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KÖZSZOLGÁLTATÁSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 

 

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a regionális hulladékgyűjtő szolgáltatás meghatározó 

szereplőjeként - mint alapvető értéket - elismeri a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés 

fontosságát, gazdasági és társadalmi jelentőségét. Tevékenységében kiemelten kezeli a környezet 

védelmének szempontjait, és annak érvényesítését üzleti kapcsolataiban is elvárja. 

 

Társaságunk vezetése a hatékony irányítási rendszerek mellett kötelességének tartja az egyre 

szigorúbb, a szervezetre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, és a környezeti tényezőinkkel 

kapcsolatban vállalt egyéb előírásoknak való megfelelést is. 

 

A felsoroltak és a környezetszennyezés megelőzése érdekében a társaság elkötelezett az alábbi 

feladatok végrehajtására: 

- A géppark további korszerűsítésével a felhasználandó veszélyes anyagok és a kibocsátott káros 

anyag mennyiségének csökkentésére. 

- A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakosok számának növelésére, tevékenységünk mind 

szélesebb körben történő megismertetésére. 

- A hulladékudvar igénybevételének népszerűsítésére, a keletkező hulladékok megfelelő kezelésére. 

- A környezet-biztos üzemeltetés feltételeinek biztosítására. 

- Az alvállalkozók és partnerek tevékenységének környezeti teljesítésének folyamatos figyelemmel 

kísérésére és értékelésére. 

- A dolgozók folyamatos oktatására és képzésére, a környezetért viselt felelősségek egyértelmű 

meghatározására. 

- A vállalat megbízásából munkát végzők részére oktatás keretein belül tudatjuk a környezeti 

politikánkat, valamint a környezetirányítási rendszerünk által megkövetelteket. 

 

Környezetvédelmi politikánk megvalósítása érdekében a nemzetközi ISO 14001:2004 szabvány 

szerinti Környezetirányítási Rendszer bevezetése, működtetése és folyamatos fejlesztése mellett 

döntöttünk. 

Környezeti politikánk irányelveinek támogatása és folyamatos érvényesítése a társaság minden 

dolgozójának alapvető kötelessége. 

„A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!” 

 

A KVG Zrt. a közszolgáltatás részeként végezni kívánt kezelési feladatot saját maga végzi, a nem 

veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó, 7722-19/2009 (DDKTVF által kiadott), 

módosításai: 874-21/2010, 5604-6/2011 engedélye alapján. A hulladék ártalmatlanítását a KVG Zrt. 

oly módon biztosítja, hogy ezen tevékenységet érintően, hosszútávú szerződést kötött a Kaposvári 

Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, aki a 339-11/2013 számú egységes környezethasználati engedély 

alapján üzemelteti a Kaposvári Regionális Hulladéklerakó telepet. 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek 

érdekében tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes 

leírása, továbbá az, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei 

hogyan bővíthetők. 
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A környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés hatékonysága érdekében elengedhetetlenül 

szükséges a lakosság és különösen a fiatal nemzedék környezettudatos szemléletmódjának alakítása. 

Ezért társaságunk a aktívan próbálja a társadalom, de elsőként a felnövekvő nemzedék figyelmét 

felhívni e problémák kezelésére.  

Hangsúlyos a preventív jellegű szemléletformálás, azaz annak hangsúlyozása, hogy már a vásárlásnál 

tudatosan, kevesebb hulladékképződéssel járó, kevesebb csomagolással rendelkező termékeket 

válasszák a lakosok.  

 

Társaságunk kiemelten fontosnak és a hulladékok mennyiségének csökkentése érdekében 

elsődlegesnek tartja, hogy már a családokban, lakóközösségekben megvalósuljon az elkülönített 

hulladékgyűjtés. Újrahasznosított papírból készült ismeretterjesztő kiadványokkal, prospektusokkal 

szemléltetjük, hogy mely anyagfajtákat és milyen formában gyűjtjük, mik azok a hulladékok, 

amelyeket semmiképpen ne tegyünk az edényekbe. 

 

Nyílt napokat szervezünk a hulladékudvarban, ahol a lakosság személyesen győződhet meg arról, 

hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok valóban feldolgozásra-hasznosításra kerülnek.  

Aktívan jelen vagyunk a szolgáltatási területünkön az iskolákban, óvodákban előadásokat tartunk, ahol 

játékos formában tanulhatják meg a gyerekek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Iskolai 

környezetvédelmi vetélkedőket szervezünk gyerekeknek. Számos papír, italoskarton, műanyaggyűjtési 

akciót és versenyt szervezünk, melyben a győztesek jutalomban részesülnek.  

Az audiovizuális eszközökkel (projektor, mikrofon, hangfalak) felszerelt előadótermünkben filmek 

vetítése, előadások, interaktív beszélgetések lebonyolítása is sokban hozzá járul a szelektív 

hulladékgyűjtés ösztönzéshez, szemléletformáláshoz. 

 

 

    
iskolai előadás     nyílt nap a hulladékudvarban 

 

    
PET palack szobor építési verseny  óvodások ismerkednek a gyűjtőjárművel 
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Fentiekre társaságunk alkalmazásában álló, több éves tapasztalattal rendelkező, környezetmérnökök 

biztosítják a megfelelő szakmai hátteret.  

 

Társaságunk fontosnak tartja és példamutatással jár elől a környezet és a város tisztaságának 

fenntartásában. Látványosan és rendszeresen részt vesz a várostakarítási akciókban mind eszközök 

mind pedig humán erőforrás nyújtásával. A régiós településeken a TeSzedd akció keretében nyújtunk 

lehetőséget a környezet kitakarításakor felhalmozott hulladék átadására. Az illegális hulladéklerakók 

felszámolásában aktívan segítünk az általunk ellátott önkormányzatoknak. 

Kollégáink a napi rutin munkavégzésük során a vandálok által feldöntött edényzetek tartalmát 

összegyűjtik, a megrongált edényzetet a helyszínen, a lehetőségükhöz mérten helyreállítják, a kijelölt 

helyükre visszahelyezik, és rendszeresen végzik a szelektív szigetek környékének takarítását is.   

Aktív együttműködésben dolgozunk a helyi Városgondnoksággal, valamint a szolgáltatási 

területünkön lévő összes önkormányzattal, így tapasztalat és információ cserével segítjük elő az 

illegális hulladék elhelyezések felszámolását.  

 

Az esetleges tavaszi időszakban jellemző folyó kiöntések (pl. Kapos árvize) helyreállítási, takarítási 

munkáiban részt kívánunk venni a szolgáltatási területünkön, eszközöket (konténert, célgépeket) 

bocsátunk a város rendelkezésére. 

 

Minden évben lakossági lomtalanítási akciót szervezünk és bonyolítunk, preventív jelleggel küzdve az 

illegális hulladéklerakás, esztétikai környezetszennyezés, tájrombolás ellen. Az akciók során 

mennyiségi korlát nélkül vesszük át a gyűjtőpontokba illetve ingatlanok elé helyezett lomhulladékot. 

A kihelyezett lom lehetőség szerinti szelektív gyűjtésére több, párhuzamosan dolgozó járművet 

indítunk útnak a városban, mely járművek célzottan egy-egy hulladékfajta begyűjtését végzik. 

 

A lakosokat ingatlanonként tájékoztatjuk szórólapok segítségével az aktuális információkról. 

Társaságunk minden évben frissíti a szelektív gyűjtési naptárat, melyet szintén szórólap formájában 

juttatunk el a szolgáltatási területünkön élő összes lakosokhoz. 

 

2011. január 1-én létrejött a Kaposvári Közszolgáltató Holdig Zrt.  , mely magába foglalja a Kaposvár 

Önkormányzatának többségi tulajdonában lévő társaságokat, köztük a Kaposvári Városgazdálkodási 

Zrt-t is és többek között a Kapos Televízió és Rádió Nonprofit Kft-t is. Ezáltal még szorosabb 

kapcsolat jött létre a helyi médiával. A TV-ben rövid hírek formájában, valamint a képújságban 

minden aktuális információval találkozhat az ügyfél, mely a helyi hulladékgazdálkodást érinti. Az 

interneten, honlapunkon szintén tájékozódhatnak az olvasók (www.kvgrt.hu). 

 

Szoros kapcsolatban vagyunk az önkormányzatokkal, akiknek minden aktuális 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos információt és hírt továbbítunk, így rajtuk keresztül értesülhetnek 

a környező települések lakói is az őket érintő változásokról. A térség sok helyi lapjában jelen vagyunk 

hirdetés formájában. Elérhetőségeink megtalálhatók a térségi Arany Oldalakban és a telefonkönyvben. 

 

Terveink között szerepel továbbá egy helyi, kreatív műhely, kézműves foglalkozást tartó vállalkozás 

bevonása a hulladékká vált eszközök, anyagok, tárgyak újrahasználásának feltérképezésére, 

ötletbörzék tartása, praktikus tárgyak, eszközök készítésére, melyet a gyermekek, lakosok odahaza 

vagy az iskolákban el tudnak készteni, visszaforgatva ezzel a hulladékokat a használatba. 

 

http://www.kvgrt.hu/
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Az egyes cégek nem tudják a legjobb módszereket alkalmazni a lakossági szemléletformálásra, hiszen 

ez nekik nem szakterületük. Mindenképpen indokoltnak tartanánk egy országos szinten kidolgozott, 

megfelelő szemléltető eszközökkel megtámogatott rendszer kidolgozását, amely mind 

módszertanában, mind a pl. szóróanyagokat tekintve iránymutatást adnának a közszolgáltatók 

számára. 

 

A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 

részletes terv, továbbá az, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag 

lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők. 

 

A zöldhulladékok a települési szilárd hulladékokon belül jelentős mennyiséget tesznek ki, kötelező 

szelektív gyűjtésüket és hasznosításukat az európai uniós és a hazai jogszabályok elsősorban közvetett 

módon, az egyéb ártalmatlanítási eljárásból történő kizárással írják elő. 

Hazánkban a Hulladék törvény alapvető céljai közé tartozik a képződő hulladékok mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése, valamint a keletkező hulladék minél nagyobb arányú ismételt 

felhasználása, anyagában illetve egyéb módon történő hasznosítása, végső soron pedig 

környezetkímélő ártalmatlanítása.  

A biológiai úton lebomló szerves anyagot tartalmazó hulladékokat hasznosítani kell, valamint 

minimálisra kell csökkenteni a lerakott hulladék biológiailag lebomló részét. A szerves hulladékokat 

szelektíven kell gyűjteni, majd biztosítani kell a feldolgozás feltételeit is. 

Társaságunk Kaposvár város területén évente 15 alkalommal szervez zöld hulladékgyűjtést, mely 

során több ezer tonna zöld hulladékot gyűjtünk be. Ettől függetlenül lakossági beszállításra is van 

lehetőség. A lakosság és a közületek a náluk keletkezett zöld hulladékot (fű, kaszálék, lomb, ágak stb.) 

a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Kaposvári Regionális Hulladéklerakón 

térítésmentesen le is adhatják. 

 

A szolgáltatási területünk valamennyi településén támogatjuk a biológiailag lebomló zöld hulladékok 

nagyobb arányú gyűjtését. Segítünk az önkormányzatoknak a szemléletformálásban, az 

újrahasznosított papírból készült prospektusok kihelyezésével, ismertetve a háznál történő 

komposztálás előnyeit. Igény esetén kimegyünk a helyi iskolákhoz, ahol előadásokat tartunk a 

biológiailag lebomló hulladékok helyben történő kezelésében. Segítünk a komposztáló edények 

beszerzésében, pályázati lehetőségek felkutatásában. Segítséget nyújtunk a falvakban történő központi 

gyűjtőhelyek kialakításában, a kapcsolódó gépek, eszközök biztosításában, majd a keletkezett hulladék 

- amennyiben kezelés és felhasználás nem történik - az elszállításról is gondoskodunk. 

 

 
Zöldhulladék gyűjtés 

 

A KVG Zrt. által begyűjtött zöldhulladékok kezelése a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft- vel 

kötött szolgáltatási szerződés alapján a Kaposvári Regionális Hulladéklerakó telepen található 



                                                                            5 
 

komposztáló téren történik, ahol korszerű gépsorral aprítják a faágakat, fanyesedékeket és egyéb 

szerves hulladékokat. 

Az aprított zöldhulladékot a szilárd hulladéklerakókon takaróanyagként, valamint a Kaposmenti 

Hulladéklerakó Rekultivációs Program keretein belül a Kaposvári Regionális Hulladéklerakó 

rekultiválandó depóniáihoz felhasználnható.  

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.-vel közösen terveink között szerepel a komposzt termékké 

minősíttetése és ipari célú felhasználásra történő értékesítése (autópálya rézsűk valamint árnyékoló 

növényzet telepítéséhez, tájsebek felszámolásával-rekultivációval foglakozó vállalkozások részére 

történő értékesítés, stb.). 

 

   
komposztáló gépsor 

 

A felaprított zöldhulladék helyben is hasznosítható a település zöldterületeinek esztétikai takarására, 

talajmechanikai védelmére, tápanyag utánpótlásra. Felhasználható továbbá alternatív 

energiaforrásként.  

 

A hasznosítás lehetőségei: 

 

A Kaposvári Regionális Hulladéklerakón kialakított tér, valamint a meglévő technológia és a 

rendelkezésre álló eszközök alapján az ideszállított zöldhulladék komposztálása megvalósítható.  

 

Társaságunk számára, a megkötött hatályos szerződés keretében lehetőség van biológiailag lebomló 

hulladékok beszállítására a Kaposváron üzemelő Magyar Cukor Zrt-hez, ahol biogáz üzem működik. 

A jövőben beszállítói szerződést kívánunk kötni a 10 km-re lévő, Várdán átadás előtt álló biogáz 

üzemmel is. 

Kaposvár Megyei Jogú Város új energetikai koncepciójában szerepel egy biomassza erőmű létesítése 

(a régi laktanya terültén), mely szintén lehetőséget ad arra, hogy a zöld hulladékot oda szállítsuk és ott 

energia előállítására használják fel. 

 

Minden nyilvános fórumon, előadásokon hangsúlyozzuk, hogy az első számú koncepció a biológiailag 

lebomló hulladékok nagyobb arányú hasznosítására a házi, kertben történő komposztálás. 

Társaságunknál lehetőség van komposztáló ládák vásárlására, mely alkalmas az otthoni zöld hulladék 

kezelésére, majd talajjavító, humuszvisszapótló anyagként visszajuttatásra a talajba. 

Cégünk a szolgáltatási területének valamennyi településén biztosítja a zöldhulladék gyűjtését, melyet 

egyedi ajánlat alapján a megrendelésben meghatározottaknak megfelelően végez el, amennyiben az 

önkormányzatok részéről igény merül fel. 
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A háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes terv, 

továbbá az, 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. 

 

Társaságunk kiemelten fontosnak és a veszélyes hulladékok nagyobb arányú gyűjtésének érdekében 

elsődlegesnek tartja a lakosság környezettudatos szemléletmódjának alakítását. 

Nyílt napokat szervezünk a hulladékudvarban, ahol a lakosság személyesen győződhet meg arról, 

hogy milyen veszélyes hulladékot hozhat be társaságunkhoz.  

Aktívan jelen vagyunk a szolgáltatási területünkön az iskolákban, óvodákban előadásokat tartunk, ahol 

játékos formában tanulhatják meg a gyerekek a veszélyes hulladékgyűjtés fontosságát. Továbbá az 

audiovizuális eszközökkel (projektor, mikrofon, hangfalak) felszerelt előadótermünkben filmek 

vetítése, előadások, interaktív beszélgetések lebonyolítása is sokban hozzá járul a veszélyes 

hulladékgyűjtés ösztönzéshez, szemléletformáláshoz. 

 

A veszélyes hulladékok jelenleg a Társaságunk üzemeltetésében lévő, központi telephelyünkön 

található Kaposvári Hulladékudvarba kerülnek. Kaposvár város lakói részére a szolgáltatás ingyenes, a 

behozott veszélyes hulladékokat térítésmentesen átvesszük.  

Telephelyünkön az alábbi veszélyes hulladékok adhatók le: növényvédő szerek, kiselejtezett 

elektromos és elektronikai berendezések, lejárt szavatosságú gyógyszerek, motor-, hajtómű és 

kenőolajok, veszélyes hulladékokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok, elemek, akkumulátorok. 

 

Az átvett veszélyes hulladékok jelenleg hulladékégetőben kerülnek ártalmatlanításra, de társaságunk 

vizsgálja a lehetőséget hulladéklerakóban lerakással történő ártalmatlanításra. 

 

A szolgáltatási területünk valamennyi településén központi gyűjtőhelyek kijelölését tervezzük – igény 

szerint –, ahova a lakosság, a helyi médiában előre meghirdetett, valamint a szórólapokon feltüntetett 

időpontban leadhatja a háztartásában keletkezett veszélyes hulladékot. Társaságunk szakemberei a 

veszélyes hulladékot külön erre a feladatra rendszeresített gyűjtőedényekbe helyezik, majd az erre 

alkalmas Ford Transit típusú, veszélyes hulladék szállítására alkalmas járművel a gyűjtés helyéről 

közvetlenül az ártalmatlanítás helyére szállítják.  

 

Társaságunk folyamatosan monitorozza az elérhető hazai hasznosító piacot, keresve a lehetőséget a 

begyűjtött hulladékok hasznosítónak történő átadási lehetőségére. Az akkumulátorok, elektronikai 

hulladékok egy része, valamint a fáradt olaj hulladékok hasznosítása tekintetében társaságunk felmérte 

a hasznosítók lehetséges körét, akikkel a jövőben tárgyalásokat kezdeményezünk, melynek során 

megismerjük a hasznosítók ajánlatait. Törekszünk a hazai piacon maradni ezzel az ebben a 

szegmensben részt vevő gazdasági szereplőket támogatni. 

Társaságunk lomtalanítással egybekötött elektronikai hulladékgyűjtést szervez Kaposvár város 

területén. E gyűjtési napok előtt kerül a veszélyes hulladékgyűjtés meghirdetésre. E mellett a lakosság 

számára lehetőséget biztosítunk egész évben a veszélyes hulladékuk leadására. 

Cégünk a szolgáltatási területén igény szerint biztosítja az Önkormányzatok részére a veszélyes 

hulladékok gyűjtését, melyet egyedi árajánlat alapján a megrendelésben meghatározottaknak 

megfelelően végez el.  
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Fejlesztési lehetőségek: 

Amennyiben a lakosok behozni nem tudják a központi telephelyünkön üzemelő hulladékudvarba a 

veszélyes hulladékukat, abban az esetben eseti megrendelés alapján társaságunk vállalja a házhoz 

menő szolgáltatást, így a hulladék szakszerű szállítást követően biztos helyre kerül. 

 Alapvetően szükséges megteremteni a jelenleg és a jövőben várhatóan bővülő portfóliójú 

hasznosítható veszélyes hulladékok egymástól való illetve a nem hasznosítható veszélyes 

hulladékoktól való elkülönítésének lehetőségeit. Ugyanakkor amennyire csak lehetséges, a 

logisztika optimális kihasználása érdekében, az ADR szabályok betartásával mérlegelni kell 

ezek együvé rakási és egybecsomagolási lehetőségeit. 

 lakosság rendszeres értesítése. 

 a tervezett újrahasználati központ beindulása után lehetőség nyílna a használt elektronikai 

berendezések megjavítására és esetleges értékesítésére.  

 

A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes terv, 

továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további 

lehetőségeit bemutató részletes terv. 

 

A KVG Zrt. szolgáltatási területén a szelektív gyűjtés rendszere a gyűjtőszigetes megoldást 

alkalmazzuk. Jelenleg 160 db gyűjtőszigettel állunk a lakosság rendelkezésére. 

  

A rendszer továbbfejlesztése és a hatékonyabb eljárások alkalmazása miatt 2012 szeptemberében 

kijelölésre került Kaposvár város egyik családi házas övezete, ahol az ingatlanonkénti szelektív 

hulladékgyűjtést megvalósítottuk, mely során heti egy alkalommal papír és műanyag frakció kerül 

elszállításra az ingatlanoktól. A kecelhegyi lakóparkban (600 ingatlan) feltételezéseink szerint a 

szelektív hulladékgyűjtésre fogékonyabb lakóközösség lakik, akik a már jelenleg meglévő szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet is rendszeresen igénybe veszik. Ezt mutatja a szigetek telítettségi foka, mely 

közel 100%-os kihasználtságot mutat. A házhoz menő szelektív gyűjtés bővítése érdekében fontosnak 

tarjuk a lakosság szemléletformálását és információval történő ellátását. 

 

Költségtakarékossági szempontokat is figyelembe véve rugalmasan igazítottuk a folyton változó 

igényekhez a személyzetet valamint a feladatra alkalmas járműveket. A lakosságot az akció 

megkezdése előtt egy hónappal a helyi televízión és postaládákba dobott kiadványokon keresztül 

értesítettük. A tavalyi évben vélhetően a téli időszaknak köszönhetően csekély mennyiséget tudunk 

begyűjteni ingatlanonként.  

Az ingatlanonkénti szelektív hulladékgyűjtést a 2013-as év második felében egy nagyobb 

reklámkampány lefolytatását követően,- melyben nagy segítségünkre lesz a Kaposvári Egyetem 

Marketing és Kereskedelem tanszéke – a meglévő gyűjtés mellett egy külön álló városrészben is 

bevezetjük. Ezzel Társaságunk megfelelő tapasztalatra tesz szert a Htv. által előírt 2015. évi 

ingatlannál történő szelektív gyűjtés zökkenőmentes bevetésére és hatékony működtetésére.  

Fontos továbbá megemlíteni, hogy Kaposvár Város rendeletében foglaltak szerint (az 

ingatlantulajdonos törekszik a hulladék elkülönített gyűjtésére) adunk lehetőséget a lakosság számára a 

megvalósításra 

A gyűjtés társaságunknál akciósan megvásárolható gyűjtő edényzettel, vagy zsákkal kívánjuk 

bevezetni, papír és műanyag frakciók vonatkozásában heti egy alkalommal történő gyakorisággal. 
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Tekintettel a városrész adottságaira, kezdetben kisebb gyűjtőszerkezettel rendelkező járművel 

kívánjuk megvalósítani, de rugalmasan igazítjuk szállító eszközeinket a mennyiség függvényében a 

feladathoz. Az eszközök beszerzése, rendelkezésre bocsátása jelenleg is folyamatban van.  

Ezen rendszer bővítését, kiterjesztését tervezzük a közszolgáltatási területünkön lévő valamennyi 

családi házas övezetben is. 

 

Fejlesztési lehetőségek: 

Társaságunk vizsgálja az edényzet beszerzésre rendelkezésre álló pályázati forrásokat, melyeken 

nyitottak vagyunk közösen az önkormányzatokkal pályázni, tehermentesítve a lakosságot az edényzet 

beszerzése alól, mint azt már társaságunk sokszor megtette. Mivel a szelektíven gyűjthető 

haszonanyagok általában szennyezés mentesek, vizsgáljuk többször használható zsákok háztartásbeli 

szelektív gyűjtésbe történő integrálhatóságát.  

Jelenleg egy hulladék műanyagot feldolgozó vállalkozással tárgyalunk arról, hogy az általunk 

begyűjtött műanyag hulladékok felhasználásával lehetősége van-e műanyag zsákok gyártására, 

visszaforgatva az előállított zsákot a műanyag hulladékok gyűjtésének eszközévé.  

Jellemzően a 2013. év során több önkormányzat áttért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

lakosság által történő finanszírozására. A lakosság nagy része a költségeinek csökkentésének céljával, 

a vegyes hulladék gyűjtésére kisebb gyűjtőedényzetre tért át, kiváltva a korábban használt edényzetét. 

Vizsgáljuk a leváltott gyűjtőedényzetek jövőbeli szelektív gyűjtőedényként történő használhatóságát.  

 

A hulladék nagyobb arányú újra használatra történő előkészítésének és az újrahasználati 

központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes terv, továbbá azt, hogy az újrahasználati 

központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek. 

 

Az újrahasználat mint a megelőzés egyik formája egyértelműen előnyben részesítendő az 

ártalmatlanítással és a hasznosítással szemben az irányelvben (2008/98/EK) megfogalmazott 

hierarchia szerint.  

Amennyiben a PET palackok esetében betétdíj kerül bevezetésre úgy társaságunk rendelkezésre 

bocsájtja szakmai tudását, eszközeit a piaci szereplők részére, (pl. szállítás, a központi telephelyünkön 

rendelkezésre álló  bálázógép). Ezzel is támogatva a hasznosítás minél nagyobb arányú teljesülését.  

 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megépül egy újrahasználati központ. Annak 

átadásáig a KVG Zrt. Cseri úti telephelyén kívánunk létrehozni egyet. A jövőben elképzelhető 

mindkettő használata a logisztikai optimum elérése érdekében.  

Az újrahasználati központ létrehozásával társaságunk bevezeti a szolgáltatási területén lévő összes 

település vonatkozásában az ún. intelligens lomtalanítást. 

A szolgáltatás lényege, hogy az évenkénti lomtalanítást folyamatos házhoz menő gyűjtőrendszer 

üzemeltetése váltaná ki. A lakos a központi ügyfélszolgálaton kérheti a szolgáltatást, így évente egy 

alkalommal regisztráció és időpont egyeztetése után igényelheti térítésmentesen a háztól történő 

elszállítást. Az egyeztetés alkalmával már megtörténhet a mennyiségi és minőségi lekérdezés, 

valamint ellenőrizhető az ügyfél adatai és a díjfizetése is. Ezután a telephelyen történne a lomok 

frakcióra történő szétválogatása. 

 

Az újrahasználati központ létrehozása sokrétű megoldást nyújthat hulladékgazdálkodási és szociális 

problémákra egyaránt. 

Társaságunk meglévő, központi telephelyén üzemelő hulladékudvar mellé egy újrahasználati központ 

létesülhetne, mely egy jelenleg kihasználatlan raktárcsarnokban kapna helyet.  
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A hulladékudvarban lehet leadni a veszélyes hulladékokat (festékmaradékot, elemeket, 

akkumulátorokat, használt olajt stb.), majd a lakosság által felajánlott/behozott elektronikai 

eszközöket, bútorokat, berendezési tárgyakat vennék át társaságunk dolgozói. Ezek egy válogatás, 

tisztítás és ellenőrzés után típusonként kerülnének az újrahasználati központba, ahol a piaci ár 

töredékéért vásárolhatók meg. 

A tárgyként tovább már nem értékesíthető dolgokat dolgozóink EWC kóddal ellátott konténerekbe 

helyezik, amit társaságunk anyagában hasznosíttat, ártalmatlanít, vagy kezel. 

Középtávon társaságunk abban is gondolkozik, hogy a beszállított elektronikai hulladékot, vagy 

enyhén sérült bútorokat egy hozzáértő munkatárs megjavítja, majd a használható cikkeket társaságunk 

értékesíti vagy adományként rászoruló családoknak eljuttatja. 

A létesítmény üzemeltetésében tartósan munkanélküliek vagy csökkent munkaképességűek 

vehetnének részt. Az újrahasznosítás mellett az üzem rengeteg hasznos tárgyat téríthet el a 

hulladéklerakóktól. 

 

A felvázolt két lehetőség létesítésével, a lomtalanítás kapcsán keletkező társadalmi feszültséget 

csökkenthetjük, mivel ezek a rendszerek fokozatosan válthatnák ki a közterületi lomtalanítást. 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak 

növelését bemutató részletes terv, 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 hulladékkal kapcsolatos tevékenységek prioritási sorrendjében a megelőzést a hasznosítás, ezen 

belül pedig az újrahasználatra való előkészítés (javítás, tisztítás, bontás), majd az újrafeldolgozás, azaz 

a hulladék nyersanyagként történő felhasználása, a „hasznos” anyagok kinyerése, alapanyaggá, illetve 

termékké alakítása, végül pedig az egyéb hasznosítás, például fűtőanyag előállítás vagy az energia-

tartalom más módon történő kinyerése követi.  

A hasznosítás lényege a természeti erőforrások helyettesítése a hulladékkal vagy a hulladékból kinyert, 

előállított anyagokkal, termékekkel. Igen fontos, hogy minden hasznosítható hulladékrész ténylegesen 

hasznosításra kerüljön, ezzel minimálisra csökkentve az ártalmatlanítandó mennyiséget, valamint 

energetikai hasznosításra csak másként már nem hasznosítható hulladék kerüljön.  

A hasznosítás alapvető feltétele a hasznosítható összetevők elkülönített gyűjtése, illetve adott esetben 

azok utólagos kiválogatása, kinyerése. A lakossági szelektív hulladékgyűjtés lehetősége egyre 

szélesebb körben válik elérhetővé, elsősorban a papír, műanyag, üveg és alumínium doboz frakciók 

esetében. Vizsgáljuk a használt textilek ipar számára történő visszaforgatásának lehetőségét, melynek 

legrosszabb opciója a felitató/törlőkendőként történő hasznosítás. Az így használt törlőkendők az ipari 

felhasználás során jellemzően veszélyes anyagot abszorbeálnak, ezért az ilyen jellegű felhasználást 

követően nem a lerakóba, hanem hulladék égetőbe kerülnek. 
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2015. első negyedévében a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási program keretein belül az alábbi 

létesítmények valósulnak meg: 

 3 db hulladékudvar (Kaposvár, Nagybajom, Hőgyész) 

 1 db hulladékválogató mű 12.500 tonna/év (Kaposvár) 

 1 db komposztáló tér 7.000 tonna/év (Kaposvár) 

 1 db hulladéklerakó 286.000 tonna, 372.000 m
3
 (Kaposvár) 

 1 db mechanikai kezelőmű 52.000 tonna/év kapacitással (Kaposvár). 

 

A térség hulladékgazdálkodási teljesítményének fejlődéséhez e létesítmények megvalósítása 

szükséges. 

 

E területen is a fontosnak tartjuk a szemléletformálást és a lakosok információval történő ellátását. 

2012 szeptemberében kijelölésre került Kaposvár városában egy jól elhatárolható terület, melyen az 

ingatlanonkénti szelektív hulladékgyűjtést megvalósítottuk. Költségtakarékossági szempontokat 

figyelembe véve próbáltuk rugalmasan igazítani a folyton változó igényekhez a személyzetet valamint 

a feladatra alkalmas járműveket. A lakosságot az akció megkezdése előtt egy hónappal a helyi 

televízión és postaládákba dobott kiadványokon keresztül értesítettük. Sajnos kevés mennyiséget 

tudtunk kezelésre összeszedni az ingatlanonkénti gyűjtés kapcsán, köszönhetően a téli időszaknak.  

2013 második felében a Kaposvári Egyetem Marketing és Kereskedelem Tanszéke, segít egy nagyobb 

reklámkampány lefolytatásában a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésében és 

szemléletformálásban, és így megpróbálunk egy különálló városrészben ezt szintén bevezetni. 

Az eszközök beszerzése, rendelkezésre bocsátása jelenleg is folyamatban van. Ahol a házhoz menő 

szelektív gyűjtés megvalósult a tapasztalatok alapján elég a heti 2-szeri gyűjtés helyett a heti 1-szeri 

alkalom, mellyel jelentős rezsicsökkenést ért el társaságunk. Ezen rendszer bővítését, kiterjesztését 

tervezzük a közszolgáltatási területünkön lévő összes családi házas övezetben is. 

Fontosnak tarjuk a lakosság felkészítését a Hulladék törvény által meghatározott, 2015. évtől 

kötelezően bevezetendő, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre. 

 

Vegyes hulladékok válogatása: 

Társaságunk szoros stratégia partnerséget ápol a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft-vel. A Kft. 

üzemelteti a Kaposvári Regionális Hulladéklerakót, valamint közös projektben tervezzük egy vegyes 

hulladékok válogatására szolgáló válogatósor beindítását. Ez a válogatás addig nyújt megoldást, amíg 

a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretein belül megépül a hulladékkezelő központ.. 
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A válogatás tervezett folyamata:  

A települési szilárd hulladék a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. begyűjtési 

területéről származik, naponta megközelítőleg 100 tonna beérkező hulladék 

figyelembevételével. A hulladékgyűjtő-szállító gépjárművek mérlegelést követően 

a kijelölt területére ürítik a kommunális hulladékot. A hulladékot a fedett szín alatt 

kialakított sorhoz, a zsákfeltépő berendezésbe juttatjuk, ahonnan a hulladék a 

válogatószalagra kerül.  

A szalag mindkét oldalán 3-3 munkaállomás kialakításával válogatószemélyzet, 

illetve dobrosta válogatja a hulladékot, külön edényzetben gyűjtve a papírt, fémet 

és műanyagot. A válogatószemélyzet az esetlegesen a kommunális hulladékban 

előforduló italoskarton dobozokat, az inert (pl. cserép) és veszélyes hulladékokat 

(pl. elemek) is ki tudják válogatni. A kinyert újrahasznosítható (papír és műanyag) 

valamint a veszélyes anyagokat a társaságunk által működtetett hulladékudvarba 

szállítást követően, bálázásra és újrahasznosításra átadásra kerül. Az estlegesen 

előforduló, kiválogatott inert hulladékok a Kaposvári Inert Hulladékkezelő és 

Hulladéklerakó telepre kerülnek.  

 

A próbaüzem során napi rendszerességgel kívánjuk vizsgálni, ellenőrizni a beérkezett hulladékok, a 

hasznosításra kinyert anyagok, valamint a maradék ártalmatlanítandó hulladék mennyiségét. 

Ezen rendszer megvalósításához pályázati vagy központi forrásokat szükséges igénybevennünk. 

 

Kaposvár város területén jelenleg 58 szelektív sziget üzemel. Társaságunk a jól megközelíthető 

helyekre, akár minden társasházhoz, nagyobb lakóközösséghez tervez kihelyezni még több szigetet.  

 

 
Táblázatunk szemlélteti, hogy hogyan alakult 2012-ben a kihelyezett gyűjtőszigetek kihasználtsága. 
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A kistelepüléseken jelenleg is vannak hulladék gyűjtőpontok, melyekbe az ottani lakosságnak van 

lehetősége a szelektív hulladékot szakszerűen elhelyezni. 

 

 
 

Társaságunk közel 160 db szelektív gyűjtőszigetet helyezett ki a környező településeken. 

 

A hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett 

intézkedések leírása, módja, továbbá a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató 

milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék 

hasznosításának elvére. 

 

Ezen a területen is a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében a 

legfontosabbnak tartjuk a szemléletformálást és a lakosok információval történő ellátását oktatás, 

szóró anyagok, nyílt napok formájában.  

A magas, biológiai úton lebomló szerves anyagot tartalmazó hulladékokat hasznosítani kell, valamint 

minimálisra kell csökkenteni a lerakott hulladék biológiailag lebomló részét. Ezért a szerves 

hulladékokat szelektíven kell gyűjteni, majd biztosítani kell komposztálásuk feltételeit is, hiszen a 

rezsicsökkentési szempontokat figyelembe véve leghatékonyabban akkor járunk el amennyiben a 

keletkezés helyén használjuk fel, nem pedig elszállítjuk. 

 

Társaságunk a hulladéklerakóra kerülő szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében a 

jelenleginél (évente 15 alkalom) nagyobb gyakorisággal történő zöldhulladék gyűjtéssel támogatja. A 

lakosság és a közületek a náluk keletkezett zöld hulladékot (fű, kaszálék, lomb, ágak stb.) a Kaposvári 

Hulladékgazdálkodási Kft. által üzemeltetett Kaposvári Regionális Hulladéklerakón térítésmentesen le 

is adhatják. A zöldhulladékok kezelése a Kaposvári Regionális Hulladéklerakó telepen található 

komposztáló téren történik, ahol szintén korszerű gépsorral aprítják, rostálják és forgatják a szerves 

hulladékokat. A melléktermékként fel nem használható biomassza kezelését elsősorban családi 

házaknál történő komposztálással lehet megoldani. Társaságunk a házilag történő komposztálást 

akciós komposztládák árusításával támogatja. 

A szolgáltatási területünkön lévő településeken támogatjuk a szerves hulladékok nagyobb arányú 

gyűjtését. Az összes, általunk ellátott településen lehetőség van a szervezett zöldhulladékgyűjtést 

igénybevételére. Segítünk az önkormányzatoknak a szemléletformálásban, a háznál történő 

komposztálást segítve. Igény esetén előadásokat tartunk a helyi iskolákban a biológiailag lebomló 
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hulladékok helyben történő kezeléséről. Segítünk a komposztáló edények beszerzésében, pályázati 

lehetőségek felkutatásában.  

A költséghatékony, fenntartható közszolgáltatás érdekében tervezzük, hogy régiós településeinken 

segítséget nyújtunk a falvakban történő központi gyűjtőhelyek kialakításában, a szükséges eszközök 

biztosításában, és a keletkezett hulladékok elszállításról is gondoskodunk. 

A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretén belül megvalósuló kezelőközpont a szerves 

anyag mennyiségének (évi 7.000. tonna) csökkentésére is megoldást biztosít a Társulás 

tagönkormányzatai számára, valamint előremutató megoldásként priorizálja a házi komposztálást, 

melyet komposztáló ládák kiosztásával is támogat. 

 

A hasznosítás lehetőségei: 

A felaprított szerves hulladék helyben is hasznosítható a Kaposvár Megyei Jogú Város 

Városgondnoksága üzemeltetésében lévő település zöldterületeinek esztétikai takarására. 

Az aprított szerves hulladékot a szilárd hulladéklerakókon takaróanyagként, valamint a Kaposvári 

Regionális Hulladéklerakó rekultiválandó depóniáihoz hasznosítják.  

Talajmechanikai védelmére, tápanyag utánpótlásra. 

Felhasználható továbbá alternatív energiaforrásként. 

A szerves anyag mennyiségének csökkentéséhez kormányzati eszközök biztosítását tartjuk 

szükségesnek. 

 

 


