartási hulladéknak 
csak 13.1%-a került hulladéklerakóba.   
 
További információkért, lásd:http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 2.3 További vonatkozó EU jogszabályok 

A közvetlenül a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályokon kívül, a 
hulladékgazdálkodási tervezési folyamat során számos más olyan vonatkozó 
irányelvet is figyelembe kell venni, melyek döntéseket befolyásolhatnak, 
különösen a hulladékgazdálkodási létesítmények létesítése és azzal 
kapcsolatos műveletek terén. Különösen fontosak az alábbi irányelvek: 
 
• A vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv; 
•  A 97/11/EK irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK 
irányelv;  

• A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv (részletesebben a 3.3 pontban); 

• A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK irányelv. 
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3 Hulladékgazdálkodási terv elkészítése 
során figyelembe veendő általános 
szempontok 

 
 
 
A hulladékgazdálkodási terv elkészítésének szükségességének megértése és 
politikai támogatása nélkülözhetetlen fontosságú. Amennyiben már készült 
hulladékgazdálkodási terv, szükség lehet annak felülvizsgálatára. 
Amennyiben, éppen ellenkezőleg még nem készült hulladékgazdálkodási 
terv, fontos, hogy a politika előzetesen már elfogadja a terv létrehozásának 
szükségességét, illetve, hogy rendelkezésre bocsátsa annak elkészítéséhez 
szükséges forrásokat.   Ennél fogva ajánlatos egy politikai kiindulási alap 
meghatározása abból a célból, hogy a hulladékgazdálkodási terv 
elkészülhessen.  
 
A politikai kiindulási alapnak a következő kérdésekben kell döntést hozni: 
  Miért van szükség hulladékgazdálkodási tervre? 
  Milyen alkalmazási területre terjed ki a hulladékgazdálkodási terv? 
  Kit kell bevonni a hulladékgazdálkodási terv elkészítésébe? 
  Mi a hulladékgazdálkodási terv véglegesítésének menetrendje? 
  Hogyan viszonyul a terv más tervekhez? 

 
3.1 A terv alkalmazási területének meghatározása 

 A tervezés megkezdése előtt, meg kell határozni a terv alkalmazási 
területét. 
 
A következő témákat kell számításba venni: 
• A terv földrajzi szempontból:  Országos, regionális vagy helyi terv? 
• Milyen hulladékáramok kerülnek a tervbe? Bármilyen hulladék, települési 

hulladék, veszélyes hulladék, csomagolási hulladék vagy egyéb? 
•  Mely ágazatok kerülnek be a tervbe? 
•  Milyen időtartamra vonatkozik a terv? Pl.: 3, 5 vagy 10 évre? 
 
A tervbe foglalandó hulladék áramok és ágazatok 
A terve foglalandó hulladékáramot során figyelembe vétele során meg kell 
határozni a keletkezett hulladék forrásait, áramlatait és mennyiségét, a 
jelenlegi gyűjtési, szállítási és kezelési módszert, illetve, hogy ezek hogyan 
változnak majd a jövőben.  Fontos a hulladékáramok világos meghatározása.   
Egyértelműen meg kell határozni továbbá a legfontosabbnak tekintett 
hulladékáramokat. 
 
A döntés, hogy mely hulladékáramokról szóljon a terv, arra is hatással lehet, 
hogy mely gazdasági ágazatokra vonatkozzon a terv. A legtöbb országban a 
helyi hatóságok csak a területi hulladék kezeléséért felelősek. Néhány 
országban azonban, a helyi hatóságoknak lehetőségük van arra, hogy az 
ipari hulladék is ők kezeljék, vagy esetleg az összes hulladék kezeléséért is 
ők felelnek. 
 
A hulladékgazdálkodási terv tervezetett időtartama 
A hulladékgazdálkodási terv tervezett időtartama számos tényezőtől függ. 
Illusztrálásul, a terv állhat páldául két részből: melyből az 1. rész a rögtöni 
hatállyal elvégzendő feladatokra vonatkozik, a 2. rész pedig hosszú távú 
célokat tűz ki. 
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A hosszú távú tervezési részre azért van szükség, mert jelentős nehézségek 
merülhetnek fel a hulladékkezelési létesítmények, illetve a hulladéklerakók 
létesítésére alkalmas ipari övezetbe vagy annak közelében elhelyezkedő 
területek kiválasztása során. Jelentős erőfeszítéseket kell továbbá tenni a 
területek kiválasztása, a környezeti hatások felmérése, illetve a nyilvánosság 
tájékoztatása terén az újabb területekre való engedély megszerzésének 
érdekében. Végül, a hulladékkezelési létesítmények jelentős befektetéseket 
igényelnek, melyeknek hosszútávon kell megtérülnie.  
 
A hulladékgyűjtési költségek rövidebb távra szólnak és kevésbé 
tőkeigényesek. A fő tételek általában vállalkozókkal való szerződés tárgyát 
képezik, melyek általában legfeljebb öt évre szólnak. 
 
Gyakorlati szempontból, a tervet elég hosszú időre kell ahhoz tervezni, hogy 
fel lehessen mérni, vajon a tervben lefektetett célkitűzések teljesültek-e.  
Ezért, a terv újraértékelését nem célszerű három évnél előbb elvégezni. A 
terv tervezési időtartama a politikai színtér eseményeinek figyelembe vételét 
is tükrözheti, mint pl. a helyi választások közti időszakot.  
Ezért célszerű, ha három-öt év telik el a hulladékgazdálkodási terv akció-
részének felülvizsgálata előtt.  
 
3.2 Részvétel a tervezési folyamatban 

A különböző érdekcsoportoknak és a közvéleménynek a tervezési folyamatba 
történő bevonásának az a célja, hogy a hulladékpolitika általános 
elfogadásra találjon illetve, hogy e célcsoportok a hulladékpolitika 
célkitűzéseinek elérését segítsék. Mindezt az érintett igazgatási szinteknek 
megfelelően, a kulturális tradíciókat és a politikai szerzeteket tükrözve kell 
végrehajtani. 
 
A hulladékgazdálkodási terv elkészítésekor az általános megfontolások 
részeként tisztázni kell, kik fognak részt venni a tervezési folyamat 
különböző szakaszaiban és hogyan és mikor fogja e szereplőket az 
államigazgatás, illetve a politikai szereplők bevonni?  
 
A nyilvánosság bevonását a hulladékgazdálkodási tervekre vonatkozó , a 
bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló, 2001/42/EK irányelv rendeli el. (lásd: 3.3) A nyilvánosság bevonása 
összhangban van továbbá a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről 
és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló (un. „Aarhus-i 
Egyezmény”) egyezménnyel. Az Egyezményt 40 ország írta alá és 22 ország 
ratifikálta.  A 2001. október 30.-án hatályba lépett egyezményt az Európai 
Unió és 15 tagállama is aláírta. 
 

3. 1. tábla: Az Aarhus-i Egyezmény célkitűzései 
 
A jelenlegi és az eljövendő generációk minden egyes tagja azon jogának 
védelmében, hogy egészsége és jóllétének megfelelő környezetben éljen, minden fél 
biztosítja az információhoz való hozzáféréshez, a nyilvánosságnak a döntéshozásban 
történő részvételhez, illetve a környezetvédelmi ügyekben az igazságszolgáltatáshoz 
való jogot az egyezmény rendelkezéseinek megfelelően. 
 
A teljes szöveg az alábbi honlapon érhető el: 
http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 
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A környezeti információkhoz való hozzáférés és a nyilvánosság 
részvétele 
Két fontos EU irányelv segíti jelenleg az Aarhus-i egyezmény célkitűzéseinek 
megvalósítását.  
 
A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló irányelv jogi 
keretet nyújt a közhatóságok számára a környezeti információkhoz való 
hozzáférés iránti igény kezeléséhez. Engedélyezi továbbá a környezeti 
információk nyilvános terjesztését és meghatározza ezen információk 
minimális tartamát. 
 
A nyilvánosság részvételéről szóló irányelv egy olyan konzultációs eljárást 
vezet be, melyet a hulladékgazdálkodási terveket is magukban foglaló 
környezettel kapcsolatos tervek és programok elkészítése során kell 
alkalmazni. Pontosítja a nyilvános konzultáció céljából közlendő információ 
típusát, ésszerű időkeret követel meg továbbá abból a célból, hogy a 
nyilvánosság hatékonyan bevonható legyen a környezeti döntéshozás korai 
szakaszába. 
 
3.2 tábla 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2003. január 28-i 2003/4/EK irányelve a 
környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről  
 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
A környezetre vonatkozó egyes tervek és programokkal kapcsolatosan a 
nyilvánosság részvételét biztosító és a nyilvánosság részvételéről és a 
jogorvoslathoz való jogról szóló 85/33/EGK és a 96/61/EK tanácsi 
irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i parlamenti és tanácsi 
irányelv 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kit kell bevonni a tervezési folyamatba? 
Az összes fontos szempontot figyelembe vétele érdekében, a 
hulladékgazdálkodási tervezési folyamatba érdekcsoportok széles skáláját 
kell bevonni. A következő érdekcsoportok tartozhatnak ide:  
• A politika és a közigazgatás képviselői (minisztériumok, regionális 

hatóságok, önkormányzatok) 
• hulladékszakértők 
• a hulladékgazdasági ágazat képviselői (hulladékgyűjtés, újrafelhasználás, 

komposztálás, biogáz, égetés vagy hulladéklerakás) 
• iparágak, ipari vagy kereskedelmi szervezetek 
• fogyasztói tanácsok/egyesületek 
• civil szervezetek 
 
A tervezési folyamatba további partnerek is bevonhatók. 
 
Hogyan kell bevonni a résztvevőket? 
A minimális bevonási követelmény a hulladékgazdálkodási terv vázlatának 
nyilvános konzultációra való bocsátása. A konzultáció történhet írásos 
formában, mely során kizárólag a legfontosabb felek (pl. a fent említett 
résztvevők) kapják meg a tervvázlatot megadott időn belül való 
kommentálásra. 
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A tervvázlat nyilvánossá tehető a városházán, nyilvános könyvtárakban 
elérhető internet szolgáltatáson keresztül.  Az weboldalon keresztül bárkinek 
lehetősége nyílna a tervvázlat kommentálására.  
Még tovább mutató lépésként felállítható esetleg egy magas szintű 
tanácsadó testületet illetve munkacsoport.  
 
A tanácsadó testület felállításának célja az, hogy irányítsa a teljes tervezési 
folyamatot és inputot adjon olyan fontos témákban a hulladékgazdálkodási 
tervet illetően, mint például a fontos hulladékáramok meghatározása, reális 
célok kitűzése, illetve a terv végrehajtásához szükséges intézkedések 
meghozatala. A tanácsadó testület operatív bizottságként esetleg még ennél 
befolyásosabb szerepet is kaphat. A tanácsadó testületnek az illetékes 
hatóságok (pl.: környezetvédelem, pénzügy, energia és ipar), a 
helyi/regionális hatóságok, a hulladékgazdálkodási szektor, iparág, 
fogyasztók és a civil szervezetek képviselőiből kell állnia. 
 
A munkacsoport feladata a gyakorlati munka irányítsa a következő 
területeken: adatgyűjtés, elemzés készítése a fennálló helyzetről, potenciális 
problémák meghatározása, javaslatok készítése a célokat illetően, 
intézkedések végrehajtása, stb. és természetesen a hulladékgazdálkodási 
terv vázlatának elkészítése. A munkacsoport továbbá a tanácsadó testület 
titkárságaként is működhet. A munkacsoportban mindenképpen részt kell 
vennie az illetékes hatóságok képviselőinek (pl. országos környezetvédelmi 
ügynökség vagy regionális hatóság) emellett azonban a helyi/regionális 
hatóság képviselőit (amennyiben országos vagy regionális tervről van szó), 
illetve a hulladékgazdálkodási szektor képviselőit is be lehet vonni a 
munkába. 
 
Meg kell határozni mind a tanácsadó testület, mind pedig a munkacsoport 
hatáskörét. A hatásköri leírást még a két csoport létrehozása előtt ki kell 
alakítani, így elkerülhető, hogy ugyanazt a feladatot kétszer végezzék el, 
kiküszöbölhetők továbbá a következetlenségek a szervezeti struktúrába. 
 
A tanácsadó testületen és a munkacsoporton kívül, a folyamatban való 
részvétel egy további eszköze lehet workshopok szervezése. Az első 
workshop témája lehet például a hulladékprobléma, illetve a tervezés 
szükségességének kölcsönös elfogadtatása. A workshopok keretében be 
lehet esetleg mutatni a fennálló helyzetet a keletkezett hulladék, a hulladék 
kezelés környezetre gyakorolt hatásai illetve a kezelési kapacitás 
szempontjából. A workshopok lehetőséget nyújthatnak továbbá a 
hulladékágazat jövőbeni fejlődésére, illetve a legfontosabb hulladékáramokra 
vonatkozó további ötletek és célkitűzés-javaslatok összegyűjtésére.  
 
A workshopokat később is meg lehet rendezni, miután a terv már kezd 
alakot ölteni és az elérendő célokat és célkitűzéseket is meghatározták. Az 
érdekcsoportok általában a terv végrehajtását támogató intézkedések iránt 
is érdeklődnek. Összességében, a workshopok fő célkitűzése az, hogy 
ötleteket gyűjtsön az érdekcsoportoktól és biztosítsa az információcserét a 
hulladékgazdálkodási tervezésről. 
 
Végül, egy további lehetőségként speciális problémákkal foglalkozó 
munkacsoportokat vagy workshopokat is felállíthatunk. Ez különösen a 
kiemelt fontosságú hulladékáramokat illetően, az új, eddig még nem gyűjtött 
és nem kezelt hulladékáramokat illetően lehet fontos, vagy akkor, amikor 
radikális változtatásokra van szükség egyes hulladékáramokat illetően. 
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3.3 tábla: Példa: regionális hulladékgazdálkodási tervek kidolgozásában 
való részvétel 
 
A "Skóciai Nemzeti Hulladékstratégiát" 1999 végén fogadták el. A stratégia 
végrehajtása érdekében, a tizenegy terület mindegyikére külön hulladéktervet kell 
készíteni. A Területi Hulladéktervek integrálása révén integrált terv jött létre Skócia 
egésze számára.  
 
A Területi Hulladéktervek elkészítése során felállítottak egy un. Területi Hulladék-
stratégia Csoportot (WASG), mely magában foglalja a helyi hatóságokat, a 
hulladékgazdálkodási iparágat, a hulladéktermelőket és a helyi vállalatok hálózatát.   
 
A Területi Hulladék Tervekről és a tervekhez kapcsolódó konzultációs eljárásokról  
interneten a Skót EPA weboldalán lehet tájékozódni: http://www.sepa.org.uk/ 

 
 
A nyilvánosság figyelmének felkeltése 
A hulladékgazdálkodási vázlattervről való nyilvános konzultáció a 
figyelemfelkeltés szerves része lehet. A nyilvánossá figyelemének felkeltése 
azonban jóval többet jelent a tervezetek kommentálásánál, hiszen fontos 
szerepük van abban, hogy a közvélemény megismerje és elfogadja a 
hulladékgazdálkodási problémákat.  
 
A közvélemény figyelemének felkeltését a hulladékgazdálkodási terv 
kivitelezésének lehetséges eszközeiről szóló 5.4 pontban részletezzük.  
 
3.3 Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt 
hatásának vizsgálata 

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló irányelv olyan tervekre és programokra vonatkozik, 
melyek várhatóan jelentős hatással lesznek a környezetre és amelyeket egy 
illetékes hatóság készít, illetve fogad el.  
 
A környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát kötelező elvégezni olyan tervek 
és programok esetén, melyeket városi és vidéki tervként, földhasználatra, 
szállításra, energiára, hulladékgazdálkodásra, vízgazdálkodásra, iparágakra, 
távközlésre, mezőgazdaságra, erdőgazdálkodásra, halászat és turizmusra 
készítenek el. Mielőtt a tervet vagy programot elfogadnák, vagy azt 
alávetnék a jogalkotási folyamatnak, az érintett tagállam illetékes hatósága 
köteles, az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal való konzultáció után 
környezeti hatásvizsgálatot tartani illetve egy környezeti jelentést készíteni.  
 
A tervvázlatot vagy programot és a környezeti jelentést a környezetért 
felelős hatóságok és a közvélemény számára elérhetővé kell tenni. Az 
illetékes hatóságok és a közvéleménynek véleményezheti a tervvázlatot vagy 
programot mielőtt azt elfogadnák vagy jogalkotási folyamatnak vetnék alá.  
 
3.4 tábla: További információk a bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
 
Bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
2001. június 27-i 2001/42/EK irányelv.   
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Az Európai Bizottság weboldala a környezeti hatásvizsgálatról - KHV: 
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
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3.4 Tervezési folyamat menetrendje 

Menetrendet kell készíteni, mely megadja a hulladékgazdálkodási terv 
különböző szakaszainak várható időtartamát és a véglegesítési időpontját.  A 
menetrendnek rendelkeznie kell továbbá a közvéleménnyel való konzultációs 
periódusról, mely esetenként időigényes is lehet.  
 
Az egész tervezési folyamat általában körülbelül 18 hónapig tart, ez azonban 
a körülményektől függően változhat.  
 
A menetrendnek utalnia kell az egyes fázisokban meghozandó döntésekre, 
meg kell határoznia továbbá, hogy mikor szervezik a workshopokat.  
 
3.5 3.5 Kapcsolat egyéb tervekkel és politikákkal  

A hulladékgazdálkodási tervezés az átfogó nemzeti tervezési rendszer 
integráns részét kell, hogy képezze egyrészt úgy mint a fenntartható fejlődés 
egy átfogóbb megközelítése továbbá abból a célból, hogy a 
hulladékgazdálkodási tervekben lefektetett célkitűzések összessége 
megvalósuljon. Számos tervezési terület közvetlenül kapcsolódik a 
hulladékgazdálkodási tervezéshez, a hulladékgazdálkodási terv alkalmazási 
területe és tartalma meghatározása során ezeket figyelembe kell venni. 
 
Területrendezés 
A területrendezési előírások, melyek egy adott területen való bármely 
fejlesztést szabályoznak, hatással lehetnek a helyi hatóságok hatáskörére.  
Ezen előírások a hulladékkezelés vagy ártalmatlanító létesítmények 
engedélyezéséhez külön követelményeket írhatnak elő, összpontosítanak 
továbbá a megfelelő működtetés ellenőrzésére. A privatizációra vonatkozó 
nemzeti jogszabályok szintén fontosak lehetnek. 
 
A területeket speciális célokra kijelölő, átfogó tervezés alapot teremt magán 
és köztevékenységek számára, eszközt nyújthat továbbá a különböző 
tevékenységek közötti, illetve a földhasználat miatt felmerülő konfliktusok 
megoldásához. 
 
Környezetvédelmi tervezés 
A hulladékgazdálkodási tervezés általában szorosan kapcsolódik a 
környezetvédelmi tervezéshez. Egyrészt, a hulladékgazdálkodási tervezés 
szerves részét képezi azon átfogó tervezésnek, melynek célja bizonyos 
környezetvédelmi célok elérése; másrészt a hulladéktervben megfogalmazott 
célkitűzéseket csak akkor lehet elérni, ha a környezetvédelmi standardokat 
minden hulladékgazdálkodási tevékenységre nézve megállapítják és 
ellenőrzik. 
 
Energiatervezés 
A hulladékgazdálkodási létesítmények lehetnek olyan erőművek, 
hulladékégető telepek és biogáz vagy más ipari üzemek, melyek a hulladékot 
használják üzemanyagként. Azért, hogy az üzemek által termelt energiát fel 
lehessen használni, e létesítményeket bele kell venni az átfogó 
energiatervezésbe. A hulladékégető és biogáz üzemekben való 
energiatermelés része lehet az éghajlati politika célkitűzéseit elősegítő 
eszközöknek.  
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Emberi egészség 
A hulladék gyakran tartalmaz olyan kémiai összetevőket, melyek 
veszélyeztethetik az emberi egészséget. Említhetnénk például a veszélyes 
hulladékokat, háztartási hulladékot, illetve az energiatermelésből és a 
mezőgazdaságból származó hulladékot. A veszélyes anyagok termékekben 
vagy hulladékáramokban elrejtve lehetnek jelen. E kérdéseket mind az 
egészségvédelem-tervezés, mind a hulladékgazdálkodási tervezés során 
figyelembe kell venni.  
 
Munkahelyi egészségvédelem 
A hulladékgyűjtés és a hulladékkezelés nagymértékben befolyásolhatja a 
dolgozók egészségét, már a tervezés kezdeti szakaszában nagy figyelmet 
kell fordítani a negatív hatások elkerülésére. Hulladékgyűjtési rendszerek 
tervezésénél különleges figyelmet kell fordítani a nagy súlyok emelésének, 
illetve a konténerek kezeléséből adódó terhelés elkerülésére. Különös 
figyelmet kell továbbá fordítani a munkahelyi egészségvédelemre a 
hulladékégetőkben, a komposztáló és újrafelhasználási üzemekben.  
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Összefoglalás: 
 
Ajánlatos egy olyan egység felállítása, mely pontos hatáskörrel rendelkezik az 
elvégzendő munka terén.  
 
1. Rendelkezésre áll-e a hulladékgazdálkodási tervezéséhez szükséges politikai 

háttér és támogatás?  
 
2. Elegendő forrással rendelkezünk-e a tervezés megkezdéséhez? 
 
3. A hulladékgazdálkodási terv alkalmazási területe: 

 Földrajzilag mekkora területet foglal magában a terv? Országos, regionális 
vagy helyi tervről van szó?  

 Mely hulladékáramokat érinti a terv? Összes hulladék, települési hulladék, 
veszélyes hulladék, csomagolási hulladék, egyéb?  

 Mely ágazatokat érint a terv?  
 Mi időtartamra vonatkozik a terv?  

 
4. Meg lette-e határozva a tervezési folyamatban résztvevő szereplők? Vannak-e 

köztük minisztériumok, helyi önkormányzatok, hulladék szakértők, a 
hulladékgazdálkodási ágazat és a hulladékképző ágazatok képviselői, illetve 
civilszervezetek?  

 
5. Elkészült-e a hulladékgazdálkodási terv elkészítését keretbe foglaló menetrend? 

Az munka elvégzésére szánt időnek ésszerűnek kell lennie. 
 
6. Meghatározásra került-e a hulladékgazdálkodási terv és egyéb tervek közötti 

kapcsolat (pl.: területrendezés, energiatervezés, stb.) Befolyással vannak-e a 
fent említett tervek a hulladékgazdálkodási terv összetevőire?   
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4 Állapotfelmérő rész 
 
 
 
A hulladékgazdálkodási terv célkitűzéseinek felállításához és annak 
felméréséhez, hogy az előző terv mennyiben valósult meg – ha megvalósult 
egyáltalán – a státuszjelentésnek ismertetnie kell a jelenlegi helyzetet. A 
státuszjelentés egyfajta hivatkozási pont, amely pontosítja a rendszer 
további fejlesztéséhez szükséges lépéseket, mi több, ahhoz is 
nélkülözhetetlen, hogy a megvalósulás szintjeit a korábbiakban 
meghatározott célkitűzésekhez viszonyítva mérje fel. 
 
A jelenlegi hulladékgyűjtési és hulladékkezelési rendszert fizikai, pénzügyi és 
szervezeti fogalmakkal kell leírni. A jövőben a jelenlegi rendszer státuszának 
segítségével azonnal felmérhető lesz, hogy megfelel-e az olyan, már 
felállított célkitűzéseknek, mint az mindenekfelett álló újrafeldolgozás, 
bizonyos hulladékáramok begyűjtése, vagy a hulladékgazdálkodási 
létesítmények környezetvédelmi normáinak megvalósítása stb. A 
státuszjelentést elsősorban a közhivatalok készítik el, a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási rendszer keretein belül működő számos egyéb 
szereplővel együttműködésben.  
 
A státuszjelentés elkészítéséhez kiemelten fontos az adatgyűjtés, és a 
hulladékforrásokról, a hulladék összegeiről, típusairól, gyűjtéséről, 
szállításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról, illetve a jelenlegi hulladék 
hulladékkezelési rendszerről szóló általános ismeretterjesztés. 
 
A státuszjelentés váza országos, regionális és helyi szintektől függően más 
és más, mivel ezeken a szinteken eltérő természetű információkra van 
szükség. Országos szinten az összesített adatoké a főszerep, míg a 
regionális/helyi szinten elkészült státuszjelentések minden tekintetben 
különböznek. Ennél fogva a regionális/helyi státuszjelentések feltüntetik 
például a különböző ágazatokban keletkezett, és a különböző telepeken 
kezelt hulladékok típusait, a területen található termelőüzemek kapacitásait, 
és üzleti struktúrák vagy a természeti jelenségek által formált jellegzetes 
regionális/helyi körülményeket is. 
 
Egy státuszjelentés elkészülte előtti első lépés az adat- és információgyűjtés. 
Ezt követi az aktuális rendszer leírása, beleértve azokat a pontokat is, ahol a 
rendszer javításra szorul. Végül harmadik lépésben kerül sor a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási rendszer teljesítményének értékelésére. 
 
A jelentés állapotfelmérő (státusz) és tervező (planning) fejezetei a 
„hulladékforrások” (azaz a különböző hulladéktermelési tevékenységek), a 
hulladékáramok, (a hulladékot alkotó anyagok) és a hulladékgazdálkodási 
lehetőségek (pl. hulladékgyűjtés, -válogatás, -kezelés és -ártalmatlanítás) 
köré szerveződhetnek.  
 
4.1 Hulladékmennyiségek 

Ahhoz, hogy a státuszjelentés a lehető legpontosabb és legkielégítőbb 
legyen, nagyon fontos a helytálló és pontos adatok és információk 
felhasználása. Az adatgyűjtés gyakran széleskörű és kimerítő munka, ezért a 
tervezési fázis során tanácsos mihamarabb elkezdeni az adatgyűjtési 
rendszerek fejlesztését. Mivel a folyamat indulásakor nehéz megbízható 
adatokat beszerezni, az adatok ekkor még lehetnek becsült értékek is. 
 



 

 30

A hulladékmennyiségről szóló információk és adatok a következők 
szempontjából szükségesek: 
 a „hulladékforrások”; 
 a hulladékáramok; 
 a hulladékgazdálkodási folyamatok, azaz hulladéktermelés, -gyűjtés, -

szállítás, -válogatás, -kezelés és -ártalmatlanítás. 
 
A „hulladékforrások” beazonosításával lehetővé válik a figyelemfelkeltő 
kampányok és olyan megelőző programok indítása, melyek célkeresztjében a 
legnagyobb mennyiségű hulladékot kibocsátó vagy a legveszélyesebb 
hulladékképződéssel járó források állnának. Ezzel párhuzamosan teret 
kaphat a specifikus hulladékáramokat és hulladéktermelőket célba vevő 
különleges szabályozás is. Nem utolsósorban pedig javulhat a felügyelet 
eredményessége és alkalmazása. 
 
4.1. tábla Néhány fontosabb hulladékforrás: 
 
 Háztartások 
 Települések 
 Gyárak 
 Mezőgazdaság/Erdészet 
 Intézmények, kereskedelem és hivatalok 
 Építési és rombolási területek 
 Erőművek  
 Bányászat 
 Szennyvíztisztító telepek  
 Hulladéktisztító telepek 

 
A hulladékáramok nagyító alá vételével információt kaphatunk a különböző 
hulladékáramok minőségéről és összetételéről. Ezzel a hatóságok megfelelő 
háttér-információkkal rendelkeznek ahhoz, hogy az egyes 
hulladékáramokhoz stratégiai célkitűzéseket és ezek eléréséhez 
hulladékkezelési eljárásokat, és létesítményeket társítsanak. Példa lehet erre 
a Csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv, amely bizonyos 
csomagolóanyagok tekintetében számtalan célt fogalmaz meg: 
 
4.2. Tábla: Fontosabb hulladékáramok 
 
A legfontosabb hulladékáramok az Unióban: 
 Települési hulladék  Veszélyes hulladék 
 Csomagolási hulladék  Roncsautók 
 Gumiabroncsok  Egészségügyi hulladék 
 Elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékai 
 Fáradtolaj 

 Építkezési és rombolási hulladék   Szennyvíziszap 
 
Egyéb fontos hulladékáramok: 

 

 Szerves hulladék (kerti hulladék)  Élelmiszer- és szerves 
eredetű hulladék 

 Kartonpapír  Papír 
 Műanyagok  Textilek 
 Vas  „Inert” hulladék 
 Egyéb fémek  Elemek, akkumulátorok 
 Mezőgazdasági hulladék  Nagy terjedelmű 

hulladékok 
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 Ipari hulladék  Bányászati hulladék 

 
A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer állapotának leírásával felmérhető, 
hogy melyek a tervezés, a kapacitás és új kezdeményezések tekintetében 
felmerült pótolandó hiányosságok. 
 
Ugyancsak lényeges, és a Hulladék Keretirányelv értelmében kötelesség is 
egyben a különböző eljárásokon (hulladékgyűjtés, -szállítás, -válogatás, -
kezelés és -ártalmatlanítás) alá vetett hulladékmennyiségek ismertetése, 
elsősorban azért, hogy felmérhessük: elegendő-e a hulladékgazdálkodási 
létesítmények jelenlegi kapacitása. 
 
 
4.3 Tábla: Helyi és/vagy regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
 
Egy helyi vagy regionális hulladékgazdálkodási terv elkészítésekor rendkívül fontos 
beleépíteni a már működő hulladékgazdálkodási rendszer részletes leírását. A 
települési hulladékot feldolgozó helyi rendszer ismertetésében a következő pontokat 
kell feltüntetni:  
 
 Hulladékgyűjtési eszközök (kukák, járművek) 
 Hulladékelszállítás módjai (szállítási logisztika, a tisztítótelepek elhelyezkedése) 
 Transzfer/válogatási létesítmények 
 A tisztítótelepek típusai (pl. hulladéklerakók, hulladékégetők) 
 Hatósági és magánszervek (pl. Vöröskereszt) által kezdeményezett 

újrahasznosítási tevékenységek  
 A kifizetés módozatai 
 Szabályozás (országos és helyi) 

 
 
Az adat- és információgyűjtés módszerei 
A nemzeti hulladékgazdálkodási terv elkészítésekor az adat- és 
információgyűjtés alapvetően két módszerrel történik: 
 jelentések bekérése a helyi önkormányzatoktól 
 helyi vagy szúrópróbaszerű felmérésekből származó adatok 

felhasználása. 
 
Az adatok árulkodhatnak az egy főre eső hulladéktermelésről, az ipari 
ágazatonként jellemző, illetve a nyomólemez-készítési (electroforming) 
iparágban dolgozók esetében az egy főre jutó keletkezett veszélyes hulladék 
mennyiségéről, a településeken keletkezett üveg- és papírhulladékról, a 
szilárd hulladékokról stb. Az országos hulladékgazdálkodási tervbe gyakorta 
építenek be mindkét csatornán keresztül begyűjtött adatokat. 
 
4.4 Tábla: Hulladékáramlatok és mennyiségek állapota (példa) 
 
Az 1998-2005-ös finn Nemzeti Hulladékgazdálkodási Tervben státuszjelentésében 
áttekintett finnországi hulladékhelyzet alapjául egyaránt szolgáltak a helyi 
önkormányzatok által begyűjtött adatok és a kulcsszámok alapján kiszámított 
értékek. Például a hulladékhasznosítás különböző formáit különböztették meg a 
hulladékforrás, hulladéktípus, az ipari ágazat által éves szinten termelt és a 
gyártás során keletkezett hulladékmennyiségek szerint. 
 
A Finnországban éves szinten keletkezett hulladék specifikálása a következő 
hulladékáramlatok miatt lényeges: 
 Bányászati hulladék 
 Mezőgazdasági hulladék 
 Ipari hulladék 
 Építkezési hulladék 
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 Energiatermelésből és vízellátásból származó hulladék 
 Települési hulladék 
 Szennyvíziszap 
 Veszélyes hulladék 

 
E jelentés angol nyelvű változata a következő honlapon található: 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

 
Mindemellett a nemzeti tervek elkészítéséhez statisztikai adatokkal 
szolgálhatnak például a népességnövekedési tendenciákról a tervezési 
fejezetben (lásd: 5.1. fejezet) szereplő fontosabb előzetes feltételezések. 
Ezeket az adatok, mivel optimális esetben egy országos vagy regionális/helyi 
hatóság vagy szerv gyűjti össze őket, könnyen hozzáférhetők. 
 
A regionális/helyi hulladékgazdálkodási tervhez történő célirányos adat- és 
információgyűjtés gyakran egyet jelent a hulladékáramlatban végzett 
közvetlen mérések elvégzésével. Az ilyen mérések különböző kifinomultsági 
fokozatúak lehetnek. Természetesen – ahol lehetséges – a hulladék 
lemérésével kaphatjuk meg legpontosabban a hulladék mennyiségét annak 
nyilvántartásba vételéhez. Amennyiben közvetlen mérések nem végezhetők, 
a jelenleg használatban levő létesítményektől bekért adatokkal is 
számolhatunk (kiürített kukák vagy a termelőüzem területére érkezett 
járulékautók száma stb.). 
 
E lényeges adatok jó része beszerezhető az illetékes helyi 
önkormányzatoktól, a hulladékgazdálkodó, a hulladéktermelő vagy -
újrahasznosító vállalatoktól, akik gyakran lényeges információkkal 
rendelkeznek a begyűjtött, újrahasznosított vagy tisztított 
hulladékmennyiségekről, illetve azok összetételéről, valamint a kezelési 
költségekről stb. 
 
A begyűjtendő statisztikai információk a következőket tartalmazhatják: 
 Népesség nagysága; 
 A begyűjtött adat származási területének földrajzi kiterjedése, települési, 

ipari és kereskedelmi zónákra osztva; 
 A fontosabb hulladéktermelő ágazatok (ipari szektor, kereskedelmi 

vállalkozások, beleértve a mezőgazdaságot és a turizmust) és 
tevékenységek kiterjedtségének és számának részletes leírása; 

 Szezonális fluktuációnként elemzett és éves szinten keletkezett 
hulladékmennyiség és annak összetétele. 
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4.5 Tábla: Az EU hulladékstatisztikákról szóló rendelete 
 
A hulladékstatisztikákról szóló új uniós rendeletnek köszönhetően a jövőben 
megoldódni látszik a különböző felmérési módszerek és eltérő meghatározások miatt 
hiányos és nehezen összehasonlítható hulladékvonatkozású adatok problémája. A 
begyűjtendő adatokat és az adatgyűjtés módszereit a rendelet három melléklete 
sorolja fel. 
 
A hulladékstatisztikákról szóló rendeletben ismertetett főbb statisztikai adatokat két 
táblázatban foglaltuk össze: az egyik a hulladéktermelésről szól (a NACE-osztályozás 
és az EWC-stat V2 elnevezésű, a hulladék és a veszélyes hulladék osztályozási 
rendszerének megfelelően) a másik pedig a hulladékgazdálkodásról (újrahasznosítás, 
égetés energia-hasznosítással és energia-hasznosítás nélkül, hulladéklerakó). 
 
A hulladékstatisztikákról szóló rendeletet 2002. november 25-én fogadták el és 2002. 
december 29-én lépett életbe. Az első adatgyűjtési referencia év tehát 2004 lesz, így 
az első jelentés legkorábban 2006-ban lesz olvasható. 
 
Az uniós tagállamok már eddig is különböző felmérési módszereket és 
hulladékstatisztikai meghatározásokat használtak. Az új rendeletnek köszönhetően a 
hulladékkal kapcsolatos legfontosabb adatok uniós szinten harmonizálódnak. 
 
A hulladékstatisztikákról szóló 2150/2002/EK rendelet a következő oldalon olvasható: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Hulladékgyűjtés és –kezelés 

A begyűjtött és megtisztított hulladékáramlatok helyzetének 
átláthatóságához mindenek előtt a jelenlegi hulladékgyűjtési rendszer és 
hulladékkezelési létesítmények leírása szükséges s ez alapján a rendszer 
optimalizálásra szoruló pontjai is tisztázhatóak. 
 
A helyzetjellemzésnek a hulladékáramlatok begyűjtésére szolgáló összes 
rendszert is tartalmaznia kell, és amennyiben lehetséges, kombinálva a 
hulladékgyűjtésért felelős szereplők által tett nyilatkozatokkal. Ez különösen 
fontos azoknál a hulladékáramoknál, ahol a hulladékgyűjtés és/vagy az 
újrafeldolgozás/hasznosítás célkitűzéseit uniós irányelvek rögzítik. 
 
Országos szinten a jelenleg működő rendszerek nagyvonalakban 
felvázolhatók a hulladékgyűjtési rendszerek ismertetésével, míg 
helyi/regionális szinten ez a helyzetjellemzés sokkal részletesebb is lehet: pl. 
tartalmazhatja, hogy a sokemeletes épületeket egyetlen hulladékgyűjtési 
rendszer szolgálja ki, míg a családi házakat egy másik rendszer látja el. 
 
A hulladékgazdálkodási létesítmények gyakran több különböző 
hulladékkezelő telepből állnak (hulladékégetők, szemétlerakók és az 
újrahasznosító létesítmények több típusa – beleértve a komposztáló 
telepeket is). 
 
A rendszerleírásba szintén bele kell foglalni a regisztrált jelenlegi kihasználás 
mértékét, az egyes telepek kapacitását és a hulladékkezelés pénzügyi 
vonatkozásait. Fel kell tüntetni az egyes hulladékáramlatokban éves szinten 
megtisztított hulladékmennyiséget, a telepek maximális kapacitását és 
várható élettartamát, az egyes hulladékáramlatokban várható kezelési 
költségeket, valamint az esetleges telepbővítési vagy -felújítási terveket is. A 
regisztrációra kérdőívek segítségével vagy teleplátogatások alkalmával 
kerülhet sor. 
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4.3. Gazdaság és finanszírozás 

A hulladékgazdálkodási rendszerek folyamatos fejlesztése és támogatása 
rendkívül sok pénzt emészt fel, és Európa-szerte számos módja ismert. A 
hulladékgyűjtést és –szállítást, a hulladékkezelő létesítmények és lerakók 
működtetését mind-mind magán- és állami kézben levő vállalatok, félig 
állami tulajdonban levő cégek vagy települési szövetségek biztosítják. 
 
Az e kérdésben felvetett specifikus javaslatok már messze nem tartoznának 
ezen alapelvek alkalmazási területébe. Mégis, a tervek pénzügyi 
jelentéseinek tartalmazniuk kell a terv gazdasági következményeit tükröző 
legfontosabb adatokat is. Ez pedig kiemelten fontos akkor, amikor a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási rendszerben javasolt változtatások pénzügyi 
kihatásainak megelőzésére teszünk kísérletet. 
 
A nemzeti terv tartalmazhat az ország egészére vonatkoztatott mutatókat a 
hulladékgyűjtés és –kezelés tekintetében (pl. a hulladéktemetők 
létrehozásának költségei, egy tonna azbeszthulladék lerakásának 
átlagköltsége, vagy a hulladékpapír szétválogatásának minimum és 
maximum költsége stb.). Azonban általában egy nemzeti 
tervben/stratégiában nem lehet pontosan feltérképezni a gazdasági 
kérdéseket. 
 
A regionális/helyi tervnek szólnia kell a hatóságok adminisztratív kiadásairól, 
és tartalmaznia kell a hulladékgyűjtésről, -szállításról, -válogatásról, -
kezelésről és végső hulladéklerakásról szóló aktuális információkat is. Ezek a 
kulcsadatok a következők: 
 
• egy tonna hulladék kezelésének költsége különböző hulladékkezelő 

telepeken (hulladéklerakóban, szemétégetőben, hulladékválogatással 
stb.); 

• egy tonna hulladék gyűjtésével összefüggő, a hulladékgyűjtési 
módszerek és hulladékáramlatok között felosztott költségek; 

• egy tonna hulladék szállításával összefüggő, különböző 
hulladékáramlatok között szétosztott költségek. 

 
A hulladékgazdálkodási rendszerek támogatása nagymértékben függ a 
nemzeti törvényhozás-szabta keretektől és attól, hogy az adott országban 
hagyományosan melyek azok a határok, amelyeken belül a felhasználókat 
fizetésre lehet kötelezni. A használati díjakat általában a hulladékkezelésre 
és –gyűjtésre fordítják, jóllehet az olyan egyéb finanszírozási módokból 
befolyó összegeket, mint a termelői felelősségrevonás, bizonyos 
hulladékáramokba forgatják vissza. 
 
 
4.6 Tábla: A települési hulladékgazdálkodás finanszírozása 
 
Az Európai Bizottság nemrégiben egy tanulmányt készített a települési 
hulladékgazdálkodás finanszírozásáról. A tanulmány kettős célja:  
(1) a költségekről és kiadásokról szóló és egy gazdasági elemzéshez nélkülözhetetlen 
hulladékgazdálkodási adattár bővítése,  
(2) a helyi önkormányzatok és az uniós tagállamok által alkalmazott finanszírozási 
modellekről szóló információk és a legoptimálisabb modellek népszerűsítésének 
összehasonlítása (beleértve a hasonló rendszerekben nyert tapasztalat értékelését 
is).  
A tanulmányról szóló jelentés a következő oldalon olvasható:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
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ement.htm  

 
 
4.4 A korábbi célkitűzések kiértékelése és a döntéshozatal 

lényege 

A fennálló helyzetről szóló információk és elemzések alapján már értékelhető 
a jelenlegi rendszer teljesítménye. Vagyis a jövőben az adminisztratív szint 
és a politikai döntéshozók egy közös platformon pontosíthatják a jövőben 
kiemelt figyelmet érdemlő problémákat és a hulladékgazdálkodási terv 
időkeretén belül megvalósítható és reális célkitűzéseket. 
 
Ezen túlmenően a következő tervezési időszak célkitűzéseinek felállítása előtt 
természetesen értékelni kell, hogy az előző hulladékgazdálkodási terv és 
kezdeményezései meghozták-e a várt eredményeket. Ennélfogva a tervnek 
arról is szólnia kell, hogy az előző terv célkitűzései, ha voltak ilyenek, 
mennyire valósultak meg, és ha nem, akkor miért nem. 
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Összefoglalás 
 
A hulladékgazdálkodási rendszer státuszának megállapítása után valamennyi, a 
hulladékgazdálkodási tervben érintett szereplő áttekinthetést kap a jelenlegi 
rendszerről. 
 
Az állapotjelentés elkészítése elsősorban az adminisztratív szervek feladata, szoros 
együttműködésben az adott hulladékgazdálkodási rendszerben érintett különböző 
szereplőkkel. Azonban ne feledjük, hogy az elvégzendő munka széleskörű, 
függetlenül attól, hogy már meglévő adatok felülbírálatáról, vagy egy első 
státuszfelmérésről illetve adatgyűjtésről van szó. 
 
A státuszjelentés alapján a következő kérdésekre kaphatunk választ: 
 
1. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer megfelel a következő politikai 

célkitűzéseknek? 
 hulladékmegelőzés/minimalizálás, 
 újrafeldolgozás / energia-hasznosítás, 
 biztonságos hulladékmegsemmisítő létesítmények 

 
2. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer megfelel a hulladékgazdálkodási terv 

lényeges területein támasztott környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 
követelményeknek? 
 

3. A hatékonyság szempontjából a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer adekvát 
adminisztratív és szervezeti keretet képvisel a fenti területeken? 
 

4. Melyek azok a lehetséges változások, melyek ahhoz szükségesek, hogy: 
 a jelenlegi rendszer megfeleljen a politikai célkitűzéseknek, 
 javuljon a jelenlegi rendszer környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 

teljesítménye, 
 optimalizálódjon a hulladékgazdálkodási rendszer kapacitása és fizikai 

teljesítménye (a hulladékgyűjtéshez szükséges felszerelések, járulékautók, 
bejutás a hulladékgazdálkodási létesítményekbe) a közelség és az önellátás 
elvének tekintetében, 

 javuljon a rendszer hatékonysága és szervezeti kerete 
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5. Tervezési fejezet 
 
 
 
A tervezési fejezet két részből áll:  

a) uniós és a nemzeti hulladékgazdálkodási jogszabályokból és stratégiákból, 
melyek tartalmazhatják az egyes területeken felállított célkitűzéseket, 
valamint  

b) az állapotfelmérő részben szereplő információkból, azaz a fennálló helyzet 
kielemzéséből és értékeléséből. 
 
A tervezési fejezetben a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

• a jövőbeni politikai célkitűzések, beleértve a célokat és a mutatókat 

• a jelenlegi rendszer környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 
teljesítményének javítását szolgáló változtatások 

• a hulladékgazdálkodási rendszer kapacitásával és fizikai teljesítményével 
kapcsolatos változások 

• a rendszer hatékonyságának és szervezeti keretének javítását szolgáló 
változtatások. 

 
A tervezési fejezetbe beemelhető további pontokat a 7. Tábla tartalmazza. 
 
7. Tábla: A tervezési fejezetbe beépíthető további pontok 
1. A hulladéktermelés 

várható jelentős 
paramétereinek 
beazonosítása és 
elemzése – és a 
hulladékgazdálkodás 
formáinak 
beazonosítása 

A hulladékmennyiség és a hulladék összetétele a 
következő tényezőkhöz igazítva: 
- népességnövekedés 
- gazdasági élet változásai (növekedés/recesszió) 
- fogyasztási cikkek jellemzői és e cikkek iránti 

keresletben beállt változások 
- termelői módszerek terén beállt változások 
- új hulladékkezelési eljárások 
- politikai változások hatásai 

2. A következő 
célkitűzések 
meghatározása: 

- hulladék-megelőzés, újrafeldolgozás hasznosítás és 
biztonságos hulladékártalmatlanítás 

- hulladékáramlat, pl. fontosabb hulladékáramok 
- hulladékforrások, pl. ipar és háztartások 

3. A jövő 
hulladékgazdálkodási 
rendszere - akcióterv 

- hulladékgyűjtés (szervezett hulladékgyűjtés, a 
hulladék elszállításának formái, újrafeldolgzó telepek) 

- hulladékgazdálkodási létesítmények (újrahasznosítás, 
szemétégetés energia-hasznosítással, 
hulladéklerakás) 

- felelősség megoszlása a helyi önkormányzatok és az 
ipari szektor között (települési hulladék/ipari 
hulladék, termelői felelősség stb.) 

- gazdasági következmények és finanszírozás:  
- a gazdálkodási rendszer teljes költsége 
- díjak, illetékek és adók kivetése, termelői 

felelősség 

- a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásához 
szükséges intézkedések 

4. Hosszú távú 
fejlesztések 

- jövőbeni beruházások az új hulladékgazdálkodási 
létesítményekbe 
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- kiegészítő kutatások és tanulmányok elvégzése 
 
 
A tervezési szakasz néhány paramétere jelentősen befolyásolhatja a 
hulladékáramokat és a hulladékmennyiségeket. Annak érdekében, hogy a 
terv valósághű legyen, azonosítani kell a legjellemzőbb paramétereket, 
valamint jellemezni és értékelni kell azok hulladékáramlatokra gyakorolt 
várható hatását. A tervbe ugyancsak be kell építeni a nemkívánatos trendek 
ellenőrzéséhez vagy semlegesítéséhez szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket a tervezési szakaszban végre is 
lehessen hajtani. 
 
5.1 Előzetes feltevések a tervezés előtt 

A tervezést befolyásoló jelentősebb paraméterek a következők: 

• a hulladék típusai és mennyisége,  
• a hulladék földrajzi származása  
• a hulladékgazdálkodási létesítmények hozzáférhetősége.  
 
Például az állapotfelmérő fejezetből kiderülhet, hogy bizonyos területeken 
megnövekedett a hulladékmennyiség. Ez pedig azt megelőző intézkedéseket 
vagy a szóban forgó hulladéktípusokat érintő kezelési kapacitás bővítését 
teszi szükségessé. Ugyanígy, bizonyos hulladéktípusok mennyiségének 
csökkenésével a kezelési kapacitást is ehhez a csökkenéshez kell igazítani. 
Mindenesetre az éves szinten termelődő hulladékmennyiség növekedést 
vagy csökkenést részletesen ki kell elemezni ahhoz, hogy láthatóvá váljék, 
hogy ezek az ingadozások alkalomszerűek vagy tartós jelleggel jelentkeznek. 
Ezeket a szempontokat a 4. fejezetben leírtaknak megfelelően a 
státuszjelentés ideje alatt kielemezték. 
 
A tervezési szakaszban egyéb paraméterek is befolyásolhatják a 
hulladékképződést, és a jövőbeni hulladékgazdálkodási szolgáltatások stb. 
szükségleteinek felméréséhez nagyon fontos, hogy felbecsüljük a következő 
tényezők hatásait: 
 
- népességnövekedés 
- gazdasági élet változásai (növekedés/recesszió) 
- fogyasztási cikkek jellemzői és e cikkek iránti keresletben beállt 

változások 
- termelői módszerek terén beállt változások 
- új hulladékkezelési eljárások 
- politikai változások hatásai 

 
E paraméterek közül néhányat gyakran kísérnek bizonytalansági tényezők is, 
ezért a hulladékmennyiségeket és a hulladékgazdálkodási létesítmények 
szükségleteit stb. csak hozzávetőlegesen lehet megjósolni. 
 
A jövőben termelődő hulladékmennyiségre nézve tehát képtelenség egy 
teljesen megbízható és határozott prognózist adni. Ennek ellenére 
nyilvánvaló, hogy szükség van egy megbízható háttérre ahhoz, hogy a 
tervezési szakaszban a rendszer szükséges kapacitását biztosítani lehessen, 
különös tekintettel a majdani beruházáskora, a hulladékgyűjtő rendszerek 
bevezetésére stb. E probléma megoldásához forgatókönyveket készíthetünk 
a hulladéktermelődés és –kezelés különböző változatainak megfelelően. 
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Az adott ország kapacitását és képességét alapul véve (beleértve az ország 
gazdaságát, az átvett politikákat és a már létező és kötelezően szem előtt 
tartandó célokat – lásd uniós irányelvek) a legvalósághűbb forgatókönyv 
lehet a tervezés megkezdésének kiindulási pontja. 
 
A fenti paraméterek nehezen megjósolható hatását figyelembe véve a 
forgatókönyvek bizonyos fokig rugalmasak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy 
a kiválasztott forgatókönyvre alapozott tervet az előzetes feltételezésekhez, 
a hulladékmennyiségekhez stb. lehessen igazítani. 
 
Például az adott terület település lélekszámában bekövetkezett változás 
számottevő hatással lehet a hulladékgyűjtési rendszer kapacitására, a 
hulladékkezelési rendszerre, stb. Éppen ezért a lélekszám és a tervben 
foglalt különböző tevékenységek között fennálló összefüggésnek 
átláthatónak kell lennie ahhoz, hogy a népesség létszámingadozásai folytán 
szükségessé vált kiigazításokat a terv megfelelő szakaszában lehessen 
elvégezni. 
 
Egy másik példa lehet a mindezidáig elégetett vagy hulladéktemetőbe került 
hulladékáramlat újrahasznosítását célzó új technológia lehetséges 
továbbfejlesztése. Mivel e technológia a hulladékáramlatra gyakorolt hatása 
pontosan beazonosítható, mérlegelni lehet, hogy a jelenlegi rendszerekben 
bekövetkezett tartós változások hozadéka jótékony lesz-e. 
 
Így a tervezés során a fokozott rugalmasság egyik záloga továbbra is az 
átláthatóság, amelyekkel például a kapacitás-számításokban felmérhető a 
különböző hulladékmennyiségek és –áramlatok a hulladékgazdálkodási 
rendszerre gyakorolt hatása. 
 
5.1 Tábla: Példák a háztartási hulladékok termelődésének kiszámításához 
 
Egy adott terület adatai:  
• X. évre bejelentett lélekszám: Alakos 
• Az X. évre becsült vagy mért, egy lakosra jutó hulladékmennyiség: Ptonna/év*lakos 
• E területen az X. évben termelődött hulladékmennyiség: Gn = Alakos * Ptonna/év*lakos 
 
Feltételezett -tól -ig értékek (a megadott értékek csak példák!): 
• népességingadozás: min. +0,4% évente, maximum +0,9% évente 
• az egy főre jutó hulladéktermelés: min. +0,6% évente, maximum +1% évente 
 
Az X+5. évben várhatóan kezelendő hulladék becsült mennyisége: 
A minimum érték alkalmazása a népességingadozáshoz valamint az egy főre jutó 
hulladéktermelődés: 
Gn+5: Alakos * (1.004)5 * Ptonna/év*lakos * (1.006)5 = Gn * 1.051 
 
A maximum érték alkalmazása a népességingadozáshoz és az egy főre jutó 
hulladéktermelődés: 
Gn+5: Alakos * (1.009)5 * Ptonna/év*lakos * (1.01)5 = Gn * 1.099 
 
Forrás: Management of household waste: Departmental Plans, ADEME 2001.  

A Tájékoztató a következő oldalon található: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Célkitűzések felállítása 

A státuszról szóló fejezet érdeme, hogy országos, regionális és helyi szinten 
is megfelelő háttér születik a célkitűzések felállításához. E célkitűzések 
feladata, hogy kiegyenlítsék a hulladékmennyiségek és a hulladékkezelési 
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kapacitás közötti viszonyokat, például a hulladéktermelődés korlátozását 
szolgáló kezdeményezések végrehajtásával, az újrafeldolgozás (recycling) és 
hasznosítás (recovery) növelésével vagy a hulladékkezelési kapacitás 
kibővítésével. 
 
A nemzeti hulladékgazdálkodási tervek célkitűzései – mint például az 
újrahasznosítással kapcsolatos európai uniós célkitűzések – bizonyos 
esetekben előre meghatározhatók. Sőt, a nemzeti célkitűzéseket a 
hulladékcsökkentésre vagy az újrahasznosításra vonatkozóan határozzák 
meg. Az új célkitűzések meghatározására szolgáló átfogó stratégia a 2.2. 
fejezetben leírtakhoz hasonlóan a hulladékhierarchia. Ennek ellenére azoknál 
a hulladékáramlatoknál vagy hulladékforrásoknál, ahol még nem születtek 
célkitűzések, az optimális hulladékgazdálkodási lehetőség kiválasztásához fel 
kell mérni a környezetvédelmi és gazdasági hatásokat.  
 
Célkitűzéseket és mennyiségi célokat lehet meghatározni az elsődleges 
hulladékáramlatok, a hulladékgazdálkodás lehetőségei (megelőzés, 
újrahasznosítás stb.) valamint a gazdasági ágazatok és a háztartások terén 
is. 
 
A regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervben a hulladékhierarchia 
alapelveivel való összecsengést célzó stratégia „vissza kell, hogy köszönjön” 
a hulladékgazdálkodás különböző területeinek célkitűzéseiben. A regionális 
vagy helyi célkitűzések úgyí is meghatározhatók, hogy azok ezzel a helyi 
problémák megoldásához is hozzájáruljanak. Bárhogyan is, de a 
célkitűzéseknek harmonizálniuk kell az általános nemzeti 
hulladékstratégiával. 
 
Amennyiben már léteznek a korábbi hulladékgazdálkodási tervek vagy 
célkitűzések, e célok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a 
korábbi célok megvalósultak-e, vagy hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a 
célok a szóban forgó időszakban megvalósulnak. Ezért bizonyos esetekben a 
korábbi célkitűzéseket ki kell igazítani, fenn kell tartani, vagy pedig olyan 
intézkedéseket kell végrehajtani, melyekkel a célok elérése reális maradna. 
 
5.2 Tábla: Egy példa: célkitűzések felállítása 
 
1999-ben a norvég kormány közzétette a „8. Fehér Könyv a Kormány 
környezetvédelmi politikájáról és a norvégiai környezetvédelem helyzetéről” című 
írását, amely a hulladékkal kapcsolatos fejezetében három politikai célkitűzést 
fogalmazott meg: 

• a hulladékmennyiség növekedése messze nem haladhatja meg a gazdasági 
növekedés arányát. 

• a végső ártalmatlanításra (hulladéktemető, energiahasznosítás nélküli 
szemétégetés) szánt hulladék mennyisége 2010-ig a termelődött hulladék 25%-
ára kell, hogy csökkenjen. 

• a különleges hulladékok valamennyi fajtája biztonságos és elfogadható módon 
kezelendő. 

 
Ezeket a célkitűzéseket intézkedések és mennyiségi célok formájában kell 
hathatósítani. A norvég Fehér Könyvben ilyen intézkedés például a hulladékjárulékok 
közötti differenciálódás nyomatékosítása, a szemétégetőkkel szemben támasztott 
követelmények szigorítása, és a fáradtolaj begyűjtésének ösztönzése pl. a 
visszatérítési eljárások módosításával. 
 
Forrás: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-
dok000-b-n-a.html – present methods 
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A célkitűzések teljesítésének monitoringja 
A tervezés kiindulási pontjául szolgáló minőségi politikai célkitűzéseket 
mennyiségi célokká kell alakítani ahhoz, hogy e célok működőképesek 
legyenek, és hatásuk mérhető legyen. 
 
A politikai célkitűzések megvalósításának felügyelete érdekében az egyes 
politikai célkitűzésekhez egy-egy ellenőrző rendszer csatlakozik, melyben 
megtalálhatók a mérhető célok és mutatók, valamint az egyes célkitűzések 
előfeltételeinek beazonosítása és felmérése is. Az elképzelés lényege pedig 
abban állna, hogy a célkitűzés megvalósulását mérhető mutató(k) 
alkalmazásával lehetne ellenőrizni. 
 
A mennyiségi célok a politikai célkitűzésekre való alkalmazásakor gyakori, 
hogy ezzel párhuzamosan a mutatót is meghatározzák. Ha a mennyiségi 
célokat nem lehet definiálni, vagy pontosítani kell, a mennyiségi és minőségi 
célkitűzések teljesülését vagy nem teljesülését jelző mutatók rendkívül 
fontos szerepet játszanak a monitoring folyamatban és az elfogadott 
hulladéktervbe való beilleszkedésben. Egyes esetekben egy célkitűzés 
ellenőrzéséhez egynél több mutatóra van szükség. Sőt, egyenesen javallott, 
hogy ezek a célok és mutatók mérhetőek legyenek, mivel ezáltal a 
monitoring is hatékonyabbá válik. 
 
Az intézkedések feladata, hogy biztosítsák a politikai célkitűzések elérését, 
míg az előfeltételek az intézkedések bevezetése előtt már elvégzett 
tanulmányok, tesztek, stb.  
 
A politikai célkitűzések mindegyikét számos cél, eszköz vagy intézkedés 
kísérheti. Például egy átfogó, az újrahasznosítást szolgáló célt bátran 
kombinálhatunk a speciális hulladékáramlatokat vagy hulladékforrásokat 
érintő célokkal. 
 
A monitoring rendszert a 8. Tábla ismerteti – egyetlen politikai célkitűzést 
véve alapul: a biológiailag lebontható települési hulladék lerakásának 
csökkentése egy jó példa lehet az ellenőrző rendszer használatára. A 
mérhető célokat a hulladéklerakásról szóló irányelv ismerteti, míg a 
mutatókat és az intézkedéseket és az előfeltételeket az adott tagállam 
határozza meg. 
 
8. Tábla: Egy monitoring rendszer ismertetése mutatókkal 
Politikai 
célkitűzés 

Mérhető célok Mérhető mutatók Intézkedése
k 

Előfeltétel
ek 

A 
hulladéklera
kók 
használatán
ak 
csökkentése 

2006: 
A 
hulladéktemetők
ben kerülő 
BMW(1) hulladék 
mennyiségét az 
1995-ben 
keletkezett 
összes 
biológiailag 
lebontható 
települési 
hulladékmennyis
ég 
(tömeg)százalék 
75%-ára kell. 
csökkenteni. 

A hulladéklerakóba 
került BMW hulladék 
mennyiségét évente 
ellenőrzik és az 
ennek alapján 
készített 
előrejelzések 
segítségével értékelik 
a célok 
megvalósításának 
lehetőségét. 
2004: 
A BMW tisztítását 
szolgáló 
létesítmények 
létrehozása 
párhuzamosan a 

2002:  
a) A törvényi 
keret 
elfogadása a 
biológiailag 
lebomló 
hulladék 
egyéni 
szétválogatás
ának 
ösztönzése 
érdekében 
b) A lerakóba 
kerülő 
hulladékra 
kirótt adó évi 
20%-os 

2001-
2002: Egy 
kiindulási 
tanulmány 
(baseline 
study) 
készítése a 
meghatároz
ó 
hulladékkez
elési 
módszerekr
ől. 
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2009: 50%-ára 
kell csökkenteni. 
2016: 35%-ára 
kell csökkenteni. 

szelektív 
hulladékgyűjtési 
formák (papír, 
kartonpapír, kerti 
hulladék és 
ételhulladék) 
fokozatos fejlesztése 
mellett. 

emelése. 

N.B.: A célok a hulladéklerakásról szóló 99/31/EK tanácsi irányelvből származnak. 
(1)BMW: Biológiailag lebomló települési hulladék (Biodegradable Municipal Waste. ) 
 
 
5.3 A hulladékgazdálkodási terv a tervezési szakaszban – 

Cselekvési terv 

Amikor a jelenlegi helyzetről szóló elemzések és a hulladékmennyiségek 
terén bekövetkező esetleges majdani előrelépések megtörténtek és a 
célkitűzéseket is sikerült megállapítani, a következő feladat e célkitűzések 
elérésének mikéntjéről való döntés. Ez gyakorlatilag a tervezési folyamat 
motorja. 
 
A cselekvési terv a következőket tartalmazza: 

• A hulladékgyűjtési rendszerek kiválogatása 
• A szükséges hulladékgazdálkodási létesítmények beazonosítása 
• A különböző szereplők felelősségi köreinek kijelölése 
• A gazdasági kihatások és a finanszírozás mérlegelése 
• A hulladékgazdálkodási terv végrehajtását szolgáló intézkedések 

alkalmazásának megfontolása (a lehetséges intézkedéseket az 5.4-es 
szakasz ismerteti) 

 
Hulladékgyűjtési rendszerek 
A beazonosított hulladékforrások és -áramlatok gyűjtésére szolgáló 
rendszerek későbbi határozatok tárgyát képezik. A hulladékgyűjtési rendszer 
kiemelt szerepet játszhat a célok elérésében, ezért minél előbb mérlegelni 
kell, hogy a célok szempontjából melyik rendszer a legmegfelelőbb. Például 
a szervezett hulladékgyűjtési rendszer (az ún. kerbside collection) – noha 
gyakran költségesebb – sokkal eredményesebb lehet, mint amikor a 
hulladékot termelő egyén saját maga viszi el azt egy központi újrahasznosító 
telepre. 
 
A hulladékgyűjtési rendszer kiválasztásakor tehát nemcsak a gazdasági 
szempontok kapnak fontos szerepet a döntéshozatali folyamatban, hanem a 
szolgáltatási normákat és a környezetvédelmi szempontokat érintő politikai 
szándékok is komoly súllyal esnek latba. 
 
A hulladékgyűjtési módszerről és a hulladékkezelésről stb. szóló tervben 
minden egyes hulladékáramról jelentés készül. A regionális/helyi 
hulladéktervben pedig szerepelhetnek a kezelés, szállítás stb. részletes 
követelményei is. 
 
A jelenleg hatályos törvények részletesen szabályozzák a hulladékgyűjtési 
rendszer szerkezetét, és ehhez hasonlóan a gyűjtési rendszerek bevezetését 
újabb, a kiválasztandó hulladékgyűjtési forma típusát is meghatározó 
törvények is elősegíthetik. 
 
Egyes hulladékáramok az újrafeldolgozásba kerülés elvárásaitól függően 
eltérőek. Hasznos lehet, ha ezeket a különböző hulladékkategóriákat egy 
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közös meghatározás alatt és egy közös tervezési szakaszban vizsgálunk 
meg. Például az olyan csomagolási hulladékok, melyek újrahasznosítási 
fokának célkitűzései uniós szinten rögzítettek. Ezért függetlenül a hulladék 
keletkezésének forrásától – háztartási, ipari vagy kereskedelmi – a 
csomagolási hulladékot egyetlen különálló csoportba vehetjük. Ugyanez 
érvényes az Elemekről és akkumulátorokról szól irányelv által tárgyalt 
veszélyes hulladékokra valamint az elemekre, és számos egyéb 
hulladékáramlatra. Mitöbb, egyes, az Unió által kiemelten kezelt 
hulladékáramokat is be kell építeni az akciótervbe. 
 
A regionális vagy a helyi hulladékgazdálkodási terv egyik előfeltétele, hogy a 
részletes terv a jelenlegi hulladékgazdálkodásra vonatkoztatva legyen 
kidolgozva, beleértve a hulladék kezelését és lerakását is. 
 
5.3. Tábla: Példa: Kerti hulladék 
 
Belgium flamand területén a Biológiai (ételhulladék) és a Növényi eredetű hulladék 
(kerti hulladék) Végrehajtási Terv azt a célt tűzte ki, hogy 1997. végéig Flandria 
minden lakosa igénybe veheti a kerti hulladékok szelektív begyűjtési rendszerét, 
melynek keretében a kerti hulladékot vagy nagy mennyiségben szállítják el (gyakran 
ömlesztve), vagy pedig elviteli rendszerben (bring scheme). Emellett egyes helyi 
önkormányzatoknál természetes úton elbomló műanyag vagy papírzacskók is 
beszerezhetők díjazás fejében vagy ingyenesen. Az ezekben a zsákokban kihelyezett 
hulladékot általában gyakrabban gyűjtik be, mint az ömlesztett formában kihelyezett 
hulladékokat. 
 
Forrás: Biodegradable municipal waste management in Europe: Strategies and 
instruments, European Environment Agency, 2001. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
Hulladékgazdálkodási létesítmények 
A Cselekvési tervnek tartalmaznia kell a hulladékgazdálkodási létesítmények 
kapacitásával és típusával kapcsolatos döntéseket is, melyek gondos 
áttanulmányozást igényelnek, mivel egy ilyen létesítmény felettébb nagy 
értéket képvisel. 
 
A regionális/helyi tervnek tartalmaznia kell a különböző teleptípusok és -
kapacitások iránti szükséglet részletes felmérését. A Cselekvési terv jó, ha 
szól arról is, hogy mennyire teljesülnek a nemzeti hulladékstratégiák (vö. 
közelség és az önellátás elve). Az akciótervnek fel kell továbbá mérnie, hogy 
a telepek különböző típusai a kapacitás és a hulladékkezelés tekintetében 
igazodnak-e a hulladékstratégia/terv átfogó célkitűzéseihez, a 
hulladékhierarchia figyelembevétele mellett. Az egyes hulladékkezelő 
telepeket a tervezési szakasz során keletkezett várható hulladékmennyiség 
ismeretében kell jellemezni és összehasonlítani. 
 
Mivel a létesítmények akár hosszú évtizedeken keresztül is szolgálhatnak, 
ezért rendkívül fontos, hogy hova telepítik. 
 
A hulladékgyűjtés és -kezelés különböző módszereinek tervezési szintje 
alapvetően a használt berendezés méretgazdaságosságától függ. A tervezési 
szint megállapítja azt a minimális üzemkapacitást, amelyen az üzem még 
gazdaságosan működtethető, és a minimum tervezési szintet tartva eleget 
tud tenni a visszafizetési kötelezettségnek. A tapasztalatból fakadó jellemző 
értékeket a 9. Tábla ismerteti. 
 



 

 44

9. Tábla: Minimális tervezési szintek hulladékgyűjtési és –kezelési 
eljárásokhoz 

Rendszer Minimális tervezési szint 

Települési szilárd hulladékgyűjtés 3 év 

Komposztáló üzem (low-tech) 5 év 

Egészségügyi hulladéklerakó 10 év 

Szemétégető 20 év 

Komposztáló üzem (high-tech.) 20 év 

Veszélyes hulladékkezelő üzem 20 év 
N.B.: Az itt szereplő számok a tapasztalatból származnak, és nagymértékben függnek az üzem 
és a létesítmények kapacitásától. 
 
 
A tervezési szakaszban szintén fel kell mérni, hogy az üzemek megfelelnek-e 
a jelenlegi és a majdani követelményeknek, de a tervbe be kell építeni az 
üzemek bővítéséről, fejlesztéséről stb. szóló elképzeléseket is. Végül pedig 
meg kell fogalmazni az új környezetvédelmi engedélyek beszerzésének 
szükségességét is. 
 
5.4 Tábla: Környezetvédelmi és gazdasági szempont (példa) 
 
A Staffordshire megyei Tanács és a Stoke-on-Trent-i Városi Tanács a 
következőket rögzítette a helyi hulladéktervben: a hulladékégetésre beérkezett 
javaslatoknak csak ott engednek szabad utat, ahol a javasolt fejlesztés: 

i) a Legjobb Környezetvédelmi Gyakorlatot (Best Practicable Environmental 
Option - BPEO) tükrözi; 

ii) magában foglalja az energiahasznosítást hő-, erő-, vagy elektromos 
áramtermeléssel kombinálva is; és 

iii) nem okoz zavart a hulladékhierarchiában feljebb működő 
hulladékgazdálkodási létesítmények ellátásában, beleértve a komposztálást, 
az anyag-újrafelhasználást, valamint az energialétesítmények hulladékait is. 

 
Az iii) ponttal kapcsolatban a következő szerepel a tanulmányban: az égető 
létrehozása és fenntartása hosszú távú szerződések megkötésével megvalósult 
komoly beruházás, működésének feltétele a tekintélyes hulladékmennyiség. Ezért 
a BPEO, a hulladékhierarchia és a közelség elveinek szem előtt tartásával fontos 
mérlegelni a javasolt fejlesztés gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi 
vonatkozásait is. 
 
A hulladékkezelési létesítmények létrehozását érintő döntések meghozatalakor 
ezért nem szabad szem elől veszíteni az átfogó hulladékstratégiát. A 
hulladékgazdálkodási létesítmények ellátására gyakorolt hatást ugyancsak 
figyelembe kell venni ahhoz, hogy a javasolt fejlesztés ne okozzon 
fennakadásokat a további tartós hulladékgazdálkodási eljárások lefolyásában.  
 
Forrás: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Mielőtt a hulladékkezelési módszerekről és a hulladékgazdálkodási 
létesítmények telepítéséről döntés születne, a hulladékáramlatok és –
források forgatókönyvein elvégzett egy vagy több költség-haszon elemzés is 
hasznos lehet. A költség-haszon elemzés eszközével könnyen átláthatók a 
különböző lehetőségek következményei/kihatásai, ezzel is segítve a 
döntéshozók munkáját. A költség-haszon elemzések segítségével a kihatások 
a hulladékgazdálkodási rendszer vagy más tervek (egészségügy, 
területrendezés stb.) szemszögéből is megvizsgálhatók.  
 
5.5. Tábla: A hulladékkezelő létesítmények telepítésének kritériumai 
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(példa) 
 
A Staffordshire-i Megyei Tanács és a Stoke-on-Trent-i Városi Tanács 
megállapodtak a hulladékkezelő létesítmények elhelyezkedésének különleges 
feltételeiről. 
 
A jövőben a helyi hulladéktervben szerepel, hogy az új hulladékkezelő 
létesítményekre tett javaslatokat ott engedélyezik, ahol a javasolt fejlesztés a 
Legjobb Környezetvédelmi Gyakorlatot (Best Practicable Environmental Option - 
BPEO) tükrözi és: 
1. kompatibilis a szomszédos és a közeli földterületekkel és, 
2. már létező tevékenységek kiegészítője vagy egy integrált 

hulladékgazdálkodási létesítmény része; vagy  
3. lebomlott, fertőzött vagy gazdátlan földterületet ismét produktív használatba 

vesz, vagy tevékenységébe már létező vagy feleslegessé vált épületet von be. 
 
A hulladékkezelő létesítmények telepítéséről szóló döntéshozatali folyamatban a 
fertőzött földterület használatba vételéről, illetve feleslegessé vált épületek 
ismételt használatba vételéről szóló helyi politikai szempontok is komoly súllyal 
esnek latba. 
 
Forrás: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Felelősségi körök 
A hulladékgazdálkodás felelősségi körei több szereplő között oszlanak meg 
(helyi önkormányzat vagy az üzem). Bizonyos esetekben a hulladék 
termelőjének felelőssége, hogy amennyiben az általa előállított termék 
hulladékká válik, újrafeldolgozási vagy ismételt felhasználási lehetőségeket 
kínáljon. Ezek a kötelezettségek törvényi keretek között, vagy 
megállapodásokban szabályozhatók.  
 
A hulladékáramokra vonatkozó felelősségi köröket egyértelműen kell 
körülhatárolni a felelős személyek, intézmények stb. pontos 
megnevezésével, és függetlenül a jelenlegi rendszerben érvényes felelősség-
megosztástól. 
  
E célkitűzések eléréséhez szükséges tevékenységek végrehajtásának 
„menetrendje” is kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a hulladékgazdálkodási 
tervben. A fontosabb mutatók rendkívül hasznosak lehetnek, mivel 
segítségükkel a menetrendtől való minden eltérés időben „kiszúrható” és a 
javító intézkedéseket időben lehet foganatosítani. 
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5.6. Tábla: A felelősségi körök megoszlása (példa) 
 
A belgiumi wallon régió hulladékterve minden külön hulladékáramlatra tartalmaz 
egy táblázatot a felelős személyek és szervezetek feltüntetésével. Az alábbiakban a 
veszélyes hulladékkal kapcsolatos részt közöljük. A tevékenységeket a további 
alkategóriákra osztották: hulladékleltár, hulladék-megelőzés, hulladékgyűjtés, 
hulladékártalmatlanítás stb. A veszélyes hulladék esetében a tervben szereplő 
táblázat 36 tételt tartalmaz, melyek közül kettőt az alábbiakban közlünk: 

Tevékenység Támogató Üzemeltető Lejárat
Hulladékleltár 
A veszélyes hulladékról szóló 
mennyiségi, minőségi és gazdasági 
információkat rögzítő standardizált 
nyilvántartás felállításának kötelezővé 
tétele, a hulladék eredete, végcélja és 
a kezelésből származó hulladékok, 
valamint a standardizált, a 
nyilvántartásról szóló információkat 
tartalmazó féléves nyilatkozat, melyet 
és a nyilatkozatok valóságtartalmának 
és pontosságának biztosítása 
érdekében szúrópróbaszerűen 
ellenőriznek. 
 

 
Wallonia 
Kormánya 

 Ipar 
 Hulladékágaza
t 
 Települési 
szövetség 

1999 

 

Hulladékgyűjtés 
A szelektív gyűjtési rendszerben 
gyűjthető, kisebb mennyiségekben 
felhalmozott veszélyes hulladékok 
listájának felállítása. 

 
Wallonia 
Kormánya 

 
 Ipar 
 Önkormányzat

ok 

 
1999 

 

 
Forrás: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Gazdasági következmények és finanszírozás 
A hulladékgazdálkodás megtervezésekor komoly fejtörést okozhat a jövő 
rendszerében az egyes hulladékáramok kezelési eljárásainak kívánt ötvözete, 
amely állhat „beindításra váró” intézkedések és (törvényadta és gazdasági) 
eszközök egész sorából, figyelemfelkeltő kampányokból, új hulladékgyűjtési 
rendszerekből és új hulladékkezelő létesítményekből. 
 
A kezdeményezések hatékonyságának a hulladékáramok összességébe 
várhatóan (újból) bekerülő hulladékmennyiség szempontjából történő 
felbecsülése mellett a jövő hulladékgazdálkodási rendszere számottevő 
beruházási és egyéb járulékos működési költségeket is generál. 
 
A végső döntés meghozatalának és az új hulladékgazdálkodási rendszer 
elfogadásának egyik fő komponense lesz az induló beruházások és működési 
költségek gazdasági következményeiről, valamint a használatbavételi díjak 
és járulékok várható szintjéről szóló határozat. Itt is, mint korábban, minden 
egyes kezdeményezést annak gazdasági kihatása szempontjából kell 
értékelni, majd egy közös áttekintésbe beépíteni.  
 
A cél a teljes költség felbecsülése a tőkeköltségek és a működési költségek 
szempontjából. Azonban, mivel a közös hulladékgazdálkodási rendszerben 
szükséges hulladékgyűjtő berendezések, lerakók és egyéb létesítmények 
élettartama és amortizációs időszaka változó, külön számítások elvégzése 
szükséges ahhoz, hogy a műveletek költségeit összevessék és összevonják. 
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Ennek egyik lehetősége a teljes éves költség kiszámítása, azaz a működési 
költség + az éves beruházási költségek. 
 
A költségeket a következők között kell megosztani: 

 általános adminisztratív kezdeményezések költsége, mint pl. a 
hulladéktervezés, engedélyezés, jogszabályozás stb.,  

 a hulladék-megelőzést célzó általános kezdeményezések és  
 a különböző hulladékáramlatok kezelésével kapcsolatos költségek, 

beleértve a beruházási költségeket is. 
 
Így nyomon követhetők a célkitűzések megvalósításának gazdasági 
költségei, és összehasonlíthatók a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer és 
az új hulladékgazdálkodási terv költségei is. 
 
A hulladék tonnánkénti költségeinek kiszámításával az átlagos költségek is 
körvonalazódnak, és a számítások jó szolgálatot tehetnek a költségek és az 
alternatívák öszehasonlításakor. 
 
5.4 Lehetséges intézkedések a hulladékgazdálkodási terv 

végrehajtásához 

A hulladékgazdálkodási terv végrehajtásához számos intézkedés szükséges. 
A terv célkitűzéseinek elérését többnyire egy vagy több célzott intézkedés 
segíti. 
 
Az adott hatóság intézkedéseinek kiválasztásakor a legfontosabb kérdés, 
hogy melyik intézkedés változtathatja meg a leghatékonyabb módon az 
emberek hozzáállását? Minden célkitűzés esetében a hatóságoknak nem 
csupán azt kell felmériük, hogy melyik intézkedéssel lehet a legjobban 
csökkenteni a környezetre nehezedő nyomást, hanem az intézkedés 
gazdasági következményeit és politikai kivitelezhetőségét is mérlegelniük 
kell. 
 
Egyes célkitűzések esetében a legjobb megoldás a szabályozó intézkedések 
meghozása. Ez akkor érvényes, ha a célkitűzés a különösen veszélyes 
anyagok szétterjedésének megakadályozását szolgálja. A hulladékképzés 
csökkentése vagy az újrahasznosítási arány növelése két olyan lehetséges 
célkitűzés, amelyekre a gazdasági ösztönzések még hatékonyabban 
hathatnak. Természetesen hozhatók egyéb megfelelő intézkedések is (pl. a 
figyelemfelkeltő kampányok). 
 
A következőkben ismertetünk néhány, a hulladékgazdálkodási terv 
végrehajtásához használható intézkedést. Noha ezek közül az eddig még be 
nem mutatott jogszabályozás a legelterjedtebb és legismertebb, ebben a 
fejezetben mégis inkább a következő intézkedésekre összpontosítottunk: 
figyelemfelkeltő kampány, gazdasági ösztönzés eszközei (pl. adók, járulékok, 
támogatások), integrált termék politika, környezetvédelmi megállapodások 
és tervezések. 
 
Figyelemfelkeltő kampányok 
A hatékony és jól működő hulladékgazdálkodási rendszer érdekében nagyon 
fontos, hogy a nagyközönség átlássa a rendszert és támogassa azt. Az 
újrahasznosítási eljárások sikerének záloga majdnem egészében a 
felhasználók (háztartások) támogatása. De hogyan győzzön meg egy 
önkormányzat bárkit is arról, hogy vigye az üres üveget a gyűjtőbe vagy az 
újrahasznosító központba, ha egyszerűen a kukába is kidobhatja? 
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Törvényi és gazdasági ösztönzésekkel megváltoztatható az emberek 
hozzáállása. Ennek ellenére a nagyközönség ráébresztése és ösztönzése 
bizonyos szabályok betartására a hulladékgazdálkodás érdekében ugyancsak 
hatékony, és eredményes eszköz lehet. 
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5.7. Tábla: A nyilvánosság tájékoztatása – néhány példa 
 
Az szelektív hulladékgyűjtés osztrák alapelvei 
Abfall-Trenn-ABC címen az osztrák Szövetségi Mezőgazdasági, Környezetvédelmi, 
Erdőgazdálkodási és Vízügyi Minisztérium szerkesztésében jelent meg egy átfogó 
ismertető a szelektív hulladékgyűjtésről, amely tartalmazza a fontosabb 
hulladékáramlatokat, hasznos címeket és egy hulladék-szótárt is. A kiadvány 
elérhető az alábbi címen: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Franciaországi gyakorlati útmutató 
A francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási Ügynökség (ADEME) 
gondozásában jelent meg gyakorlati tanácsokat tartalmazó sorozat Les guides 
pratiques címen, mely tárgyalja a házi komposztálást, háztartási, az elektromos 
berendezésekből származó és a veszélyes hulladékokat is:  
http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
A közvélemény figyelmének felkeltésére számos eszköz létezik. 
 
A figyelemfelkeltés két módja lehet az információs hadjárat és az útmutatók. 
Egy új kezdeményezés – mint pl. háztartási akkumulátorok, elemek, vagy 
elektromos készülékek gyűjtőakciója –elindítása előtt hasznosak lehetnek a 
tv reklámok, vagy újsághirdetések. 
 
A tájékoztatás egy másik egyre inkább elterjedt formája az Internet. Egy 
olyan Internetes honlap megtervezése, amelyről a nagyközönség letöltheti a 
hulladékgazdálkodási tervet és a tájékoztató anyagokat, távolról sem 
költséges és bonyolult dolog. Az Internetes honlapot akár bővíteni is lehet az 
ún. FAQ (Leggyakrabban feltett kérdések – válaszok) rovattal, a témába 
vágó, más Internetes oldalakra kalauzoló linkekkel, ahol további hasznos 
információkat találhat az olvasó. 
 

5.8 Tábla: A figyelemfelkeltés alacsony költségű eszközei 
 
1. Tömegnevelési eszközök, mint: 
• újságcikkek  
• sajtóközlemények  
• beszédek 
• az önkormányzat képviselőinek rádiós vendégszereplései 
• közszolgálati hirdetések  
2. Meghívott előadók fellépései  

• iskolákban 
• egyetemeken 
• klubokban 
• érdekvédelmi csoportokban / nem kormányzati szerveknél  
• nyilvános estek 

3. Internetes honlap  
4. plakátversenyek, kiállítások 
5. a dolgozók továbbképzése  
6. otthonlátogatások (önkéntes) kampánymunkatársakkal 
7. a közegészségüggyel, környezetvédelemmel és hulladékkal kapcsolatos 

informatív és figyelemfelkeltési céllal létrejött  körzeti bizottságok 
 
Forrás: Világbank Csoport: Strategic planning guide for municipal solid waste 
management.  

 
Helyi vagy regionális szinten az illetékes hatóság vagy hulladékgazdálkodó 
vállalat akár telefonos vagy e-mailes forródrótot is létrehozhat, ahol az 
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állampolgárok feltehetik a hulladékgazdálkodási rendszerrel kapcsolatos 
kérdéseiket. 
 
Egy másik lehetőség a „Cselekedve tanulás” (learning-by-doing): például az 
újrahasznosító központ kiképzett munkatársai segítenek a helyes szelektív 
hulladékgyűjtésben. 
 
 
Gazdasági eszközök 
Ideális esetben a gazdasági eszközök megtervezésekor a cél az, hogy a 
fogyasztó illetve a hulladéktermelő jelenlegi szokásait megváltoztassuk, ezzel 
csökkentve a környezetre gyakorolt nyomást. Idetartoznak a környezetre 
kevésbé ártalmas, a hulladékképződést megelőző eljárások, illetve szelektív 
hulladékgazdálkodási lehetőségek, de általánosan elterjedt gazdasági 
ösztönzési mód az adók, járulékok és díjak5 kivetése is. Jól ismert példa a 
hulladéklerakókra, vagy a csomagolásra kivetett adó, illetve a 
hulladékgyűjtés és –kezelésre kirótt járulékok és díjak. Ezek a járulékok 
többféle módon kiszámíthatók, pl. súly alapján, mennyiség alapján, de ha 
háztartások a komposztálást házilag oldják meg, a díj csökkenthető. 
 
A járulékok/díjakon kívül a fogyasztókat támogatásokkal is lehet ösztönözni. 
Egy elhasználódott jármű tulajdonosa prémiumban részesülhet, ha az autót 
egy hitelesített autóbontóba viszi, ahol garantálják, hogy a hulladékkezelés a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlik, azaz, hogy pl. begyűjtik, és 
kezelés alá veszik a fáradtolajat stb. Az illetékes hatóság egyes 
hulladékáramok, pl. Ni-Cd elemek stb. begyűjtését is támogathatja. 
 

5.9. Tábla: Gazdasági eszközök – példák: 
 
Az Európai Bizottság egy tanulmányt készített A Környezetvédelmi adók gazdasági 
és környezetvédelmi hatásai az Európai Unióban és tagállamaiban (Economic and 
Environmental Implications of the Use of Environmental Taxes in the European 
Union and its Member States) címmel, melyben az egyik nagyító alá vett adófajta 
a hulladéklerakók adója. A tanulmány a következő honlapon olvasható: 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Egy másik tanulmány A települési hulladékgazdálkodás finanszírozása és 
ösztönzési módjai (Financing and Incentive Schemes for Municipal Waste 
Management) című, 20 innovatív finanszírozási lehetőséget vizsgáló munka a 
következő honlapon olvasható: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
Az OECD létrehozta a környezetvédelemmel kapcsolatos adók és illetékek 
adatbázisát, mely a nemzeti adók témájában „előgyártott” kérdéseket is tartalmaz 
például a hulladékadókról.  
Ez az adatbázis letölthető a: http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-
8-nodirectorate-no-1-3016-8,00.html#title1 
honlapról. 
 
 

                                                
5 Az OECD által létrehozott környezetvédelmi adók adatbázisa az adókat a 
kormánynak kötelezően fizetendő, viszonzatlan hozzájárulásként határozza meg, 
melyet különleges környezetvédelmi vonatkozásúnak tekintett adóalap alapján szed 
be az állam. Az adók viszonzatlanok abban az értelemben, hogy a kormány által az 
adózónak juttatott haszon nincs arányban a befizetett hozzájárulással. A kormánynak 
fizetett viszonzatlan befizetéseket (díjak és járulékok) többé-kevésbé a nyújtott 
szolgáltatásokkal arányban szedi be az állam. (pl. a gyűjtött és kezelt 
hulladékmennyiség). 
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Integrált Termék Politika 
Az Integrált Termék Politika olyan intézkedéseket foglal keretbe, mint pl. a 
termelői felelősség, az ökocímkézés, az életciklus-analízis és 
környezetgazdálkodási rendszerek. Célja, hogy a környezetvédelmi 
szempontokat olyan termékek tervezésében valósítsa meg, amelyekkel a 
termék teljes életciklusa idején csökkenthető a környezetre gyakorolt 
nyomás. Ez a nyomáscsökkentés például elérhető a veszélyes anyagok 
használatának csökkentésével, vagy a termékek újrahasznosításának 
kiterjesztésével. 
 
A termelői felelősségről szóló intézkedés az elmúlt években nagy 
népszerűségre tett szert főleg azért, mert bevezette a „szennyező fizet” elvét 
csökkentve ezzel az önkormányzatokra háruló költségeket. Sőt, a termelői 
felelősségre vonás rendszerének létrehozásáról szóló döntések mögött 
általában maguk a hulladéktermelők állnak. Az is igaz ugyan, hogy e kérdés 
pénzügyi vonatkozásai talán nem annyira átláthatók a nyilvánosság számára. 
 

5.10. Tábla: A termelői felelősség (példák) 
 
Svédország – A hulladék elektromos és elektronikus készülékek 
előállítóinak termelői felelőssége 
 
Svédországban a hulladék elektromos és elektronikus készülékek előállítóira 
vonatkozó rendelet 2001. július 1-től lépett érvénybe. A hulladéktermelő többek 
között köteles térítésmentesen visszaszolgáltatni a használaton kívüli készüléket, ha 
a fogyasztó új terméket vásárol és köteles a helyi önkormányzathoz egy „visszavételi 
tervet” is benyújtani. 
Erről részletesebben lásd: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
A hulladék elektromos és elektronikus készülékek kezeléséről szóló 
irányelv 
A termelői felelősséget a hulladék elektromos és elektronikus készülékek kezeléséről 
szóló irányelv is tartalmazza úgy a hulladékgyűjtés, mint a hulladékkezelés szintjén. 
Ezért új termékek szállításakor a forgalmazók vállalják a felelősséget annak 
biztosításáért, hogy a szóban forgó hulladékot legalább költségmentesen, egy az 
egyben vissza lehessen juttatni a forgalmazóhoz, amennyiben a berendezés a 
szállított berendezéssel azonos jellegű, és ugyannak a feladatnak az ellátására 
szolgált. A hulladéktermelők kötelesek a hulladék elektromos és elektronikus 
készülékek kezelését célzó rendszereket létrehozni. 
Bővebben erről: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
 
Környezetvédelmi megállapodások 
Az egyes üzemek és a hatóságok között bizonyos célkitűzések elérésére 
megkötött környezetvédelmi megállapodások hasznos megközelítései 
lehetnek az ipari tevékenységek által a környezetre gyakorolt káros hatások 
csökkentéséhez. Gyakran az adott üzem választhat, hogy betart-e bizonyos 
jogi elvárásokat, vagy megállapodást köt arról, hogy hogyan érhetők el 
bizonyos célok. 
 

5.11. Tábla: Környezetvédelmi megállapodások (példák) 
 
Tanulmány a környezetvédelmi megállapodásokról 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egy tanulmányt készített a 
Környezetvédelmi megállapodásokról címmel, melynek célja, hogy az egyes 
tagállamokban létező megállapodások rövid áttekintésével tájékoztassa a politikai 
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döntéshozókat és a nagyközönséget arról, hogy az EU-ban hogyan alkalmazzák a 
környezetvédelmi megállapodásokat. A jelentés az alábbi honlapon található: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
A Holland Csomagolási Egyezmény  
Amikor a holland kormány a Csomagolás és Csomagolási hulladékokról szóló 
irányelvet átültette a holland törvényhozásba, számos kötelezettség nehezedett az 
egyéni hulladéktermelőkre és a csomagolási anyagok importőrjeire. A 
csomagolásellátó lánc lehetőséget kapott arra, hogy egyezményt kössön, melyben 
az érintett felek megegyeznek a jogszabályban rögzített kötelezettségeket 
végrehajtásának mikéntjéről. A Második Csomagolási Egyezményt 1997-ben írták 
alá. Az egyezmény egyik célja az volt, hogy a piacra dobott csomagolások 
mennyiségének növekedését a GDP mínusz 10% arányban kell korlátozni. A 
harmadik Csomagolási Egyezmény jelenleg tárgyalás alatt áll.  
Bővebben: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
 
 
 
Tervezés 
A számtalan hulladékgyűjtési és –kezelési lehetőség között való válogatáskor 
fontos figyelembe vennünk a majdani hulladékgazdálkodási létesítmény 
kapacitását is, hiszen csak ennek tudatában lehetünk biztosak abban, hogy a 
hulladékgazdálkodási terv célkitűzései megvalósíthatók lesznek. 
 
Ehhez két kérdést nem szabad szem elől tévesztenünk. Az első a pénzügyi 
követelményekkel kapcsolatos, illetve azzal, hogy ki viselje egy esetleges 
kapacitásbővítés pénzügyi terhét. A második pont a majdani létesítmény 
szóbajöhető helyét érinti. Általános probléma, hogy senki sem akar egy 
hulladékgazdálkodási létesítmény szomszédságában lakni, ezért a kérdés 
gyakran egy jó előre megtervezett elgondolást feltételez. 
 

5.12. Tábla: Egy példa a tervezésre  
 
A dán Környezetvédelmi Hivatal felmérést végzett az égetésre szánható hulladék 
mennyiségéről és a hulladékégető kapacitásáról. A hivatal a dán hulladékégető 
telepekről gyűjtött be információkat a jelenlegi és a majdani kapacitásra, a telepek 
számára, a hulladék fűtőértékére, az éves munkaidőre, az engedélyezésekre, a 
2008. előtt tervbe vett főbb változtatásokra és várható kapacitásbővítésekre 
vonatkozólag. A majdani, égetésre szánható hulladékmennyiséget pedig 
összehasonlították a hulladékégetők 2004-ben és 2008-ban várható kapacitásával. 
 
A jelentés Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter címen az 
alábbi oldalon olvasható: 

(angol nyelvű összefoglalás): http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-
724-4/pdf/87-7944-725-2.PDF  

 
 
5.5 Hosszú távú fejlesztés 

Mint azt már a 3.1. szakaszban is említettük, a terv csupán 3-5 évig terjedő 
időtartamot ölelhet fel. Mégis fontos lehet hosszú távú perspektívában 
gondolkozni ahhoz, hogy a jövő hulladékmennyiségének kezeléséhez 
szükséges kapacitást megteremthessük. Ezért hasznos lehet, ha hosszú távú 
kapacitást és annak költségeit már most mérlegeljük.  
 
A majdani kezdeményezések is fontosak lehetnek a célok eléréséhez. Például 
ha a Hulladéklerakásról szóló irányelv a települések biológiailag lebomló 
hulladékra vonatkozó céljait teljesíteni kívánjuk, további új hulladékgyűjtési 
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rendszerekre és hasznosítási létesítményekre lesz szükség az elkövetkezendő 
12 évben. 
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Összefoglalás 
 
 
♦ Célkitűzések felállítása:  

 A célkitűzések összhangban vannak az uniós hulladékgazdálkodási 
alapelvekkel? 

 Születtek-e célkitűzések az Unió legfőbb hulladékáramaira vonatkozóan? 
 Felmérték-e a célkitűzések környezeti és gazdasági kihatásait? 

 
♦ A célkitűzések a stratégia/terv áttekintését célzó monitoringja és értékelése:  

 Minden célkitűzésre mérhető célokat állítottak fel? Hai gen, akkor az uniós 
vagy a nemzeti törvényhozásban vagy pedig egy tervezési folyamat 
eredményeként? 

 Léteznek a fejlesztés ellenőrzését szolgáló beazonosított mutatók? Ha igen, 
mérhetőek?  

 A stratégia/terv felülvizsgálatára egy „menetrend” összeállítása szükséges: 
hogyan és mikor kerül erre sor? 

 
♦ Stratégiaalkotás és cselekvési terv: 

 Felbecsülték a majdani hulladékmennyiséget? Reálisak a választott előzetes 
feltételezések? A jövő hulladéktermelését befolyásolható valamennyi 
paramétert számbavették? 

 Melyek a már létező és működő hulladékgazdálkodási létesítménytípusok? 
Elegendő kapacitással rendelkeznek a majdani követelmények (a becsült 
hulladékmennyiség alapján) és az új célkitűzések teljesítéséhez? 

 Történt bármilyen felelősség felosztás a kormány, a helyi önkormányzatok 
és a gyárak/üzemek stb. között? 

 Felbecsülték a terv végrehajtásának várható költségeit? A tervet várhatóan 
járulékok/díjak és adók beszedéséből finanszírozzák majd, vagy esetleg más 
forrásból? 

 Készült „menetrend” a cselekvési terv új tevékenységeinek 
végrehajtásához? 

 
♦ Végrehajtó intézkedések: 

 Tartalmaz a terv a végrehajtást, figyelemfelkeltő kampányok indítását, 
gazdasági ösztönző eszközöket támogató vagy egyéb adminisztratív vagy 
szabályozó intézkedéseket? 
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6 Hasznos weboldalak és kiadványok 
 
 
Az alábbiakban az Interneten található kiadványokat és címeket gyűjtöttük 
egy csokorba a teljesség igénye nélkül, amely további információkat 
tartalmaz a hulladékgazdálkodásról, de számos útmutatást nemzeti és 
regionális szinten, vagy stratégiai dokumentumokat is. 
 
Emellett a témába vágó kiadványokat is összegyűjtöttük. 
 
 
6.1 További információ 

Az Európai Bizottság 
Környezetvédelmi, 
Nukleáris Biztonsági és 
Polgári védelmi 
Főigazgatósága 

Honlap:  

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 

Az EU a hulladékgazdálkodásról:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_
en.htm 

Integrált Termék Politika: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.ht
m 

EU törvények, EUR-Lex 
adatbázis 

15.10.30.30 szakasz – hulladékgazdálkodás és tiszta 
technológiák 

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Az Európai Statisztikai 
Hivatal – Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Az Európai 
Környezetvédelmi Hivatal 

Honlap: 

http://www.eea.eu.int/ 

A hulladékokról:  

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Hulladékok és 
Anyagáramlatok Európai 
Témaközpontja 

http://waste.eionet.eu.int/ 

Hulladékbázis: egy elektronikus adatbázis a 
hulladékokkal kapcsolatos információkkal, európai 
politikákkal, tervezéssel, hulladékkezeléssel és –
gazdálkodással: http://wastebase.eionet.eu.int/ 

A Bázeli Konvent 
Főtitkársága az 
országhatárokon átterjedő 
mozgásokról, a veszélyes 
hulladékokról és azok 
ártalmatlanításáról  

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Az Aarhus- Egyezmény http://www.unece.org/env/pp/ 

Az Aarhus- Egyezmény beültetése az európai 
jogrendbe: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.
htm 

Az OECD 
Környezetvédelmi 
Igazgatósága 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

A környezetvédelemmel kapcsolatos adónemek 
adatbázisa 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR (Városok és Régiók 
Szövetsége az 

http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 
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Újrahasznosításért) 

Szövetség az európai 
fenntartható 
felhasználásért és a 
források hasznosításáért 

http://www.assurre.org 

 

Fórum az 
energiahasznosításról  

http://www.residua.com/rrf/index.htm 

 

 

 
6.2 Ismertetők 

A fenntartható 
hulladékgazdálkodás 
stratégiai 
megtervezése: 
Útmutató a 
lehetséges 
fejlesztéshez 

A brit kormány helyettes miniszterelnöki hivatalának 
gondozásában megjelent hasznos útmutató a fenntartható 
hulladékgazdálkodás stratégiai megtervezéséről: 

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

A terváttekintés 
módszere és 
hulladékgazdálkodás
: Mit ismerünk 
eddig? 

A francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási 
Ügynökség (ADEME) szerkesztésében megjelent kiadvány 
francia nyelvű változata a következő oldalon olvasható: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. A kiadvány A háztartási 
hulladékok: című angol nyelvű Összefoglalásja szintén 
hozzáférhető.  

Útmutató a 
stratégiai terv 
készítéséhez a 
települési szilárd 
hulladékgazdálkodás 
témájában 

A Világbank kiadványa. A tájékoztató célja, hogy 
informáljon a stratégiai települési szilárd 
hulladékgazdálkodási tervek fejlesztését támogató 
módszerekről és eszközökről, helyi és regionális szinten. A 
kiadvány elsődleges célközönsége a fejlődő és átalakuló 
gazdaságú országok helyi önkormányzatai és regionális 
hatóságai, de a Tervezési útmutatóban foglaltak zöme a 
többi ország számára is fontos lehet. 

http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.
nsf/Urban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C628525
6B3A007DB3D1?OpenDocument 

Nemzeti 
Hulladékstratégia 
segédkönyve  

 

A Skót Környezetvédelmi Ügynökség (SEPA) kiadásában 
megjelent tájékoztató anyag a Területi Hulladéktervek 
elkészítése, mint a nemzeti hulladékstratégia egyik 
kulcskérdése: 
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supportin
g_guidance.htm 

Hulladékútmutató. 
Keret és stratégiák 
az európai városok 
hulladékgazdálkodás
ához 

Koppenhága Környezetvédelmi Hivatala által, az Európai 
Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának 
támogatásával 1999-ben megjelent kiadvány.  

http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Gyakorlati tanácsok 
a hulladék 
minimalizálásához. 

Az angol Környezetvédelmi Ügynökség kiadványa. Az 
útmutató hasznos lehet a kis- és középvállalatok számára a 
hulladéktermelés minimalizálási programjának 
elindításához. http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

Gyakorlati 
Útmutatók 

 

A francia Környezetvédelmi és Energiagazdálkodási 
Ügynökség (ADEME) gondozásában négy gyakorlati 
útmutató jelent meg: A háztartási hulladékok, Az egyéni 
komposztálás, A háztartási elektromos készülékek és a 
Veszélyes hulladékok. 

http://www.ademe.fr/particuliers/  
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6.3 Nemzeti hulladékgazdálkodási tervek és stratégiák 

Ausztria Szövetségi hulladékgazdálkodási terv 2001, Az Osztrák Szövetségi 
Mezőgazdasági, Erdészeti, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztérium: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Belgium Flandria: Stratégia Hulladékterv (2002-2006) és más 
hulladékgazdálkodási tervek: http://www.ovam.be/ 
Wallónia: Horizont 2010, Wallónia Hulladékgazdálkodási Terve, 
Wallon Környezetvédelmi Minisztérium 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vis
iteur/frames.cfm 
Brüsszel: A megelőzés és a hulladékgazdálkodás terve 1998-2002.  

Dánia Hulladék 21, Hulladékgazdákodási terv 1998-2004, Dán 
Környezetvédelmi Ügynökség: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-571-
2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Finnország Országos Hulladékterv 1998-2005, Környezetvédelmi 
Minisztérium:  

http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 

Egy füzet, melynek címe: Finnoország Nemzeti 
hulladékgazdálkodási terv éről röviden: 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Franciaország Példák a megyei tervek közül: Elfogadva vagy kiadva:  

 Pas-de-Calais : Plan départemental 
révisé d’élimination de déchets menagers 
et assimiles 

2002. szeptember 13. 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

2002. február 15. 

Németország Példák a hulladékgazdálkodási tervekre 
(Abfallwirtschaftsplanen): 

Elfogadva vagy kiadva: 

 Bajorország: Abfallwirtschaftsplan 
Bayern, Verordnung und Begründung 

2001. december 

 Freie Hansestadt Bremen: 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanz 

2002. február 

Görögország A terv (nem hivatalos) angol nyelvű összefoglalója a WasteBase-n 
olvasható : 

http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
GR01-0 

Írország „Politikai állásfoglalás, hulladékgazdálkodás – Változtassunk!” 
Környezetvédelmi és Önkormányzati Minisztérium, 1998. 
szeptember. http://www.environ.ie/environ/envindex.html 

Példák a regionális tervekre: A dublini régió hulladékgazdálkodási 
terve 1999-2003.  

Olaszország A terv (nem hivatalos) angol nyelvű összefoglalója a WasteBase-n 
olvasható  

http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
IT1 

 Példák a regionális tervekre: Elfogadva vagy kiadva 
: 
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 Lazio: Piano di gestione dei rifiuti 2002. szeptember 

 Puglia: Piano di gestione dei rifiuti e 
delle bonifiche in Puglia – 
Completamento, integrazione e 
modificazione 

2002. szeptember 

Luxemburg Nemzeti hulladékgazdálkodási terv (2001-2006).  

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Hollandia A holland Területrendezési és Környezetvédelmi Minisztérium a 
Hulladékgazdálkodási Tanáccsal együttműködésben adta ki a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási terv 2002-2012 c. kiadványt 
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Norvégia A kormány hulladékpolitikája, Környezetvédelmi Minisztérium 

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html 

Portugália Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, Városi Ügyek 
Minisztériuma, Területtervezés és Környezet  

http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Spanyolország Plan Nacio nal de Residous Urbanos (2000-2006). [magyarul: 
Nemzeti települési hulladékterv Spanyolországban].  

http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Svédország Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr989
9_63.pdf 

 Példák a regionális tervekre: Elfogadva vagy kiadva:

 Malmö stad: Avfallsplan 1993 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000 1991. április 

Egyesült 
Királyság 

Angila és Wales: Hulladéksttratégia 2000 (1. és 2. rész), 
Környezetvédelmi, Közlekedési és Régiós ügyekért felelős 
Minisztérium: 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Skócia: A Nemzeti hulladékstratégia 1999, Skót Környezetvédelmi 
Ügynökség  

http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 

Vázlatos területi hulladéktervek olvashatók a következő honlapon:
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Kiadványok 

Az Unió figyelmének középpontjában a hulladékgazdálkodás. 
Az Európai Unió meghatározta és jelenlegi is követi hulladékstratégiáját, 
melyet az alábbi honlapon tesz közzé. A dokumentum célja, hogy 
tájékoztassa a helyi és regionális szereplőket, nem kormányzati 
szervezeteket, politikai döntéshozókat minden szinten, szociális partnereket 
és fogyasztókat, valamint az állampolgárokat. Az online kiadványban 
található linkek segítségével a Bizottság által készített hulladéktémájú 
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tanulmányokba is betekintést nyerhetünk. A stratégiai terv az alábbi 
honlapon olvasható:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
Uniós tanulmány a hulladékmegelőzésről és –minimalizálásról 
A tanulmány sorra veszi a hulladékképződést minimalizáló legoptimálisabb 
eljárásokat úgy az ipari, mint a települési hulladékáramlások tekintetében. 
A tanulmány célkitűzései: 
a. beazonosítani és kielemezni a különböző nemzeti szereplők által 

foganatosított, az ipari hulladék veszélyességi fokának és 
mennyiségének minimalizálását célzó intézkedéseket;  

b. beazonosítani és elemezni a hulladékmegelőzés legeredményesebb 
gyakorlatát a települési hulladékágazatban;  

c. beazonosítani azokat a horizontális intézkedéseket, melyek célja a 
veszélyes anyagok eltávolítása a hulladékáramból;  

d. konkrét példák sorával alátámasztva megmérni és elemezni a 
hulladékmegelőzésből fakadó környezetvédelmi és gazdasági előnyöket. 

A tanulmány a következő honlapon olvasható: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
A települési hulladékgazdálkodás finanszírozási és ösztönzési 
formái 
Egy különleges célkitűzés szerint 20 esettanulmány készítése a helyi és 
országos szintű innovatív finanszírozási rendszerekről, melyeket az Európai 
Bizottsággal egyetértésben válogatnak ki. Ezek az esettanulmányok 
elsősorban azokra a rendszerekre összpontosítanak, melyek ösztönző 
hatásával csökkenthető a hulladékmennyiség és növelhető az 
újrahasznosítás és a komposztálás. Az effajta rendszerek tapasztalatait és 
eredményeit leírják. A tanulmány az alábbi honlapon olvasható: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
A települési hulladékgazdálkodás költségei az EU-ban 
Az Európai Bizottság nemrégiben tett közzé egy kimerítő jelentést a 
települési szilárd hulladékgazdálkodás költségeiről. A jelentés valamennyi 
tagállam esetében általános áttekintést nyújt a különböző 
hulladékgazdálkodási lehetőségek költségeiről helyi és országos szinten. A 
tanulmány kísérletet tesz arra, hogy a majdani politikai változások várható 
költségeihez adatokkal járuljon hozzá. A jelentés és a függelékek a 
következő honlapról tölthetők le: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Települési hulladékgazdálkodás a tagjelölt országokban 
Az Eurostat az alábbi oldalon található információkat gyűjtötte be a tíz 
tagjelölt kelet-európai és a két mediterrán országból: 
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
A komposztálás és a szelektív hulladékgyűjtés sikertörténetei 
Ez a projekt sikeres, központosított és otthoni komposztálás számtalan 
formáját öleli fel Spanyolországban, Franciaországban, Írországban, 
Olaszországban, Portugáliában és az Egyesült Királyságban. A projekt 
minden egyes formájáról egy-egy esettanulmány készült, amely kiemeli az 
adott program sikerének okait. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
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A biológiailag lebomló települési hulladékgazdálkodás 
lehetőségeinek gazdasági elemzése 
A tanulmány fő célja az volt, hogy egy gazdasági jellegű értékelést végezzen 
a természetes úton lebomló települési hulladékgazdálkodás már létező 
formáival járó egyéni és társadalmi jóléti költségekről és nyereségekről. A 
tanulmány középpontjában a szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás / 
anaerób lebomlás áll elsősorban az uniós tagállamokban és az ötödik bővítés 
első hullámának országaiban.  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
 
Biológiailag lebomló települési hulladékgazdálkodás Európában 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentésének szándéka, hogy 
segítse a döntéshozókat az Unió Hulladéklerakásról szóló irányelvében 
kitűzött, a természetes úton elbomló települési hulladéklerakás csökkentését 
célzó elképzeléseknek való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseikben. 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Környezetvédelmi eszközök 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számtalan tanulmányt készít 
politikai intézkedésekről és eszközökről. Ezek közül egy példa lehet a 
Környezetvédelmi adók – az integrációs eszközök újabb fejlesztései című 
dolgozat, amelyben az Ügynökség beszámol a környezetvédelmi adók 
hatásáról és az ökológiai adóreformmal elért előrelépésekről is. A kiadvány a 
következő oldalon olvasható: 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports.  
 
A hulladékkal és az anyagáramlattal összefüggő információk 
hatásvizsgálatának eszközei és módszerei 
A tanulmány általános áttekintést ad olyan eszközökről, mint pl. az 
életciklus-hatásvizsgálat, a környezetvédelmi hatásvizsgálat, költség-haszon 
analízis, földrajzi információs rendszer, mutatók, stb. valamint ismerteti azok 
alkalmazását is. A tanulmány hamarosan olvasható lesz az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség honlapján: http://www.eea.eu.int/ 
 
Környezet és egészség 
A dán Környezetvédelmi Ügynökség 2001-ben egy jelentést adott ki, amely a 
vegyszerekről, és a környezetvédelemről szóló jogszabályok segítségével 
ismerteti az emberi egészség megőrzésének terén végzett munkát. A 
jelentés középpontjában az áll, hogy az emberi egészség milyen módon van 
kitéve a levegőből, talajból, ivóvízből, fürdővízből, uszodavízből, zajoktól és 
vegyszerekből származó káros hatásoknak. A jelentés elsődleges 
célközönsége a közép és kelet-európai országok lakossága. További 
információ az Egészség és a környezeti tényezők – A dán tapasztalat című 
kiadványban olvashatók a következő 
honlapon:http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-
5/html/default_eng.htm 
 


