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A hulladA hulladéék defink definíícicióójaja

• Bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa 
megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles. (CLXXXV. törvény, 2012.)

• Az az anyag, elhasznált termék, maradvány, 
leválasztott szennyezőanyag, szennyezett 
kitermelt föld, amelyet adott műszaki, 
gazdasági, társadalmi feltételek mellett 
tulajdonosa sem felhasználni, sem 
értékesíteni nem tud vagy nem kíván, ezért 
kezeléséről gondoskodni kell. (XLIII. törvény, 
2000. hatályát vesztette!) (16 kategória) 

• hulladék  szemét
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HULLADHULLADÉÉKOK FELOSZTKOK FELOSZTÁÁSA SA 
• EREDET szerint:

települési, termelési (ipari), mezőgazdasági

• HALMAZÁLLAPOT szerint:
szilárd, iszapszerű v. diszperz,  folyékony

heterogén ill. homogén összetételű

• HATÁSA SZERINT:
inert, nem veszélyes ill. veszélyes (2012. évi CLXXXV. törvény 1. 
mellékletben meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével 
rendelkező)

• Települési hulladék - lakóházi „szemét”, intézményi „szemét”
közterületi „szemét” /utca, piac, kert/
nagyméretű hulladék
különleges kezelést ígénylőek: fertőző egészségügyi, laboratóriumi, 
kisipari, kiskereskedelmi, lakossági veszélyes anyagok

• Termelési (ipari) hulladék: technológiai hulladék, melléktermék
• Veszélyes hulladék: 

mérgező, egyéb egészségkárosító hatású, korrozív (maró, oxidáló), tűz-
és robbanásveszélyes, fertőző, radioaktív
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Szilárd halmazállapotú hulladékok
hulladékkezelés, 
-tárolás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás

Folyadékfázisú hulladékok
– szennyvizek és kezelésük

Iszapszerű hulladékok – kezelése, 
ártalmatlanítása és/vagy hasznosítása 
pl. szennyvíziszapok 

HulladHulladéékok kkok kááros hatros hatáása elleni vsa elleni véédelemdelem



AlapfogalmakAlapfogalmak
• Újrahasználat (reuse): a terméknek az 

eredeti célra történő ismételt 
felhasználása; a többször felhasználható, 
újra tölthető termék a forgási ciklusból 
történő kilépéskor válik hulladékká.

• Újrahasznosítás (recycling): a 
hulladéknak vagy valamely 
összetevőjének a termelésben vagy a 
szolgáltatásban való felhasználása 
bizonyos eljárásokkal.



Alapfogalmak (2)Alapfogalmak (2)

• Ártalmatlanítás: a hulladék okozta 
környezetterhelés csökkentése, a 
környezetet veszélyeztető, szennyező, 
károsító hatásának megszüntetése, 
kizárása (elszigeteléssel vagy az anyagi 
minőség megváltoztatásával vagy 
valamilyen eljárással).



A hulladA hulladéék piramis elvek piramis elve

• Reduce (csökkentés)
• Reuse (újrahasználat)
• Recycling (újrahasznosítás)
• Ártalmatlanítás (pl.: termikus kezelés, 

komposztálás, anaerob rothasztás)
• Lerakás 
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HULLADHULLADÉÉKKEZELKKEZELÉÉSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOKSOK

Céljuk: a hulladék mennyiségének csökkentése 
és/vagy minőségének változtatása

• fizikai-, 
• kémiai-, (termikus-égetés-,)
• biológiai módszerekkel

• Települési hulladék gyűjtése (szilárd esetén
osztályozása, átmeneti tárolása-válogatása, 
szerves, szervetlen -hasznosítható rész
tömörítés a gyűjtéskor vagy utólag)
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HULLADHULLADÉÉKKEZELKKEZELÉÉSI ELJSI ELJÁÁRRÁÁSOKSOK
Hulladékkezelés előkészítő

műveletei
• aprítás
• rostálás
• tömörítés
• darabosítás
• mosás, tisztítás
• homogenizálás

Fizikai hulladékkezelés
• fázisszétválasztás
• komponens szétválasztás 
• beágyazás
• tározás, lerakás

Kémiai hulladékkezelés
• semlegesítés
• csapadékos leválasztás
• hidrolízis
• redukció
• oxidáció
• dehalogénezés
• elektrokémiai módszerek
Biológiai hulladékkezelés
• komposztálás
• anaerob fermentáció (biogáz 

termelés)
• enzimatikus ill. bakteriális 

átalakítás
• fitoremediáció

Kombinált hulladékkezelő
eljárások
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AZ AZ ÉÉVENTE KELETKEZVENTE KELETKEZŐŐ HULLADHULLADÉÉK K 
KEZELKEZELÉÉSSÉÉNEK ALAKULNEK ALAKULÁÁSASA

Hulladékfajta Lerakás 
%

Égetés 
%

Hasznosítás %

Nem veszélyes 65,9 5,3 28,8

Veszélyes 75,0 11,3 13,7

Összes 67,5 6,5 26,0
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ÖSSZES HULLADÉK

ÉRTÉKESTHETŐ ANYAGOK
elválasztott gyűjtés

KÁROS ANYAGOK
elválasztott gyűjtés

ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK
újbóli felhasználásra

ZÖLDHULLADÉK
elválasztott gyűjtés

MARADÉK, IPARI HULLADÉK, TERJEDELMES 
HULLADÉK

előkezelés

ÉRTÉKESÍTHETŐ ANYAGOK

Fémek, műanyag fóliák, papír/karton

BIOLÓGIAILAG NEHEZEN LEBONTHATÓ RÉSZEK

Műanyag, gumi, bőr, fa

INERT ANYAGOK

Üveg, kő, homok

BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ RÉSZEK

Biológiai lebomlás
BIOGÁZ
/metán/

Visszatartó tárolás

bálaraktár

Biológiailag inaktív

lerakó

Inert anyagok lerakója

ÁÁLTALLTALÁÁNOS HULLADNOS HULLADÉÉKKEZELKKEZELÉÉS FOLYAMATAS FOLYAMATA
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HulladHulladéékkezelkkezelééss
Mennyiségcsökkentõ
vagy minõséget változtató eljárások :

fizikai-, 
kémiai-,
biológiai módszerek.
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2. számú melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez

Hulladékártalmatlanítást szolgáló műveletek

D1 Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba
D2 Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok talajban történő
biológiai lebontása, stb.)
D3 Mély-injektálás (szivattyúzható anyagok kutakba,
természetes üregekbe juttatása, stb.)
D4 Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése
árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő tavakban, stb.)
D5 Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a 
környezettől és egymástól is elkülönített cellákban, stb.)
D6 Bevezetés víztestbe, kivéve a tengereket és óceánokat
D7 Bevezetés tengerbe vagy óceánba, beleértve a
tengerfenéken történő elhelyezést is
D8 E mellékletben máshol nem meghatározott biológiai kezelés, 
amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1 -
D12 műveletek valamelyikével kezelnek
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D9 E mellékletben máshol nem meghatározott fiziko-kémiai
kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket,
keverékeket a D1-D12 műveletek valamelyikével kezelnek
(elpárologtatás, szárítás, kiégetés stb.)
D10 Hulladékégetés szárazföldön
D11 Hulladékégetés tengeren
D12 Tartós tárolás (tartályokban, mélyművelésű bányában történő elhelyezés,
stb.)
D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek
valamelyikének elvégzése érdekében
D14 Átcsomagolás a D1- D12 műveletek valamelyikének
elvégzése érdekében
D15 Tárolás a D1-D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a 
képződés helyén történő átmeneti tárolás és gyűjtés kivételével)
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1. A hulladék lerakás előtti előkezelése
2. A hulladéklerakók helykiválasztása
3. A kiválasztott terület kutatása
4. A környezeti hatásvizsgálat (KHV), környezeti 

hatástanulmány (KHT)
5. A hulladéklerakók tervezése, méretezése, műszaki védelem
6. Különleges lerakók
7. A lerakott hulladékban lejátszódó folyamatok
8. Az aljzatszigetelésbe lejátszódó folyamatok
9. Monitoring
l0. Kárelhárítás

HULLADHULLADÉÉKLERAKKLERAKÁÁSS
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HulladHulladééktktáározrozóókk
Végleges vagy átmeneti lerakók

helykijelölés
nagyság, bõvíthetõség
megközelíthetõség
a terület értéke
meteorológiai jellemzõk
geológiai-, hidrogeológiai jellemzõk

/talajösszetétel, vízáteresztõ képesség, talajvíz áramlás /

Lerakó létesítéséhez terepelőkészítés, vízvédelem, szigetelés
/szigetelés altalaj tömörítéssel és korszerû szigetelő anyagokkal/

Prizmás lerakók és hulladéktározók
szigetelő rétegeik: ásványi és fólia
gázelvezetés és drénezés,
ellenőrzésük, lefedésük /rekultiváció/
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3. számú melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez 
Hulladék hasznosítási műveletek

• R1 Elsõdlegesen tüzelõ- vagy üzemanyagként történõ
felhasználás vagy más módon energia elõállítása;

• R2 Oldószerek visszanyerése, regenerálása;
• R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok 

visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a 
komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, 
továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az 
összetevõket az utóbbiaknál vegyi anyagként 
használják fel);

• R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, 
újrafeldolgozása;

• R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, 
újrafeldolgozása (ideértve a talaj hasznosítását 
eredményezõ talajtisztítást és a szervetlen 
építõanyagok újrafeldolgozását);

• R6 Savak vagy lúgok regenerálása;



• R7 Szennyezéscsökkentésre használt anyagok 
összetevõinek visszanyerése;

• R8 Katalizátorok összetevõinek visszanyerése;
• R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történõ

újrahasználata;
• R10 Talajban történõ hasznosítás, amely 

mezõgazdasági vagy ökológiai szempontból elõnyös;
• R11 Az R1–R10 mûveletek valamelyikébõl származó

hulladék hasznosítása;
• R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének 

elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a mûvelet
magában foglalhatja a hasznosítást megelõzõ elõkészítõ
műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket 
megelõzõen végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pellet-
készítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy 
elkülönítés);

• R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének 
elvégzése érdekében (a képzõdés helyén az elszállításig 
történõ átmeneti tárolás kivételével
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HULLADHULLADÉÉKHASZNOSKHASZNOSÍÍTTÁÁSS
RECIKLRECIKLÁÁLLÁÁSS

ÚÚJRAHASZNOSJRAHASZNOSÍÍTTÁÁSS

Lerakás válogatás nélkül 
Nagy helyigény
Hasznosítható anyag elvész 
Környezeti ártalom keletkezik

Lerakás (maradék) a szelektív gyűjtés után
Nincs más megoldás . 
Hasznosíthatatlan anyag elhelyezésre kerül

Égetés válogatás nélkül 
Hulladék mennyiségének csökkentése 
Energiatermelés

Égetés szelektív gyűjtés után
Veszélyes anyagok kezelése

Komposztálás szelektív gyűjtés után
Hulladék mennyiségének csökkentése, trágya
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A szilárd hulladékok komponens-szétválasztási eljárásainak alkalmazási területei

Eljárástípus Alkalmazási területek

Mechanikai Papír-, műanyag- és textilhulladék
szétválasztása és tisztítása
Szerves szilárd maradéknak a szervetlentől való elkülönítése
Kábel- és gumihulladék osztályozása

Hidromechanikai Szerves és szervetlen hulladékkomponensek szétválasztása
Műanyagkeverékek szétválasztása
Kábelhulladék feldolgozása
Fémhulladék szeparálása, dúsítása

Nehézközegű és mágneses
folyadékkal dolgozó

Fémhulladék szeparálása, dúsítása

Mágneses Vashulladék szétválasztása, elkülönítése
Üveg- és műanyaghulladék szétválasztása

Flotációs Üveghulladék szétválasztása
Műanyaghulladék szétválasztása
Papírhulladék festékmentesítése

Örvényáramú és elektrosztatikus Fémhulladék szétválasztása
Papír-műanyag keverékek szétválasztása

Optikai Üveghulladék szín szerinti osztályozása

Infravörös Papír-műanyag keverék szétválasztása
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A komposztálás célja:

 a végső elhelyezésre kerülő anyag térfogatának és tömegének 
(víztartalmának) csökkentése (szállítási költség megtakarítása),

 levegő szennyezők emissziójának csökkentése,

 vízszennyező-kibocsátás (depóniából való kioldás) csökkentése,

 egészségügyi veszély (patogének, toxikus hatások) megszüntetése,

 hasznos anyagok előállítása, illetve visszanyerése.

KOMPKOMPOOSZTSZTÁÁLLÁÁSS
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A komposztálás folyamatának szakaszai

I. mezofil, felmelegedéssel együtt
- Sugárgombák, élesztőgombák bontják a zsírokat, fehérjéket, szénhidrátokat.
- Oxigén jelenlétében CO2 képződés
- Felmelegedés 40 - 50 °C-ra 
- Csökken a pH 4,5 értékre
- Időtartama néhány óra

II. termofil, lassú lehűléssel
- Termofil bacillusok
- Gyors felmelegedés 60 - 70 °C-ra, majd lassú lehülés
- Növekszik a pH 8,0 - 8,5 értékre
- Időtartama 2 - 3 nap
- A patogén szervezetek elpusztulnak
- Nedvességtartalom csökken

III. utóérlelés, teljes lehűléssel
- Gombák
- Ammónia mennyiségének csökkenése, távozik
- Hőmérséklet változatlan
- Időtartama 2 - 3 hónap



A komposztA komposztáálláás szakaszais szakaszai
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Komponensek 
megnevezése

Százalékos 
megoszlás

Várható csőkkenés
a komposztálás során %

Lipidek 3-9 86
Cellulóz 41-61 30
Hamu 4-20 -
Illó anyag (izzítási 
veszteség)

96-80 40-65

Nedvesség tartalom 30-65 5-10
Összes anyag tőmege 40
Összes anyag térfogatban* 42-50

Nitrogénvegyűletek 10-20
Ammónia (N) 0,5-1,4
Szerves (N) 4,8-14,0
(Összes (N) 7-17

*65 %-os nedvességtartalom

KOKOMMUNMMUNÁÁLIS HULLADLIS HULLADÉÉK JELLEMZK JELLEMZÉÉSESE
KOMPOSZTKOMPOSZTÁÁLLÁÁS SORS SORÁÁNN



31

Az alkalmazott műveletek:

 a nyers hulladék előkészítése
 érlelés (biológiaí oxidáció)
 kiszerelés (adalékok)

Az eljárás lehet:
 nyílt
 zárt,
 részben zárt

Európában elterjedt a forgódobos kis stabilizátor (kommunális 
hulladék előérlelése).

A A KOMPOSZTKKOMPOSZTKÉÉSZSZÍÍTTÉÉSI SI TECHNOLTECHNOLÓÓGIAGIA
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Hazai alkalmazás: 

Mut-Dano eljárás
forgódobos előérlelő berendezés (τ=3...7 nap)
szagelvezetés!, nyerskomposzt rostálása, aprítása,
szabad téren levegőztetett prizmás utóérlelés

A termék:

40.. . 50 % nedvesség tartalmú komposzt => 
talaj termőképesség növelésére hasznosítható

Jellemzői:
nagy biológiai érték
kifogástalan külalak
nehézfémeket nem tartalmazhat

20...25% erjedési veszteség
40...45% komposzt kihozatal
35...40% nem komposztálható maradék (rendezett lerakóra)
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KomposzthasznKomposzthasznáálat ellat előőnyenye……
– növeli a talaj-porozitást, javítja a 

szellőzőképességet
– könnyíti a talajkultiválást
– javítja a talaj nedvességtartó képességét
– lassú tápelem felszívódást eredményez
– a talaj pufferkapacitását növeli

éés hs háátrtráányainyai
– szezonálisan használható, tárolótér igényes
– szállítási költségek és esetleges nagy inert anyag 

tartalom
– szigorú előírások az egészségkárosító ill. talajt 

károsító komponenstartalomra
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 szén-nitrogén arány~ 3:1 (túl nagy N tartalomnál ammónia 
felhalmozódás lép fel)
 szén-foszfor arány 150:1 
 egyéb tápelemek (S, Ca, Mg, K, Zn, Co, szükséges mennyiség a 

hulladékban)
 kémhatás pH = 7, ha a pH = 4. .. 5, akkor a mikroszervezetek 

működése leáll
 mérgező anyagok pl.:

sejtmérgek:
oxigén (a fakultatív anaerobok elhasználják),
alkáli- és alkáliföldfémek 5x10- 3 kg/dm3 koncentrációnál 
mérgezőek,
nehézfémek 5x10-6 kg/dm3 koncentráció esetén csökkentik a 
metán képződést, kivéve ha szulfidok is jelen vannak
(vegyületképződés!)

A BIOGA BIOGÁÁZZ--TERMELTERMELÉÉS KS KÖÖRRÜÜLMLMÉÉNYEINYEI
Anaerob fermentAnaerob fermentáácicióó
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Sejtmérgek, folyt:
klórozott szénhidrogének 3x10-6 kg/dm3 koncentrációban megszüntetik az 

erjedést, nitrogénnel átbuborékoltatva a folyamat újra beindul,
szulfátionok koncentrációja > 10-6 kg/dm3 a szulfátredukció elnyomja a metán 

képződést

Egyéb tényezők:
Víz jelenléte, az anyagcseréhez szükséges, 

a biokémiai folyamatok közege,
a 0,1 % < szárazanyag-tartalom < 60%

az eljárások lehetnek: nedves, félszáraz és száraz eljárások
Hőmérséklet, a biogáz képződés szempontjából a legfontosabb paraméter!

mezofil baktériumok működéséhez optimális
T= 30...35 °C

termofil baktériumok működéséhez optimális 
T= 50.. 65 °C (melegíteni kell!)

A BIOGA BIOGÁÁZZ--TERMELTERMELÉÉS KS KÖÖRRÜÜLMLMÉÉNYEINYEI
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Magyarországon már negyedszázada is 12 depóniából nyertek ki metántartalmú
gázt.

Megnevezés Szárazanyag tömegszázalék m/m%
Hulladék Iszap

Cellulóz, keményítő 58,8 29,8
Félcellulóz 6,2
Lipid 5,7 14,0
Protein 2,6 19,0
Műanyag 1,5 -
Hamu, fém üveg 31,4 31,0*
Összesen 100 100

GGÁÁZKINYERZKINYERÉÉS S 
HULLADHULLADÉÉKK-- DEPDEPÓÓNINIÁÁBBÓÓLL

A kommunális hulladék és a szennyvíziszap összetételének 
összehasonlítása

*csak hamu!
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A hulladéklerakás módjai:
 Gödörfeltöltés (10 m)
 Depónia (5-7 m) terep fölé kiemelkedő

 Nehézfémek
 Szerves mikroszennyezők (klórozott szénhidrogének)

Csurgalékvíz anaerob fermentációval való tisztulása
a talajszerkezet,
az áramlási viszonyok,
a szennyezettség (KOI 000 10ہ mg 02/L) függvénye.

Fermentáció beindulásának feltétele a hulladékban:
hulladék nedvességtartalma 50-60%
P:KOI arány 1:50

§ Nitrogén 1:6

§ BOI 1:50

§ Mn 1:700

§ Fe 1:500

§ Klorid 1:13

Talajvíz és a depónia helykijelölése             műszaki védelem

Depónián áthaladó csapadékvíz (csurgalékvíz) szennyezettsége a városi
szennyvízhez képest



38

A keletkezett depóniagáz összetétele: 80 % CH4, 20 % CO2

Átlagos gázképződés: 100 m3 gáz/t hulladék
Takaratlan depóniában aerob fermentáció (szervesanyag vesztés) 
Depóniagáz nyerés: földtakarás (fedőréteg gázzáró, nedvesség áteresztő), 

gyűjtővezeték, kompresszor (enyhe szívás), gázvezeték.

Kedvezőtlen a gáztermelés:
• magas talajvíz, (megnő a nedvességtartalom)
• tápanyag összetétel (N és P tartalom) rendellenesség 

(P:KOI - 1:100, esetleg 1:500)
• toxikus hatások esetében.
A csurgalékvíz tisztítása szükséges:

nagy NH4
+ ion tartalom (100 - 200 g/m3) ->visszalocsolás a depóniára, 

sztripping
Depónia hasznos élettartama: 10 - 20 év.
Gáztermelés felfutási szakasz 1 év, 5-10 év lecsengő szakasz.
Depónia teljes beérése 40 - 50 év, ezután kitermelhető humuszként 
értékesíthető.
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SZERVES HULLADÉKOK ENERGIA 
TARTALMÁNAK HASZNOSÍTÁSA

biogáz-termeléssel
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1 kg vegyes hulladék elégetésekor 
keletkezik: 

• 4,2 mg HCl
• 1,6 mg SO2

• 0,5 mg NO2

• 0,07 mg NOx
• 500 - 2600 ng TCDD
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SALAK és PERNYE
Kizárólag rendezett biztonságos lerakón helyezhetők el.

SALAK
 erősen változó összetételű,
 olvadási tartománya 1100... 1600 °C 
 éghetőanyag-tartalma < 8%, szilikáttartalma 50... 70%
 vízoldható sótartalma 0,5... 5%, talajvízszennyezést okozhat vadlerakás esetén.
 térfogattömege 1,5 ... 2,5 t/m3

Salak hűtése víz-recirkuláltatással
 1 t salak hűtéséhez

3,5. .. 6 m3 víz szükséges átfolyó rendszernél
0,3 ... 0,4 m3 víz szükséges elpárologtató rendszernél

SZILSZILÁÁRD RD ÉÉGGÉÉSI MARADSI MARADÉÉKOK KEZELKOK KEZELÉÉSESE
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PERNYE

- a salak mennyiség 5... 10 %-a
- kén, fluoridok, kloridok, nehézfémek (Pb, Zn, Cd, Sn) 
részaránya:  0,3...5 %
- vízoldható anyag tartalma 8... 10 %, esetenként 35% 
- szemcsemérete 2...120 µm 
- lerakása különös figyelmet igényel 
- térfogattömege 0,6... 1 t/m3
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AZ EGYES HULLADAZ EGYES HULLADÉÉKK--
KOMPONENSEK JELLEMZKOMPONENSEK JELLEMZŐŐ MEGOSZLMEGOSZLÁÁSA SA 

A FA FÜÜSTGSTGÁÁZBAN ZBAN ÉÉSS SALAKBANSALAKBAN

Elemek
Hulladékban

g/kg
Salakban

%
Pernyében

%
Füstgázban

%
Szén 260 1,0 0,5 98,5
Kén 5,0 35 25 40
Fluor 0,20 35 40 25
Klór 7,0 10 20 70
Vas 70 99 1 -

Réz 0,4 90 10
Cink 1,0 50 50 -
Ólom 0,8 60 35 5
Kadmium 0,01 10 80 10
Higany 0,004 - 25 75
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PernyehasznosPernyehasznosííttááss
• Közvetlen

– cementgyártás
– aszfalt
– kohászati öntőpor
– töltés (vasúti, vízügyi rámpák)
– szennyvíztisztítás

• Kötőanyag (önálló, vagy aktivált, pl. mésszel együtt)
– út, aszfalt
– beton, habarcs
– építési szerkezetanyag

gipsz válaszfal, tégla, szilikátblokk
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A veszélyes hulladék mennyisége Európában
egy lakosra és egységnyi nemzeti jövedelemre vonatkoztatva

Ország 1000 t/a kg/fő/a kg/GDP

Ausztria 200 25 1,6
Dánia 150 25 1,1
Franciaország 3120 65 4,0

Írország 130 35 6,0
Luxemburg 6 10 1,0
Magyarország 2320 220 80,0

Németország 2790 45 2,5

Portugália 1050 100 30,0
Svájc 100 15 1,0
Svédország 500 60 3,2
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Az ágazat 
megnevezése

Képződő Hasznosított Hasznosítási arány
%

Hulladék 106 t

Ipari (építő- és 
építőanyag-ipar, 
valamint élelmiszeripar 
nélkül)

26,0 6,9 26,5

Építő- és építőanyag-
ipar

10,0 1,0 10,0

Élelmiszeripar 6,0 5,8 96,7

Mező- és erdőgazdaság
növényter-
mesztés

32,0 15,0 46,9

Állattenyésztés 20,0 20,0 100,0

Erdőgazdaság és faipar 1,0 0,7 70,0

Összesen 95,0 49,4 52,0

A termelési hulladék ill. melléktermék mennyisége és 
hasznosítása
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Szennyező- komponensek / hulladék 
mennyiségének  csökkentése

Ipari termelési tevékenységből adódó szennyezések 
/ nyitott technológia /

Mivel lehet megelőzni egy havariát?

ami nincs, az nem szivároghat,
alternatív technológia
a folyamatok anyag- és energia igényének csökkentése 
szakemberek tudásszintje, oktatási programok
biztonsági berendezések alkalmazása

cél :
hulladékszegény / hulladékmentes / technológia 
elavult technológiai megoldás megváltoztatása
új eljárások bevezetése
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HULLADHULLADÉÉKGAZDKGAZDÁÁLKODLKODÁÁSS

• HULLADÉKMENTES ELJÁRÁSOK → NEM KELETKEZIK 
HULLADÉK

• HULLADÉKMENNYISÉG → CSÖKKENTÉSE (új eljárás)
• HULLADÉK → ÚJRAELOSZTÁS
• HULLADÉK → ÚJRAFELHASZNÁLÁS

ÚJRAHASZNOSÍTÁS 
• HULLADÉKKEZELÉS → ÁRTALMATLANÍTÁS                      

HASZNOSÍTÁS
(ELHELYEZÉS)

A TERMÉSZETBEN NINCS HULLADÉK

• A HULLADÉKLERAKÁS MEGOLDÁSI MÓDJAI, MŰSZAKI 
VÉDELEM

• SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS



MÁSODNYERSANYAGKÉNT VALÓ
HASZNOSÍTÁS

GYÁRTÁSFOLYAMAT PÉLDÁK:
CSOMAGOLÓANYAGOK –TERMÉKEK–
GYÁRTÁSA 
nyersanyagból ill. másodnyersanyagból
– ÜVEG
– PAPÍR (CELLULÓZ) 
– MŰANYAG
– FÉM: ALUMÍNIUM (TIMFÖLD)
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Termelői oldal:
• a technológiák fejlesztése, új eljárások bevezetése
• kevesebb nyersanyag felhasználás
• kevesebb energia felhasználás
• hosszú élettartamú termékek gyártása
• a hulladék képződés mérséklése
• hulladékmentes eljárások alkalmazása

Felhasználói oldal (környezettudatos magatartás) :
• egészséges életmód fogyasztási elvei
• hulladék forrás-helyen történő válogatása
• hulladék mennyiségének mérséklése

Feldolgozói oldal:
• hulladékok szétválogatása komponenseire
• szelektíven gyűjtött hulladék visszaforgatása a termelésbe

JJÖÖVVŐŐKKÉÉP, TERVEKP, TERVEK


