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I.
Bevezetés
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. alapítása és rövid bemutatása
Előzmények
A 2000. évi XLIII. törvény, 21. § (1) bekezdése a települési önkormányzatok részére kötelezően ellátandó
feladataként definiálja az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelését és a hulladékkezelési
közszolgáltatás szervezését és fenntartását.
Az önkormányzatok ennek megfelelően szinte valamennyi településen megszervezték a hulladékkezelési
közszolgáltatást. A biztonság és a célkitűzések megvalósíthatósága miatt az önkormányzatok általában 10 éves
szerződést kötöttek a közszolgáltatókkal.
A törvény alapvető célkitűzéseinek megvalósítását kormány és végrehajtó szervei különféle pályázatokkal segítették.
A hulladékgazdálkodás fejlesztése során egyre inkább előtérbe került a rendszerszemlélet. Ennek szellemében jelent
meg a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése KEOP-1.1.1/B10-11C pályázat is.
A pályázaton való részvétel és a térségi fejlesztések szükségessége és lehetősége miatt 2012. április 24-én megalakult az Érd és
Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Alapító tagjai, Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Diósd Nagyközség Önkormányzata, Tárnok Nagyközség Önkormányzat és Százhalombatta Város
Önkormányzata. A társuláshoz később csatlakozott Sóskút Község önkormányzata is.
A társulás- élve a pályázati lehetőséggel- pályázatot nyújtott be 2013. júliusában a települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése (KEOP-1.1.1/C/13) témában.
A pályázat a megoldandó problémát és a projekt célját az alábbiak szerint határozta meg:
Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén (Diósd, Érd, Sóskút, Százhalombatta,
Tárnok) a hulladékgazdálkodási rendszer, a szelektív gyűjtés fejlesztése nélkül a jövőben sem a papír, műanyag,
fém és üveg frakciókra vonatkozó, 2020. évre vonatkozó 50%-os hasznosítási kötelezettség, sem az országos,
2016-ra vonatkozó (az 1995. évi szint 35 %-a) maximum 820 et szerves lerakási lehetőség, a projektterületre
számított 9270 t szerves lerakási limit sem teljesül. Ezzel párhuzamosan a hulladékgyűjtés eszközparkjának
korszerűsítése is elengedhetetlen: szükséges a jelenleg bérelt gyűjtőjárművek kiváltása, az elöregedett, magas
üzemeltetési költségű járművek helyett újak beszerzése, a hulladékudvar kapacitás kihasználásának növelésére
szolgáló gépek beszerzése, valamint az informatikai rendszer fejlesztése a hulladékgyűjtő edényzetek Rádió
Frekvenciás Azonosításának megvalósítása érdekében.
A projekt célja ennek megfelelően a szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése mellett, a hulladékgyűjtés
eszközparkjának korszerűsítése (az elöregedett, magas üzemeltetési költségű célgépek cseréjével és hiányzó
célgépek beszerzésével), valamint az informatikai rendszer fejlesztése.
./.

3/19

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.
Telephelyek:2030 Érd, Sas u. 2. 2030 Érd, Fehérvári út 69/b
Telefon: +36-23/522-600 Fax: +36-23/522-609
E-mail: eth@eth-erd.hu Web: www.eth-erd.hu

A fejlesztések célja a szelektív gyűjtés arányának növelése, a környezeti eredmény javítása (káros anyag kibocsátás
csökkentése), valamint a közszolgáltatás költség-hatékonyságának emelése.
A társulás megalakulásakor még érvényben volt a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény, s már
köztudott volt, hogy előkészítés alatt áll az új törvény, ami jelentősen megváltoztatja a hulladékgazdálkodás
jogszabályi környezetét és feltételeit.
A ma már ismert - 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról – törvény önkormányzati, ill. állami többségi
tulajdonba helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. Nyilvánvalóvá vált, hogy az Érd és Térsége Szilárd
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás megalakítását követően szükségessé egy olyan gazdálkodó szervezet
létrehozása a meglévők mellett (FKF Zrt., Szákom Kft.), amely ellátja a közszolgáltatói feladatokat azokon a
településeken, ahol nem az önkormányzati többségű tulajdonban lévő cégek szolgáltatnak, s ez a cég lett az Érd
és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. létrehozása, főbb tevékenységei
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft-t Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Diósd Nagyközség
Önkormányzata (2013. július 16-tól Diósd városi rangra emelkedett), Tárnok Nagyközség Önkormányzat alapította
azzal a céllal, hogy a 2012. december 31-én lejáró közszolgáltatói szerződések után a hulladékkezelési feladatok
ellátását saját kézbe vegyék. A kft. tulajdonosi megoszlása 80%-ban Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 10-10
%-ban Tárnok és Diósd Nagyközségek Önkormányzatai. Az alapítás időpontja 2012. november 05. Az alapítást
követte a cég szolgáltatási feladatainak biztosításához szükséges hatósági engedélyek beszerzése, stb.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. - az engedélyek megszerzése után – hulladékkezelési
közszolgáltatói tevékenységét 2013. április 1-én kezdte meg, Érd Város és Diósd Nagyközség közigazgatási
területén az önkormányzatokkal kötött szerződések alapján.
A térség korábbi szolgáltatójával, az Érd-Kom Kft-vel alvállalkozói szerződést kötöttünk Etyek és Alcsútdoboz
községekben a hulladékkezelési feladatok elvégzésére. A két településsel együtt több mint 80 000 fő tartozik a
szolgáltatási területünkhöz. A háztartási hulladékokat heti rendszerességgel- lakótelepeken 2x, ill. 3x- szállítjuk.
Cégünk nem rendelkezik saját lerakóval ezért a hulladékot a közelség elve alapján a térségben lévő ártalmatlanító
helyekre szállítjuk.
Valamennyi településen elvégeztük a lomtalanítási és zöldhulladék gyűjtési feladatunk időarányos részét.
Üzemeltetjük a területen lévő 52 db - háromfrakciós- szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A gyűjtőedények közül a
műanyag és a papír gyűjtésére szolgáló 2 m3-es edényeket naponta, míg az üveghulladék edényeit hetente ürítjük.
Telephelyünkön megnyitottuk a hulladék udvarunkat, ahová a lakosok térítésmentesen hozhatják be az
engedélyünkben szereplő többlethulladékaikat.
A szelektíven gyűjtött hasznosítható anyagokat előkezeljük, válogatjuk, bálázzuk, majd átadjuk a hasznosítóknak.
./.
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A munka végzéséhez szükséges eszközök és berendezések részben saját, vagy önkormányzati tulajdonban vannak,
míg másik részét béreljük.
Dolgozói létszámunk meghaladja az 50 főt. Alvállalkozókat, szakértőket azokon a területeken alkalmazunk ahol nincs
megfelelő kapacitásunk, vagy szaktudásunk, ill. a saját munkaerő foglalkoztatása gazdaságtalan lenne.
A megbízottak és az alvállalkozók kiválasztásánál elsődleges szempont a helyi érdek érvényesítése.
Az ügyfelekkel szembeni minőségi szolgáltatás iránti elhivatottság erősítése érdekében telephelyünkön és a város
bevásárló központjában ügyfélszolgálatot üzemeltetünk. A lakosok tájékoztatása az aktuális eseményekről a helyi
médiákban, - újságok, rádiók, televíziók- történik.
Ügyfeleink részére elérhetők vagyunk a web lapunkon, s levelezéseinket a hagyományos postai út mellet e-mailben
bonyolítjuk.
A cég valamennyi dolgozójánál környezetvédelem és a minőség iránti elkötelezettség erősítése érdekében
megkezdtük a felkészülést az ISO 9001 és az ISO14001 rendszerek bevezetésére.
A cég adatai
Név:
Rövidített név:
Székhely:
Telephelyek:
Cégjegyzékszám:
Bejegyezve:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Bankszámlaszám:

Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.
2030 Érd, Alsó u. 1.
2030 Érd, Fehérvári út 69/b.; 2030 Érd, Sas u.2.
13-09-160121
2012.11.13.
24166324-2-13
24166324-3811-572-13
Raiffeisen Bank 12001008-01369368-00100007

Engedély számok:


Nem veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási engedélye
KTVF: 2787-4/2013



Nem veszélyes hulladékok telephelyi begyűjtési és előkezelési engedélye
KTVF: 3092-11/2013

KÜJ szám:
KTJ szám:
VPID szám:

103 073 633
100 478 911
HU 0021366208
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II.
Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv
Jogszabályi háttér
Az Országgyűlés 2013. január 1-i hatályba lépéssel megalkotta a 2012. évi CLXXXV. törvényt a hulladékokról
(továbbiakban Ht.). A törvény 78.§ (1) az előírja a közszolgáltatók részére a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási
terv készítését, az alábbiak szerint:
78. § (1) A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési programokban foglalt, valamint az e törvényben
meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések megvalósíthatóságának biztosítása
érdekében a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó
szervezet - legalább 3 évente - közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít.
(2) A közszolgáltató, illetve az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási tervben bemutatja, hogy a közszolgáltatással érintett területen a közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, valamint az e törvényben meghatározott hasznosításra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó - célkitűzésekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tervez
megtenni, azokat milyen módon, illetve eszközökkel kívánja végrehajtani.
(3) A közszolgáltató, illetve az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási tervet a települési önkormányzattal egyezteti, majd azt az OHÜ-nek, valamint
jóváhagyásra a környezetvédelmi hatóságnak megküldi.
A törvény 92-ik § az alábbiak szerint határozza meg a cégünkre is érvényes főbb célkitűzéseket:
92. § (1) 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-,
fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználtra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a
képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a
települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti
megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező
biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell
csökkenteni.
A kormány a 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a 438/2012.
(XII.29.) Kormányrendelet 8. pontjában meghatározta a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv főbb tartalmi
elemeit.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét a 438/2012.
(XII.29.) Kormányrendelet 11.§.(1) bekezdése, valamint az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás fő célkitűzései alapján állítottuk össze.
./.
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A jelenlegi helyzet értékelése tervkészítés során figyelembe vett körülmények
Mivel az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. közszolgáltatói tevékenységét, csak 2013. április 1-én
kezdhette meg, ezért tervkészítéshez szükséges adatokat a nyilvánosan elérhető adatok, és az ismert normatívák
felhasználásával állapítottuk meg.
A jelenlegi helyzet értékelésénél kizárólag a 2012. évi adatokat használtuk fel, tekintettel arra, hogy csupán a
nyilvánosan elérhető adatok állnak rendelkezésünkre.
A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok köre
A hulladékgazdálkodási törvény 42. § (1) a-d pontja egyértelműen meghatározza a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok körét, melyeket az önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási
szerződésekben rögzíteni szükséges. Ebbe a csoportba az alábbi hulladékok tartoznak:









települési hulladékok (háztartási és háztartási hulladékhoz hasonló hulladék)
zöldhulladék,
vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött csomagolóanyag tartalmú hulladék
a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékot
a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron gyűjtött vagy átvételi
helyen átvett hulladékok,
az elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok
az önkormányzat tulajdonában üzemeltetésében álló intézmények hulladékai
a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéka

A közszolgáltató a fentiekben felsorolt hulladékokat összegyűjti, elszállítja és gondoskodik a hulladék kezeléséről.
Tervezett intézkedések tartalmazzák a 438/2012. (XII.29.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése alapján:
a.) fejezet
Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében
tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes leírását, továbbá azt,
hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők.
Előzmények
A szelektív vagy elkülönített hulladékgyűjtés Érden és térségében 2002-2003-ban indult. Az önkormányzatok
pályázati pénzből szerezték be a gyűjtőszigetek berendezéseit, a házi komposztáló ládákat majd a rendszer
üzemeltetéséhez szükséges gyűjtőautókat. Az akkori szolgáltató is felkészült az elkülönítetten gyűjtött hulladék
előkezelésére, válogatására, bálázására.
./.

7/19

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZELÉSI NONPROFIT KFT.
Székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1.
Telephelyek:2030 Érd, Sas u. 2. 2030 Érd, Fehérvári út 69/b
Telefon: +36-23/522-600 Fax: +36-23/522-609
E-mail: eth@eth-erd.hu Web: www.eth-erd.hu

Ezzel párhuzamosan megkezdődött a lakosság felkészítése. A települések önkormányzatai, a politikai és civil
szervezetek, környezetvédő egyesületek szívügyüknek tekintették az elkülönített hulladékgyűjtést. A helyi médiában,
a városi, községi rendezvényeken valamilyen formában helyet kapott a szemlélet formálása, csak úgy, mint a
koordináló szervezetek óvodai, iskolai rendezvényein.

Célkitűzések, tervezett intézkedések
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. főbb célkitűzéseit az alábbiak szerint határozzuk meg:
Feladatok


A jelenlegi helyzet felmérése, értékelése

A tervfejezet előzmények részében már beszámoltunk arról, hogy a szemléletformálás már a szelektív
hulladékgyűjtéssel egy időben elindult, ezért a legfontosabb feladat, hogy viszonylag pontos képet kapjunk arról,
hogy a lakosok mit gondolnak az elkülönített hulladékgyűjtésről, milyen a fogadó és cselekvő készségük és milyen
módon lehet ösztönözni őket a tudatos gyűjtésre.
A felmérésre több módszer alkalmazható, ezek közül leggyakoribb a kérdőíves felmérés, majd a kikérdezéses
módszer, de alkalmazhatjuk - főleg nagy rendezvényeken- a bemutató, cselekvő módszert is.
A kapott eredmények értékelése után ki kell alakítani az egyes célcsoportokat és meg kell határozni a célcsoportok
részére a szemléletformálás és az ösztönzés módszereit.
Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett
intézkedések között vannak olyanok, amelyek általános érvényűek, minden célcsoportra érvényesek és vannak
speciális intézkedések, amelyek az egyes célcsoportok elérését teszik lehetővé.


Tudatformás általános intézkedések

Fontos, hogy az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás legyen ott a lakók
mindennapjaiban. Ezért lényeges hogy a helyi médiákban a közszolgáltató jelen legyen.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. saját honlappal rendelkezik, ahol rendszeresen tájékoztatja a
lakosokat az aktuális eseményekről, eredményekről és a feladatokról.
A legfontosabb tennivalók felsorolása



A honlapnak elérhető legyen az önkormányzatok, és más civil szervezetek honlapjáról is.
Szerződést vagy megállapodást kell kötni a rendszeres megjelenés miatt:
o az Érd Televízióval
o a Halom televízióval
o az Érdi Rádióval
o a Rádió 6 rádióval
./.
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o az érdi székhelyű Rock FM rádióval
o a tulajdonosi önkormányzatok újságjaival (Érdi lap. Érdi Újság, Diósd hír Tárnokhír)
A regionális médiákban közös „megszólalásban” kell népszerűsíteni az elkülönített hulladékgyűjtést a térség
közszolgáltatóival.
Együtt kel működni a politikai és civil szervezetekkel, segíteni kell őket a környezettudatos nevelő
munkájukban.
Rendszeresen részt kell venni a szolgáltatási területünkön a települések rendezvényein, ahol erre lehetőség
van hulladékgazdálkodási programmal.
Meg kell ragadni a pályázati rendszer nyújtotta lehetőségeket.
Szolgáltatási területünkön rendszeresítjük Hírlevelünket.
A célcsoportok eléréséhez szakemberek bevonásával intézkedési tervet kell készíteni, ezen a területen
nagy szerepet szánunk az óvodás és iskolás korosztály nevelésének

Intézkedési terv az elkülönített hulladékgyűjtésre és ösztönzésre
2013
Megnevezés

I. félév

2014
I.
II. félév félév

Kérdőíves helyzetfelmérés

X

Értékelés

X

Webes kapcsolatok kialakítása (link)
Megállapodás médiákkal

2015
I.
II. félév félév

II.
félév

X
X

X

X

X

Megjelenés a médiákban
Érd Televízió
Halom Televízió

X

X

X

Érdi Rádió

X

X

X

X
X

X

Rádió 6

X

X

Best of Rock FM

X

X

Érdi Lap

X

X

X

X

X

X

Érdi Újság

X

X

X

X

X

X

Diósd Hír

X

X

X

Tárnok Hír

X

X

X

Megállapodás politikai és civil szervezetekkel

X

Részvétel a települések rendezvényein

X

X

Célcsoportok elérése
Hírlevél kiadása
./.
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b.) fejezet
Leírja a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes
tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló
hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők:
A jelenlegi helyzet értékelése
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtését az önkormányzatokkal kötött szerződések szabályozzák. Egy korábbi
pályázat eredményeként, Diósdon az önkormányzat az ingatlantulajdonosok részére kiosztott zöldhulladék gyűjtésre
szolgáló edényeket, bevezetésre került a házi komposztálás is. Érden 2.000 db, míg Diósdon 200 db házi
komposztáló láda került kiosztásra.
A biológiailag lebomló hulladékot Érden évi 3 alkalommal, míg Diósdon heti rendszerességgel gyűjtjük. A korábbi
tapasztalatok alapján mindkét településen 600-800 tonna zöldhulladékot gyűjtött össze a szolgáltató. Ebben a
mennyiség benne van a hulladékudvarba beszállított mennyiség is.
Célkitűzések, tervezett intézkedések
A Hulladékgazdálkodási Törvény a biológiailag lebomló hulladék kezelésére az alábbi feladatokat határozta meg:
(2) A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési
hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul
véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló
szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-ig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. alapvető feladata, hogy a meglévő szolgáltatási területén a
biológiailag lebomló hulladékok szervezett gyűjtését tovább fejlessze. A célkitűzésekés a fejlesztések
meghatározásánál építeni kell az önkormányzatok eddigi eredményeire, valamint a törvényi kötelezettségekre.
Ennek megfelelően a főbb célkitűzések az alábbiak:
A zöldhulladék gyűjtési rendszer kialakítása


A házhoz menő rendszer kialakítása

A zöldhulladékok gyűjtése házhoz menő rendszerének fejlesztése elsősorban Érden indokolt. Itt 25 ezer edény kell a
lakossági igények teljes lefedéséhez. A diósdi tapasztalatok alapján a házhoz menő rendszer bevezetését követően
az így összegyűjtött hulladék mennyisége Érden, éves szinten meghaladja a 4500 tonnát.
Diósdon már jelenleg is zöld kukákban történik a biológiailag lebomló hulladék gyűjtése. A fejlesztési célkitűzések
során elsősorban a népesség növekedésére, ill. azokra a terültekre kell fókuszálni ahol a lakók még nem igényelték
a zöldhulladék gyűjtést.
./.
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Házi komposztálás

Az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás terveiben is szerepel a házi komposztálás
fejlesztése így ez az ÉTH célkitűzésében is prioritást kap. Érden és Diósdon újabb komposztáló ládák kerülnek
kiosztásra, kihelyezésre, melyek felhasználásával évi 600 tonna szerves hulladék (zöldhulladék és a konyhai növényi
eredetű maradék) kerül helyi kezelésére.
A házi komposztálók településenkénti szétosztása a falusias, családi házas övezetben élők aránya alapján történik,
ezeket majd az önkormányzatnál igényelhetik a lakosok.


A biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének csökkentése tyúkokkal

Az új állattartási törvény lehetővé teszi, hogy a kertes családi házas övezetekben kísérleti jelleggel megvalósítsuk a
Tyúkokkal a környezetvédelemért programunkat. Ennek lényege, hogy a lakók igénylése alapján 3-5 db tyúkot
helyezünk ki a háztartásokba. A gazdák a háztartásban keletkező biológiailag lebomló hulladékot, takarmányként
megetetik a tyúkokkal. A szakirodalom szerint egy tyúk éves szinten 40-60 kg zöldhulladékot is képes megenni.
Ennek eredményeként a kísérletbe bevont 100 ingatlan esetében évi 20 tonna szerves hulladék (zöldhulladék és a
konyhai növényi eredetű maradék) kerül helyi kezelésére.


Hulladékudvarba történő beszállítás

A háztartásokban keletkező biológiailag lebomló hulladékok esetében lehetőséget biztosítunk a lakosság részére a
hulladékudvarba történő beszállításra. Ez főként a lakosság saját eszközével történő beszállítását jelenti, de
nagyobb mennyiség és előzetes egyeztetés esetében közszolgáltató is vállalkozik ilyen jellegű begyűjtésre. A
hulladékudvarba beszállított tervezhető éves mennyiség 500 tonna.


Településtisztasági akciók, elhagyott hulladék összegyűjtése.

A közszolgáltató feladata hogy a településeken elhagyott hulladékot összegyűjtse és gondoskodjon annak
kezeléséről. A közszolgáltató részére ez állandó és eseti feladatot is jelent. Tapasztalatunk szerit az ilyen jellegű
hulladékok kb. 30 %-át teszi ki a biológiailag lebomló hulladék. A tervezhető éves mennyiség 100 tonna.


Az összegyűjtött biológiailag lebomló hulladék kezelése, hasznosítása

A térségünkben jelenleg elérhető közelségben (18 km-en belül) 3 db engedéllyel rendelkező komposztálló működik.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. nem üzemeltet komposztáló telepet, és a rövid távú terveiben sem
szerepel ilyen jellegű beruházás megvalósítása, a térségben már létező kapacitásokra való tekintettel. A biológiailag
lebomló hulladékokat a térségben lévő komposztállókba szálltjuk, s a beszállított anyag kezeléséről és
hasznosításáról a komposztálóüzemek gondoskodnak.


Hulladékgyűjtő edények, járművek

A gyűjtés megvalósításához szükséges műszaki és technikai eszközöket az önkormányzati társulás a fentiekben
már említett KEOP pályázat útján kívánja közszolgáztató rendelkezésére bocsájtani.
./.
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Szemléletformálás, kommunikáció

Fontosnak tartjuk, hogy a fentiekben már említett ösztönzési és szemléletformáló módszereket e területen is
érvényesítsük. A megfelelő kommunikációs eszközök igénybevételével, a kötelezettségre történő figyelem
felhívással, és mindkét fél részéről jogkövető magatartásával biztosítható a biológiailag lebomló hulladékok kezelése,
s a célkitűzések megvalósítása.
Intézkedési terv az a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására

2013
Megnevezés

I. félév

2014
I.
II. félév félév

2015
I.
II. félév félév

II.
félév

Házhoz menő rendszer kialakítása

x

x

x

x

Házi komposztálás bevezetése, bővítése

x

x

x

x

x

x

x

Tyúkokkal a környezetvédelemért program
Hulladékudvarba történő beszállítás

x

x

x

x

x

x

Településtisztasági akciók

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hulladékgyűjtő edények, járművek
Szemléletformálás, kommunikáció
Biológiailag lebomló hulladék kezelése

x

c.) fejezet
Tartalmazza a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes
tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen
módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek
biztosítását tartja szükségesnek;
A jelenlegi helyzet értékelése
A településeken a lakosság által termelt veszélyes hulladék begyűjtésére az Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarban van lehetőség.
Ezen hulladékok szakszerű kezelése érdekében a hulladékudvarunkban külön, erre a célra alkalmas veszélyes
hulladéktároló konténer áll a lakosság rendelkezésére, hogy leadják az összegyűjtött veszélyes hulladékaikat.
Az alábbi hulladékokat tudjuk fogadni:

festékek,

lakkhulladékok,

./.
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veszélyes anyagokkal szennyezett göngyöleg

akkumulátorok,

szárazelem,

növényvédő szerek

elektronikai hulladékok
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. nem rendelkezik veszélyes hulladék kezelésére,
ártalmatlanítására szolgáló létesítményekkel, ezért ezt a feladatot szakvállalatokkal végeztetjük el. Cégünk
veszélyes hulladékkezelési engedélyének hatósági eljárása a KTVF: 3177-14/2013 iktatószámon folyamatban van.

Célkitűzések, tervezett intézkedések
A lakossági veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése kiemelten fontos feladat. Az Önkormányzatok illetve a civil
szervezetek bevonásával akcióprogramok szervezését kezdeményezzük, melyeknek keretében rendszeresen
felhívjuk a lakosság figyelmét a veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének kiemelt fontosságára.
A jövő évtől egy lomtalanítással egybekötött veszélyes hulladék begyűjtést is tervezzük. Ahol a gyűjtési körzeten
belül kijelölünk adott időben egy gyűjtőpontot és átvesszük a lakosságtól a háztartásokban képződő veszélyes
hulladékokat. Csökkentve ez által annak a lehetőségét és kockázatát, hogy egyrészt a lomhulladékkal együtt
lerakóra kerüljön, vagy rosszabb esetben a háztartási hulladékba dobják bele.


Szemléletformálás, kommunikáció

A veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének lényegét a lakosság felé népszerűsíteni kell az „a” pontban
meghatározott módszerek alkalmazásával.
Ezen belül kiemelt figyelmet kell fordítani a hulladékudvarban és az iskoláknál jelenleg is üzemelő gyűjtőhelyek
folyamatos működésére - működtetésére, továbbá a lakosság tájékoztatására.
d.) fejezet
Leírja a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a
gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes
tervet:


Vegyesen gyűjtött hulladék, házhoz menő gyűjtési rendszer

A jelenlegi helyzet bemutatása
A vegyesen gyűjtött hulladék tekintetében az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. házhoz menő gyűjtési
rendszert üzemeltet. A szolgáltatási területen a vegyes hulladék gyűjtése 100 %-ban házhoz menő rendszerben
történik, szabványos hulladékgyűjtő edény vagy az ETH emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsák alkalmazásával. A
gyűjtés gyakorisága családi házas övezetben heti egyszeri, míg lakótelepen heti kétszeri (Diósd) illetve heti
háromszori (Érd).
./.
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A lomhulladék gyűjtése is „ingatlanhoz menő” rendszerrel történik, oly módon hogy az ingatlantulajdonos az
elszállításra váró lomot az ingatlana elé helyezi ki, és onnan szállítja el a közszolgáltató.
A gyűjtőedények túlnyomórészt a lakosság tulajdonában vannak. A szolgáltatótól bérelt hulladékgyűjtő edények
száma minimális. A többlethulladék elszállítására a lakosok részére a közszolgáltató emblémájával ellátott zsákot
biztosítunk.
Segítjük és támogatjuk a lakosok gyűjtőedény cseréjét (szelektív hulladékgyűjtés miatti edénycsere, korszerűbb
edények bevezetése miatt).
Célkitűzések, fejlesztések
A jelenlegi vegyes gyűjtési rendszer alapjaiban nem változik. A KEOP pályázat keretében tervezett szelektív
hulladékgyűjtési program eredményeképpen a hulladékgyűjtési rendszer átalakul: bevezetésre, ill. bővítésre kerül a
házi komposztálás, valamint a házhoz menő szelektív gyűjtés (papír, valamint műanyag és zöld hulladék frakciók
szelektív hulladékgyűjtő edényzetben kerülnek begyűjtésre), továbbá Érd városközpontjában szelektív süllyesztett
hulladék gyűjtősziget kerül kialakításra. A program megvalósulásával nő a további utókezelést igénylő szelektíven
gyűjtött hulladékok, és csökken a vegyesen gyűjtött hulladékok mennyisége, változik a gyűjtőedények összetétele.
A lomhulladék gyűjtésnél tervezzük a klasszikus házhoz menő rendszert. Korábban az önkormányzat egy
alkalommal már tartott ilyen jellegű lomtalanítást, és az viszonylag kedvező fogadtatásra talált. Az ilyen módon
szervezett lomhulladék gyűjtés biztosítani képes a szolgáltatás feletti megfelelő közszolgáltatói kontrolt,
megakadályozva ezzel a „lomizók” megjelenését.


Hulladékgyűjtő járművek, edények

A hulladékok költséghatékony begyűjtése érdekében a hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkja is fejlesztésre
kerül. A Társulás településeinek hulladékgazdálkodásért felelős közszolgáltató cégeinek járműparkja részben elavult,
kiöregedett, rossz műszaki állapotban lévő járművekből áll. Ezért a további célkitűzés a vegyes és szelektív hulladék
gyűjtés eszközparkjának korszerűsítése az elöregedett, magas üzemeltetési költségű gyűjtőjárművek cseréje.
Beszerzésre kerül az érdi hulladékudvar kiszolgálására 1 db homlokrakodó és 1 db elektromos targonca is.
A közszolgáltatási feladatok költséghatékony végrehajtásához - amely magába foglalja a vegyesen és a szelektíven
gyűjtött hulladékok gyűjtését és szállítását is- a pályázat keretében 9 db új gyűjtőjármű beszerzése szükséges az
alábbiak szerint:


5 db 22 m3-es tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű
A járművek részben a szelektíven gyűjtött műanyag és papír frakciók szállításához, részben a vegyes hulladék
begyűjtéséhez szükségesek, elsősorban Diósd és Érd területén.



1 db 22 m3-es tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű aprítóval
A gyűjtő járműhöz csatlakoztatott késes aprítógéppel fentiek mellett a begyűjtött zöldhulladék előkezelése és
hatékony szállítása is lehetővé válik.
./.
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2 db 16 m3-es tömörítő lapos hulladékgyűjtő jármű
A kisebb járművekkel megoldható a hulladék begyűjtése azokon a területeken is, amelyek a domborzati viszonyok
miatt a 22 m3-es járművekkel nem lehetséges. Elsősorban Diósd és Érd területén.



1 db görgős konténerszállító gyűjtőjármű
A görgős konténerszállítóval megoldható a szelektíven gyűjtött üveg hulladék szállítása, amely a tömörítő lapos
járművekkel nem lehetséges. Elsősorban Diósd és Érd területén
Beszerzésre kerül az érdi hulladékudvar kiszolgálására 1 db homlokrakodó és 1 db elektromos targonca is.
e.) fejezet
Tartalmazza a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati
központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati
központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek;
A jelenlegi helyzet bemutatása
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén jelenleg újrahasználati központok nem
működnek. Érd MJV önkormányzata az elmúlt évben kísérleti jelleggel bevezette a házhoz menő lomtalanítást. A
célok között annak vizsgálata is szerepelt, hogy a lombtalanításra szánt hulladékokban milyen mértéket foglal el az
újrahasználható hulladék.
A közgyűlés elfogadta a korábbi szolgáltató beszámolóját a kísérletről, azzal a megállapítással, hogy jobb
szervezéssel a munkát érdemes lenne folytatni.
A tervezett célkitűzések, feladatok
Nyilvánvaló hogy az újrahasználati központok kialakítása a lomtalanítás során begyűjtött és a hulladékudvarba
beszállított hulladékok válogatásával valósulhat meg. Alapvető feladat a lomtalanítás során begyűjtött hulladékok
minél nagyobb tisztaságban történő begyűjtése, s a hulladékfrakciók (bútor, háztartási eszközök, ruha, játék,
könyvek, stb.) újrahasználtra történő előkészítése.


A lomtalanítás megszervezése, hulladékudvar működésének átszervezése

A lomtalanítást házhoz menő módon kell megszervezni. A gyűjtő járatokat a költségek csökkentése miatt
területrészenként kell kialakítani. Ez a logisztika az ügyfélszolgálat feladata a logisztikai vezetővel folytatandó állandó
egyeztetés mellett. Ki kell jelölni egy kapcsolattartó személyt, aki a felmerülő kérdésekre egyértelmű válasz tud adni,
és az ügyfélszolgálati időben elérhető.
A hulladékudvarban ki kell jelölni az újrahasználható tárgyak fogadására szolgáló zárt tároló kapacitást. Lehetőség
szerint kell tárolni a lomtalanításból származó – még esetlegesen javítható - tárgyakat is.
./.
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Az újrahasználható hulladék, termékké való átminősítése

A beérkező hulladékot minősíteni kell. Meg kell határozni és el kell végezni a szükséges javításokat, s a használható
tárgyakat termékké kell átminősíteni. Ezt a munkát külső erőforrások bevonásával kívánjuk elvégezni, hiszen cégünk
jelenleg nem rendelkezik a javításokhoz szükséges emberi és gépi kapacitásokkal sem.


Az újrahasználható tárgy értékesítése

Az újrahasználható tárgyak értékesítését, átadását egy e célra kialakított időszakosan nyitva tartó kereskedelmi
egységben kívánjuk megvalósítani, a települések szociális gondozó hálózatával szoros együttműködésben.


Szemléletformálás, kommunikáció

Az új típusú lomtalanítást és az újrahasználat lényegét a lakosság felé népszerűsíteni kell az „a” pontban
meghatározott módszerek alkalmazásával.
f.) fejezet
Tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok hasznosítási arányainak
növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a
közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek,
és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére.
A jelenlegi helyzet bemutatása
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. jelenleg hulladékhasznosítási tevékenységet nem végez. A
közszolgáltatási területén jelenleg is működtet gyűjtőszigetes szelektív hulladékgyűjtő rendszert. Az eredetileg 58
gyűjtőszigetből álló rendszer (Érd 50 db, Diósd 8 db) az önkormányzatok tulajdonában van. A háromfrakciós
hulladékgyűjtő szigetekről (papír, üveg, műanyag) begyűjtött hulladékot előkezeljük. A gyűjtőszigetes rendszeren túl
a hulladékudvarban a lakosságnál keletkező egyéb hulladékokat is szelektíven gyűjtjük: pl. autógumik, hungarocell,
fa hulladék, építési hulladék, stb. Az előkezelés - válogatás és bálázás - után a hasznosítható anyagot szerződéses
jogviszony keretében a hasznosítóknak átadjuk. A szelektíven gyűjthető hulladékok kezelésére az OHÜ-vel
szolgáltatásvásárlási szerződést kötöttünk.
A tervezett célkitűzések, feladatok
Szelektív hulladék gyűjtési rendszer fejlesztése, hulladékgyűjtő edényzet
A házhoz menő szelektív gyűjtési rendszer kialakítása érdekében Érd és Diósd ellátására 120 l űrtartalmú, műanyag,
kerekes, záró fedéllel ellátott edények beszerzését tervezzük a fent hivatkozott KEOP pályázat keretein belül.
./.
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Papír és műanyag hulladékok szelektív gyűjtésére 25 ezer db edény beszerzése szükséges Érd és Diósd
területének teljes ellátásához. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakításával a gyűjtőszigetek rendszere is átalakul,
számos sziget feleslegessé válik, ezeket megszüntetik, vagy a nagyobb lakósűrűségű területekre kerülnek
áthelyezésre.
A zöldhulladékok házhoz menő, rendszerét a „b” pontban már részleteztük. Ennek lényege, hogy Érden és Diósdon
is bevezetjük a teljes körű házhoz menő gyűjtési rendszert. Az edényeket az önkormányzatok osztják ki a lakosok
részére.



Süllyesztett szelektív sziget

Új eleme lesz a szelektív gyűjtési rendszernek a süllyesztett szelektív sziget. Érd városközpontjában egy süllyesztett
szelektív sziget telepítése tervezett. A modern technológiájú, talajszint alá süllyesztett szelektív sziget lehetővé teszi
a hulladékok földalatti gyűjtését és tárolását. A rendszer alaphelyzetében csak a dekoratív és kevés helyet foglaló
bedobó egységek láthatók. A hulladékgyűjtő edények a föld alatt találhatók, a kiemelésük a hulladékszállító jármű
hidraulikus rendszeréről történik. A süllyesztett szelektív sziget jól illeszkedik a városképi környezetbe, segítségével
lehetővé válik a szelektív hulladékok kulturált, higiénikus gyűjtése. A felszíni bedobó egységek alatt tömörítős
konténerek is elhelyezhetők, melyek egy SIM kártya segítségével a tárolókapacitás pl. 80 %-nak elérésekor üzenetet
küldenek a diszpécsereknek és a szállítás hatékonyan tervezhetővé válik, jelentősen csökkentve az „üresen” futott
kilométereket.



Iskolák, óvodák fokozottabb bevonása a szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe.

A szolgáltatási területünkön lévő iskolákban, óvodákban évi két alkalommal műanyag és papírgyűjtő napokat
szervezünk. Az óvodások, iskolások részére igény szerint hulladékudvar és előkezelő csarnoklátogatást szervezünk.
A bemutatás részben nevelő célzatú, másrészt betekintést nyújtunk a hulladékkezelési tevékenységünkbe.


A fejlesztések eredménye

A jelenlegi rendszerrel éves szinten az alábbi hulladékmennyiségeket gyűjtjük össze:
Papír:

961 tonna

Műanyag:

200 tonna

Üveg:

250 tonna

A házhoz menő rendszer bevezetésétől azt várjuk, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége és aránya
megfelel a törvényi előírásoknak. Növekedni fog a szelektíven gyűjtött hulladékok „tisztasága”, csökkentve az
utóválogatás és előkezelés költségeit, valamint a szelektív szigetek „dézsmálói” által okozott károkat (lopás,
edényzet-rongálás, stb.) is kiküszöbölhetjük.
./.
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Szemléletformálás, kommunikáció

A szelektív hulladékgyűjtés lényegét a lakosság felé népszerűsíteni kell az „a” pontban meghatározott módszerek
alkalmazásával.
g.) fejezet
Tartalmazza a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett
intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a
közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló
hulladék hasznosításának elvére.
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. jelenleg nem üzemeltet hulladéklerakót. A szolgáltatási
területünkön keletkező és ártalmatlanításra szánt hulladékot - a közelség elve figyelembevételével - elsődlegesen a
Pusztazámori Regionális Hulladékkezelőbe szállítjuk.
A hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentését mi csak a biológiailag lebomló hulladékkal
kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek bővítésével és a hatékonyság növelésével tudjuk befolyásolni. Az
ezzel kapcsolatos feladatainkat és célkitűzéseinket a „b” pontban részletesen leírtuk.
./.
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Rövid összegzés

A terv összeállításánál nehézséget jelentett, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. működését csak
2013. április 1-én kezdte meg, így a tervek összeállítását - az irányelvek és célkitűzések figyelembevételével – a
szakmai vezetés tapasztalataira alapoztuk. A Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv célkitűzései és tervezett
intézkedései összhangban vannak a hatályos jogszabályok előírásaival. A megvalósuló tervek és beruházások jól
szolgálják a lakosság egészségvédelmét és a káros környezeti hatások fokozottabb mérséklését.
A bevezetésre kerülő és a helyi adottságoknak megfelelő, hulladékgazdálkodási módszerek, továbbá a hatékony,
térségi szintű hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet az uniós előírások által meghatározott
országos célkitűzések elérését. A megvalósuló beruházások biztosítják a bevezetésre kerülő hulladékgazdálkodási
rendszer fenntarthatóságát a közelség elvének figyelembevételével.
A célok eléréséhez megfelelő biztosítékot jelent, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft., valamint az
Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás és a tulajdonos önkormányzatok elkötelezettek
abban, hogy a közigazgatási területükön olyan hulladékkezelési közszolgáltatási rendszert alakítsanak ki, amely
megfelel az új Hulladékgazdálkodási törvény magas szintű elvárásainak.

Érd, 2013. augusztus 29.

………………………………..
Szamek Zsolt
sk.

……………………………….
Pató Simon
sk.
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