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Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

 2015. 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. 
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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 településeken 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 2015. évben. Vállalkozóktól és közületektől egyedi szerződés alapján történik a 

hulladék elszállítása. 

A kihelyezett 3 frakciós szelektív hulladékgyűjtő szigetekről jelenleg hetente kétszer történik 

a szállítás (kedd: papír, műanyag; csütörtök: üveg). Polgáron 3 db hulladékgyűjtő sziget van 

kihelyezve. 

2014. június 18-án megkezdődött a házhoz menő hulladékgyűjtés, az előzetesen kiosztott 

sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzetek tartalmának ürítése, amely a háztartásokból származó 

csomagolási hulladék begyűjtését jelentette. A begyűjtést négyhetente, pályázat útján 

beszerzett szelektív hulladékgyűjtő gépjárművek végzik. 

2014. június hónapra megtörtént a házi komposztáló edényzetek kiosztása, amelybe a konyhai 

és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.  

A 2015. évben begyűjtött másodnyersanyagok mennyisége (az egész szolgáltatási területen): 

Papír:   636.493 kg 

Műanyag:  286.120 kg 

Üveg:    150.060 kg 

Fém:     33.730 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. 30-40 tonna. A begyűjtött kommunális hulladékot időközönként 

válogatjuk.  

 

Észrevételekkel, panaszokkal, bejelentésekkel Polgár Város Önkormányzatának 

Városgondnokságához vagy Balogh Csaba területi referenshez fordulhatnak a 06-20/480-

6446-os telefonszámon. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft központi irodája a 

0652/561-375-ös telefonszámon, a Központi Ügyfélszolgálat pedig a 0652/219-489-es 

telefonszámon érhető el. 

Az eltelt időszakban a lakosság részéről beérkezett panasz nem számottevő.  

 

 

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

csökkentéséről, amelyet a közszolgáltatóknak 2013. július 01-től kellett 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: 1.160,-Ft + ÁFA-ra változott a 

hulladékszállítási díj, melyet havonta számláztunk az Önkormányzat felé 2014. június 30-ig, 

majd 2014. július 01-től kéthavonta a közvetlenül a lakosság részére. 

Közületeknek, vállalkozásoknak a kommunális hulladékszállítási díj havonta kerül 

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

 

 

 Eladási ár Ürítési díj 

120 l-es műanyag edényzet 6.693,-Ft + ÁFA 1.514,-Ft + ÁFA/hó 

1100 l-es műanyag edényzet 75.000,- + ÁFA 

 

13.878,- Ft/hó + ÁFA  

(heti egyszeri ürítéssel) 



 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

Cégünk 2015. évi értékesítés nettó árbevétele: 867.199.000,- Forint.  

 

Ebből a  Polgár lakosságát érintő árbevétel:       39.359.000,- Ft. 

Közületet, vállalkozásokat érintő árbevétel:    7.567.000,- Ft. 

Összesen:                 46.926.000,- Ft. 

 

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

melyből az első május hónapban, a második októberben megtörtént. 

 

 

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 nagy 

teljesítményű 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 2015. évben a következő volt: 

- Kommunális hulladék, ipari nem veszélyes hulladék: 10.240,- Ft/t + ÁFA + 6.000,- 

Ft/tonna lerakási járulék 

- Tiszta építési törmelék: 7.000,- Ft/t + ÁFA(6.000,-Ft/tonna lerakási járulékot 

tartalmaz) 

- Szennyezett törmelék (depónia takarásra alkalmatlan): 10.240-, Ft/t + ÁFA(6.000,-

Ft/tonna lerakási járulékot tartalmaz) 

- Gumiabroncs hulladék: 7.398, Ft/t + ÁFA 

- Elektronikai hulladék, zöldhulladék 1m³-ig: Díjtalan 



 

 

                                                                                                                                                                                   

- Papírhulladék, hasznosítható műanyag hulladék átvétele: Piaci áron. 

 

Kapcsolat: 

Kathy Zsigmond ügyvezető igazgató (52) 561-403 

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 

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

www.hhgkft.hu 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

 

Beszámoló a Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telep működéséről 2015. 

/Készítette: Sánta Krisztián, hulladékgazdálkodási divízióvezető/ 

 

Hajdúböszörmény, 2016. szeptember 01. 

         

                                                                                              ………………………….. 

         Németh Balázs 

      területi referens 

 

 

 

 

 

 

http://www.hhgkft.hu/


 

 

                                                                                                                                                                                   

 

BESZÁMOLÓ A HAJDÚSÁGI REGIONÁLIS 

HULLADÉKLERAKÓ TELEP MŰKÖDÉSÉRŐL 

2015. 

 

 
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 420.000 köbmétert töltöttünk meg, azaz közelítőleg 

430.000 köbméter szabad tér áll rendelkezésre, tekintettel azonban arra hogy a végső 

betöltés magassága elméletileg 30 méter magasságban van, ez ekkora alapterületen 

technológiailag nehezen megvalósítható, tehát a reálisan betölthető térfogat a számítottól 

mindenképpen kevesebb. 

 

A jelenlegi, 3149/01/2014. számú IPPC engedélyünk 3.2.1.1. pontja (13. oldal) alapján a 

lerakó kapacitása összesen 850.000 tonna, szabad kapacitása az IPPC engedély kiadásakor 

(2014. április 1.) 452.287 tonna volt. 

 

2015. év elején az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: 440.605,1 tonna. 

 

2015. évben lerakott hulladék mennyisége: 

 

 2015. január 1. – 2015. december 31.  21.754,323 tonna 

 

 

2016. év elején tehát az engedélyezett szabad lerakó kapacitás: 418.850,7 tonna.  

 

Ez a jelenlegi beszállítási ütemet feltételezve (nem számolva újabb nagy mennyiségű 

rekultivációs beszállítással), és figyelembe véve a depónia geometriájából adódó feltöltési 

nehézségeket a következő években, további 8-10 évig biztosíthatja a hulladék lerakását a 

Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telepen.  

 

 

2., SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS HELYZETE, 2015 

 
A 2015-as évben a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 

ürített gyűjtőszigetek száma: 

          

 Balmazújváros 20 db    

 Bocskaikert  2 db 

 Folyás   1 db      

 Görbeháza  4 db      

 Hajdúböszörmény 34 db    



 

 

                                                                                                                                                                                   

 Hajdúdorog  5 db        

 Hajdúhadház  2 db       

 Hajdúnánás  23 db    

 Hortobágy  3 db      

 Polgár   3 db      

 Téglás   5 db      

 Tiszagyulaháza 2 db      

 Újtikos  2 db      

 Újszentmargita 4 db  

Összesen 110 db 

 

2014-ben kezdődött el a házhoz menő szelektív gyűjtés teljes kiépítése és üzemeltetése a 

térségben, melynek során kiosztásra kerültek a kertes ingatlanokhoz a sárga és barna fedelű 

kukák a hasznosítható csomagolóanyagok és a biohulladék (idényjellegű) gyűjtéséhez, 

valamint a távolabbi településeken a komposztáló edények a házi komposztáláshoz. 

 

A begyűjtés intenzitását Polgáron a következő ábra szemlélteti csomagolóanyag (sárga kuka) 

tekintetében: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                   

A begyűjtött és értékesített másodnyersanyagok összes mennyisége 2015-ben: 

 

Anyag  Átvevő 
Eladási ár 

Támogatás 

mértéke 

Begyűjtött 

mennyiség  

tonna (teljes 

szolgáltatási 

terület, 2015) 

Vegyes üveg Maltha Hungary 

Kft., Vita-Glass 

Kft. 

-3,9-2,5 Ft/kg 38 Ft/kg  150060 

PET palack Laplast Kft.- 

PMR Kft. 

40-110 Ft/kg 

(színtől függően) 

80 Ft/kg 203380 

PP-HDPE flakon Holofon Zrt., 

PMR Kft. 

25-35 Ft/kg  55 Ft/kg 27520 

Vegyes papír PMR Kft.- 

Hamburger 

Hungária Zrt. 

18-22 Ft/kg 7 Ft/kg 517263 

-25 Ft/kg60 

Ft/kg14080Hullá

mpapír 

PMR Kft.- 

Hamburger 

Hungária Zrt. 

20-24 Ft/kg 19 Ft/kg 105150 

Egyéb 

műanyagPMR 

Kft.- MM Karton 

Társított 

PMR Kft., Remat 

Zrt. 

40-90 Ft/kg 20 Ft/kg 49720 

Alumínium 

italosdoboz 

Polgár-Metál 

Recycling Kft. 

260-310 Ft/kg 38 Ft/kg 17300 

Vas  italosdoboz, 

konzervdoboz 

Polgár-Metál 

Recycling Kft. 

20-38 Ft/kg - 16.430 

Összesen: 1.100.903 kg* 

 

   

  

 

*2014-ben az összes begyűjtött mennyiség 913.230 kg volt. 

 

Az értékesített másodnyersanyagok utáni árbevétel a 2015. évben nettó 37.907.946 Ft volt. 

(2014-ben: 29.596.074,- Ft) 

 

 

Összesen a 2015-ös évben begyűjtöttünk 1.100.903 kg másodnyersanyagot, mely 

fajlagosan mintegy 30,99 kg-ot jelent háztartásonként évente. 

 

 

Polgáron nincs biohulladék begyűjtés, ehelyett házi komposztáló edények kerültek kiosztásra 

a hulladéklerakótól való nagy távolság miatt. A biohulladék gyűjtés ilyen távolságról már nem 

éri el azt a célját, amit a program kitűzött, azaz hogy az üvegházhatású gáz kibocsátást 

csökkentse a Cég, hiszen a biohulladék begyűjtése, komposztálása több üvegházhatású gáz 

kibocsátást eredményez, mintha azt a vegyes hulladékkal begyűjtenénk és leraknánk a 

hulladéklerakón. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                   

Egyéb, Polgárt érintő hulladékgazdálkodási adatok: 

 

 A 2015-ös évben két alkalommal történt lomtalanítás a városban. 

 

 

3., A HAJDÚSÁGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.-T A 

JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK ENGEDÉLYEZÉSEK MIATT ÉRINTŐ EGYÉB 

KÖTELEZETTSÉGEK : 

 

 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. egységes környezethasználati 

engedélye a Regionális Hulladéklerakó Telepre vonatkozóan, mely 2024. november 

30.-ig érvényes. Ez az engedély lényegében a telephely környezetvédelmi engedélye.  

 

 A Kft. a folytonosan változó követelményeknek eleget téve 2015-ben a közszolgáltatói 

engedély és az OHÜ minősítő okiratot kiváltó un. minősítő engedélyt szerzett, mely 

12 hónapig érvényes. 

 

Egyéb kötelezettségek teljesítése: 

 

A hulladéklerakási járulék összege minden lerakott hulladék tonnája után 6000 Ft volt 2015-

ben, és negyedévente kellett átutalni az OKTVF számlájára.  

 

A 2015-ös évben összességében 101.889.360,- Ft utalása történt meg hulladéklerakási 

járulékként.  

 

 

 
 

Komatsu D61 EX dózer a depónia művelését szolgálja. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                   

 
 

Doppstadt AK 235 zöldhulladék aprító akár mobil egységként is helyszínre telepíthető. 

 

 

 

 
 

SEKO önjáró komposztforgató munka közben a Regionális Hulladékkezelő Telepen 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                   

 
 

Szelektív gyűjtőjárművek a HHG Nonprofit Kft. telephelyén 

 

 

 

 

 

 
 

3 gyűjtőedény kihelyezve a gyűjtési napon. 


