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Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 

 2013. évi működéséről 
 

Készült: Polgár Város Képviselő-testületének  

 

Tisztelt Képviselő testület! 

 
A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást alkotó 14 településen 2005. óta 

történik egységes hulladékszállítás, az ISPA program által megvalósított rendszernek 

köszönhetően. A heti egyszeri hulladékszállításon –egységes edényzetben- és évi kétszeri 

lomtalanításon kívül gyűjtőszigetek alkalmazásával szelektív hulladékgyűjtés is folyik. 

A megvalósult beruházások és beszerzések között legfontosabbak a hulladékgyűjtő járművek, 

hulladékdepónia, komposztálótelep és válogatócsarnok, mely utóbbiak a Hajdúböszörmény 

Cégényi útfél 01329/4 hrsz. alatt valósultak meg.  

A rendszer üzemeltetésével és a közszolgáltatói feladatok ellátásával a társult 14 

önkormányzat és a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. által alapított Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. lett megbízva mind a 14 településen. 

2012. decemberében Hajdúsámson Város Önkormányzata is csatlakozott a Társuláshoz és 

2013. januárjától a HHG Kft. Hajdúsámsonban is megkezdte a kommunális hulladék 

begyűjtését és ártalmatlanítását. 

A Kft. rendelkezik a hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó környezetvédelmi és 

hatósági engedéllyel. 



A Cég 2005 januárjától végzi közszolgáltatási teendőit. A hulladékbegyűjtés és szállításon 

kívül a cég feladata a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep irányítása, 

szelektív hulladékgyűjtés beindítása a településeken, ügyfélszolgálat működtetése, 

végeredményben egy európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer fenntartása és 

szakszerű üzemeltetése a térségben.  

 

Hulladékszállítás 

 

A kihelyezett 3 frakciós szelektív hulladékgyűjtő szigetekről jelenleg hetente kétszer történik 

a szállítás (kedd: papír, műanyag; csütörtök: üveg). Polgáron 8 db hulladékgyűjtő sziget van 

kihelyezve. A 2013. évben begyűjtött másodnyersanyagok mennyisége (az egész szolgáltatási 

területen): 

Papír:   542.833 kg 

Műanyag:  113.263 kg 

Üveg:    118.080 kg 

 

A szelektíven begyűjtött anyagokat kézi úton a válogató csarnokban újraválogatjuk a 

másodnyersanyagok tisztasága miatt, amit ezután értékesítünk.  

A szelektív hulladékgyűjtést a csomagoló anyagokat gyártók és kibocsátók által létrehozott 

ÖKO-PACK KHT támogatja. Az értékesítésből és támogatásból befolyt összeg az önköltség 

nagy részét fedezi.  

 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. és Polgár Város Önkormányzata között 

Közszolgáltatási Szerződés alapján 2005. január 01.-től kezdte meg a hulladék begyűjtését, 

szállítását illetve ártalmatlanítását a város közigazgatási területén. Heti egyszeri alkalommal, 

hétfőtől csütörtökig Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága, mint a HHG Kft. 

alvállalkozója szállítja el a kommunális hulladékot. A lakossági hulladékszállítás egy darab 

nagy teljesítményű szállító járművel történik. Az elszállított kommunális hulladék 

mennyisége heti kb. 40-45 tonna. A begyűjtött kommunális hulladékot időközönként 

válogatjuk. 

A településen a lakosságtól hetente egyszer történik a hulladék elszállítása szabványos 120 

literes kukaedényzetből. Ezen kívül lehetőség van a Kft. logójával ellátott zsákokban is a 

hulladék kihelyezésére, melyet szintén elszállítunk. A zsákok 370,-Ft-os áron voltak 



beszerezhetők 2013. évben. Vállalkozóktól és közületektől egyedi szerződés alapján történik a 

hulladék elszállítása. 

 

Észrevételekkel, panaszokkal, bejelentésekkel a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. központi irodájának dolgozóihoz fordulhatnak a 06-52/561-375-ös telefonszámon vagy 

személyesen  is ügyet intézhetnek  Polgári  Városgondnokság irodájában. . 

Az eltelt időszakban a lakosság részéről beérkezett panasz nem számottevő.  

 

Önkormányzati rendelet alapján megállapított egységes lakossági hulladékszállítási díj 2012. 

december 22-től 2013. június 30-ig terjedő időszakban havi 1312,- Ft. + ÁFA volt. Az 

Országgyűlés 2013. április 29-én döntött a szemétszállítási díjak tízszázalékos csökkentéséről, 

amelyet a közszolgáltatóknak 2013. július 01.-től kellet alkalmazniuk. A jogszabály 

értelmében a hulladékszállításért 2014. december 31-éig - a 2012. április 14-én alkalmazott  ár 

legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát kérhetik el a szolgáltatók. 

A rezsicsökkentés eredményeként 2013. július 1-től: 1160,06-Ft + ÁFA-ra változott a 

hulladékszállítási díj, melyet havonta számláztunk a z Önkormányzat felé. 

Közületeknek, vállalkozásoknak a kommunális hulladékszállítási díj szintén havonta kerül 

kiszámlázásra. Vállalkozásoknak lehetősége van nagyobb edényzet vásárlására és ürítésére is: 

 

/2013. január 1-től 2013. június 30-ig/ 
 
 Eladási ár Ürítési díj 

120 l-es műanyag edényzet 6.299,-Ft + ÁFA 2.816,-Ft + ÁFA/hó 

1100 l-es műanyag edényzet 

 

75.000,-Ft + ÁFA 

 

20.012,- Ft + ÁFA/hó  

(heti egyszeri ürítéssel) 

 

/2013. július 1-től/ 

 

 Eladási ár Ürítési díj 

120 l-es műanyag edényzet 6.299,-Ft + ÁFA 2.439,-Ft + ÁFA/hó 

1100 l-es műanyag edényzet 75.000,- + ÁFA 

 

17.671,- Ft/hó + ÁFA  

(heti egyszeri ürítéssel) 

 

 



 

A Közszolgáltatói szerződés alapján évi két alkalommal lomtalanítást végzünk a városban, 

melyből az első május hónapban, a második októberben  megtörtént. 

 

 

A 2013-es év legfontosabb fejlesztései a következők voltak: 

• 1 db VW Caddy  gyártmányú  haszongépjármű vásárlása  

• 6 db MERCEDES Axor gyártmányú hulladékszállító gépjármű vásárlása 

• 1 db Ford Transit  gyártmányú kistehergépjármű vásárlása 

• 1db VW Passat személygépkocsi vásárlása 

• 1db Opel Astra  személygépkocsi vásárlása. 

 

 

 

A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep 

 

2 hektáros illetve 2008 év végétől plusz 3 hektáros új depóniatérrel, komposztálóterülettel, 

érlelőkamrákkal, válogatócsarnokkal, hulladékkezelő gépekkel felszerelve az ország egyik 

legfejlettebbnek mondható hulladékkezelő létesítménye. A telephez tartoznak továbbá 

nagyteljesítményű rakodógépek valamint egy 29 tonnás kompaktor is a hulladék tömörítésére. 

 

16 fő állandó létszámmal dolgozik, fogadja a településekről beszállított kommunális és 

szelektíven gyűjtött hulladékot.  

Zöldhulladék és szennyvíziszap komposztálása szintén folyik a telephelyen.  

 

A telep nyitva tartása hétköznap 8-16 óráig, mely időszakban fogad hulladék 

beszállításokat ártalmatlanítási díj ellenében. A díjszabás 2013. évben a következő volt: 

• Kommunális hulladék, ipari nem veszélyes hulladék: 10.240,- Ft/t + ÁFA + 3.000,- 

Ft/tonna lerakási járulék 

• Tiszta építési törmelék: 1.023,- Ft/t + ÁFA 

• Szennyezett törmelék (depónia takarásra alkalmatlan): 3.528,- Ft/t + ÁFA 

• Gumiabroncs hulladék 120 cm átmérő felett: 7.398, Ft/t + ÁFA 



• Elektronikai hulladék, tiszta föld, zöld hulladék 1m³-ig, gumiabroncs 120 cm átmérő 

alatt: Díjtalan 

• Papírhulladék, hasznosítható műanyag hulladék átvétele: Piaci áron. 

 

 

 

Kapcsolat: 

Will Csaba, Kathy Zsigmond ügyvezető igazgató (52) 371-622, fax: (52) 371-978 

Pipó Sándor, szállítási divízióvezető 06 (20) 936-5335 

Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezető 06 (20) 215-7504 

Németh Balázs, területi referens 06 (20) 215-7284 

Balogh Csaba területi referens 06 (20) 480-6446  

Számlázás, pénzügy: (52) 561-375 Fax: (52) 561-403 

Regionális Hulladéklerakó és Kezelő Telep: (52) 710-613 

www.hhgkft.hu 

 

Melléklet: 

1. Beszámoló a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telep működéséről 2013. 

/Készítette: Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezető/ 

2. 2013. évi üzleti jelentés 

 

Hajdúböszörmény, 2014. május 12. 

        ………………………….. 

         Németh Balázs 

         területi referens 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESZÁMOLÓ A HAJDÚSÁGI REGIONÁLIS 

HULLADÉKLERAKÓ TELEP MŰKÖDÉSÉRŐL 

2013. 
 

1., Hulladéklerakó depónia meglévő kapacitásának becslése: 
 
A jelenlegi hulladéklerakó alapterülete 50.000 négyzetméter, téglalap alakú 200x250 m 
oldalhosszakkal. Az engedélyezett depónia magasság az eredeti IPPC engedély alapján 30  
méter, 1:2 részű hajlásszöggel építve az elméleti összes befogadókapacitás eléri a 850.000 
köbmétert. Ebből jelenleg mintegy 350.000 köbmétert töltöttünk meg, azaz közelítőleg 
550.000 köbméter szabad tér áll rendelkezésre. 
 
A többször módosított 1677/04/2008.számú IPPC engedélyünk 4.3.7.3 pontja (13. oldal) 
alapján a lerakó kapacitása összesen 850.000 tonna, szabad kapacitása az IPPC engedély 
kiadásakor (2008. március 4.): 780.000 tonna volt. 
 
Engedély kiadása óta lerakott hulladék mennyisége: 

• 2008. március-december:  44.382 tonna 
• 2009. január-december:  39.875 tonna 
• 2010. január-december 43.995 tonna 
• 2011. január-december 38.982 tonna 
• 2012. január-december 37.429 tonna 
• 2013. január-december 111.539 tonna (ebből közel 80.000 tonna a környékbeli 

szilárd hulladéklerakók rekultivációiból került beszállításra 
 
Összesen:     316.202 tonna 
 

2014. év elején tehát az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: 463.798 tonna.  
 
Ez a jelenlegi beszállítási ütemet feltételezve (nem számolva újabb nagy mennyiségű 
rekultivációs beszállítással), további 10-12 évig biztosíthatja a hulladék lerakását a Hajdúsági 
Regionális Hulladéklerakó Telepen.  

 
Az évente engedélyezett lerakható hulladékok mennyisége 100.000 tonna/év. Ezt a tavalyi 
évben módosítani kellett a nagy mennyiségű rekultivációs beszállítások miatt. Ettől eltekintve 
a lerakott hulladék mennyisége a korábbi évekéhez hasonló mértékű volt. 

 
2., SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS HELYZETE, 2013 

 
 
A 2013-as évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén ürített 
gyűjtőszigetek száma: 

          
• Balmazújváros 21 db    
• Bocskaikert  2 db      
• Görbeháza  4 db      
• Hajdúböszörmény 37 db    
• Hajdúdorog  5 db        



• Hajdúhadház  14 db       
• Hajdúnánás  24 db    
• Hortobágy  3 db      
• Polgár   8 db      
• Téglás   8 db      
• Tiszagyulaháza 2 db      
• Újtikos  2 db      
• Újszentmargita 2 db  
• Hajdúsámson  10 db     

Összesen 142 db 
 
Kb. 850 lakosra jut tehát egy háromfrakciós gyűjtősziget a szolgáltatási területen. (Polgárra 
vonatkoztatva ~1008 fő/gyűjtősziget). 
A gyűjtőszigetek ürítése 1 db IVECO típusú öntömörítős járművel történik. A 
másodnyersanyagok értékesítésre történő előkészítése (kézi válogatás, bálázás, tárolás) a 
Czégényi útfélen lévő Regionális Hulladékkezelő Telepen történik. 
 
2013-ban is idényjelleggel üzemeltettünk házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést 
Hajdúböszörményben, Hajdúdorogon, Bocskaikertben, Tégláson és Balmazújvároson, 
melynek során havonta gyűjtöttük be a hasznosítható anyagokat a háztartásoktól. Ennek során 
közel 90 tonnányi hasznosítható anyag begyűjtése történt meg 2013-ban. 
 
A begyűjtött és értékesített másodnyersanyagok mennyisége 2013-ban: 
 
Anyag  Átvevő 

Eladási ár 
Támogatás 
mértéke  

Begyűjtött 
mennyiség 
(teljes 
szolgáltatási 
terület, 2013) 

Vegyes üveg Maltha Hungary 
Kft. 

-3,9 Ft/kg 18 Ft/kg   118080 kg 

PET palack Fe-Group Invest 
Zrt. (Budapest), 
PMR Kft. 

40-125 Ft/kg 
(színtől függően) 

80 Ft/kg 85763  kg 

PP-HDPE flakon Holofon Zrt., 
PMR Kft. 

10 Ft/kg 50 Ft/kg 5660  kg 

Papír PMR Kft.- export 14-35 Ft/kg ~ 6-9 Ft/kg  542833 kg 
Egyéb műanyag PMR Kft., Remat 

Zrt. 
0-50 Ft/kg 18 Ft/kg 21840 kg 

Fém italosdoboz Polgár-Metál 
Recycling Kft. 

240-280 Ft/kg 42 Ft/kg 4880 kg 

Társított 
italosdoboz 

PMR Kft.- MM 
Karton 

0-10 Ft/kg 100 Ft/kg 4840 kg 

 
Összesen a 2013-as évben begyűjtöttünk 779056 kg másodnyersanyagot, mely fajlagosan 

mintegy 6,24 kg-ot jelent lakosonként évente. Ez az országos átlaghoz viszonyítva 
közepesnek tekinthető. 

 
 



A szelektíven begyűjtött hulladékok idősora a HHG Kft. működési területén 2005-2013 
 

év Papír Műanyag Üveg 
2005 184835 70520 40202 

2006 554930 136170 216330 

2007 546238 161580 196957 

2008 525766 141046 206675 

2009 643080 102740 132626 

2010 693726 83316 132241 

2011 628618 104692 175855 

2012 512850 101023 144560 

2013 542833 113263 118080 

 
 
3., A HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.-T A 
JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK MIATT ÉRINTŐ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK   

 
 

- a Kft.-nek el kellett készítenie a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét, melyet 
az Országos Környezet, Természet és Vízügyi Felügyelőséggel kellett határozati 
formában elfogadtatni. A dokumentum a Kft. honlapján elérhető: 
http://hhgkft.hu/index.php?id=hulladekgazdalkodas-hulladekgazdalkodasi-terv 
 

- Az elfogadott hulladékgazdálkodási tervvel és a jogszabályban előírt egyéb 
dokumentumok csatolásával kértük meg a Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatói 
engedélyét, melyet szintén az Országos Környezet, Természet és Vízügyi 
Felügyelőség adott ki számunkra KÖZSZOLG 046/2013- számon. Az engedély 2018. 
szeptember 13. napjáig hatályos és az alábbi linken érhető el: 
http://hhgkft.hu/down/engedelyek/engedely04.pdf 
 

- A jogerős közszolgáltatói engedély birtokában és az OHÜ által kért részletes 
dokumentáció összeállításával kérelmeztük a Kft. minősítési osztályba sorolását az 
Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségtől. A Kft. C1 minősítési osztályba 
sorolását 2013. 12. 11.-én kaptuk meg, mely a 
http://hhgkft.hu/down/engedelyek/engedely05.pdf címen szintén elérhető. 
 

 
Egyéb kötelezettségek teljesítése: 
 
Az újonnan bevezetett hulladéklerakási járulék összege minden lerakott hulladék tonnája után 
3.000,- Ft volt 2013-ban, és negyedévente kellett átutalni az OKTVF számlájára. A 2013-as 
évben összességében 81.921.980 Ft átutalása történt meg. (A 2014-es évben a járulék mértéke 
6.000,- Ft/tonna értékre nőtt.) 
 
 



 
 
 

4., RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A JELENLEG FUTÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 - 2012-0001 
PROJEKTRŐL 
 
A kiválasztott projektváltozat a meglévő és jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer 
fejlesztésével a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás 14 településén 
bevezeti: 

• a házi komposztálók üzemeltetését,  
• a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint  
• az ingatlanok nagyobb részéről a lakossági zöldhulladék gyűjtésével is hozzájárul a 

szerves anyag lerakótól való eltérítési arányának növeléséhez. 
 

 
 
Műszaki tartalom leírása 
 
Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése 
-  Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 
háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém 
(konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, 
papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] 
tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri 
alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken 
fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
-  Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 
háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, 
kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer 
történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli időszakba.) 
 
- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, 
fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére. 
 
Házi komposztálás bevezetése 
-  A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, 
Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül 
házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész 
komposzt talajjavításra felhasználható. 
 
Szelektív gyűjtőszigetek 
-  A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, 
távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia 
miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 
db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel. 
 
Gyűjtést végző járműpark fejlesztése  
-  A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében 
beszerzésre kerül 5 db öntömörítős gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű. 
 
Biohulladék kezelését elősegítő eszközállomány fejlesztése 
-  1 db önjáró komposztforgató gép és egy zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban 
kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot 
 
Hulladéklerakó géppark fejlesztés 
-  A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db 
homlokrakodó gép. 
 
(A mai napig az edényzetek leszállításra kerültek és a napokban várható a járművek és a még 
le nem szállított gépek átadása is Hajdúböszörményben.)  
 
 



 
 

a KEOP projekt keretében beszerzésre került új Komatsu D61 EX dózer a depónia művelését 
szolgálja. 

 
 

 
 

A KEOP projekt keretében beszerzésre került Doppstadt AK 235 zöldhulladék aprító akár 

mobil egységként is helyszínre telepíthető 

 


