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Hulladékkezelés
Hulladékok csoportosítása
A hulladékok csoportosítása nem egységes, az egyes osztályozási
szempontok lényegében átfedik egymást, egy hulladék megjelölése
gyakran több egymás melletti megnevezés alkalmazásával történik.
Eredetük szerint lehet a hulladék:
-

települési (kommunális),

-

termelési

(ipari,

beleértve

a

mezőgazdaság területén keletkező).
Halmazállapot szerint pedig lehet:
-

szilárd,

-

folyékony,

-

iszapszerű,

-

pasztaszerű.

Környezeti hatás szerint pedig:
-

környezetre veszélyes,

-

környezetre nem veszélyes.
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szolgáltatások

és

a

Veszélyes hulladék biztonságos begyűjtése
Veszélyes hulladéknak számítanak azok az anyagok, amelyek az
emberi egészségre vagy életre károsító hatást fejtenek ki. A
veszélyes hulladékok nagymértékű környezetszennyező hatásuk
miatt nem kezelhetők a települési hulladékokkal együtt, ezért
elhelyezésüket

és

megfelelő

ártalmatlanításukat

speciális

módszerekkel kell megoldani.
A veszélyesség jellege szerint a hulladékfajták a következők
lehetnek:
-

mérgező (toxikus),

-

fertőző,

-

tűz- és robbanásveszélyes,

-

mutagén (karcinogén),

-

korrozív,

-

radioaktív hulladékok.

A veszélyes hulladékokat három osztályba sorolhatjuk összetételük
és a környezetre való veszélyességük alapján:
I. Különösen veszélyes
II. Fokozottan veszélyes
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III. Mérsékelten veszélyes
Veszélyes hulladék: A veszélyes hulladék különleges kezelést
igénylő hulladék. Az élővilágra, főként az emberre és környezetére
közvetlenül vagy közvetve, bomlástermékein keresztül káros hatást
kifejtő hulladék.
Különleges kezelést igénylő hulladéknak az a hulladékanyag
minősül, amely a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1.
mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők legalább egyikével
rendelkezik.
A hulladékanyagok veszélyességét az EWC kódokat tartalmazó
környezetvédelmi leírás tartalmazza (csillagjellel megjelölve),
melyről a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM
rendelet rendelkezik.
hulladékokkal
különbségtétel

A

a 72/2013.

háztartásban
VM

gyakorlatilag

keletkező

rendelet kivételt
a

veszélyes
tesz.

A

háztartási szelektív

hulladékgyűjtést foglalja magába.
A veszélyes hulladékok gyűjtése a nem veszélyes hulladékoktól
elkülönítetten történik, jogszabályban előírtaknak megfelelően
kialakított gyűjtőhelyeken és gyűjtőedényekben.
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A hulladékbirtokos a veszélyes hulladékot kizárólag
a) a lakóingatlan területén, a társasházi, a lakásszövetkezeti,
illetve az üdülőingatlanok közös használatú helyiségeiben,
b) átvételi helyen,
c) speciális gyűjtőhelyen,
d) hulladékgyűjtő udvaron,
e) munkahelyi gyűjtőhelyen,
f) üzemi gyűjtőhelyen, valamint
g) – kezelés során képződő másodlagos hulladék esetén –
hulladékkezelő létesítményben
gyűjtheti.
A leggyakrabban előforduló veszélyes hulladékok
•

használt sütőolaj,

•

festékek,

•

veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyagok,

•

akkumulátor, elem,

•

fénycsövek, izzók,

•

vegyszerek (például növényvédőszerek),

•

elektronikai hulladék (például hűtőszekrény).

5

Veszélyes
hulladék
kezelése
hulladékgazdálkodási törvény szerint

a

Tilos a veszélyes hulladékot – hulladékgazdálkodási engedély
nélkül – más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni, vagy hígítani.
A veszélyes hulladékot eredményező tevékenységéről a termelőnek
anyagmérleget kell készítenie, továbbá a veszélyes hulladék
képződését, gyűjtését, átadását és átvételét, szállítását és kezelését
nyilvántartja, azt bizonylattal igazolja és a tevékenységéről a
környezetvédelmi

hatóságnak

és

a

hulladékgazdálkodási

hatóságnak adatot szolgáltat.
Elkülönítve, a környezet szennyezését vagy károsítását kizáró
módon kell gyűjteni:
•

háztartásban, illetőleg

•

intézményi fogyasztásból,

•

intézményi felhasználásból vagy

•

intézményi

szolgáltatásból

keletkezett

veszélyes

hulladékot.
A termelő köteles azt annak begyűjtésére és szállítására, illetőleg
ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére
átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni.
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Veszélyes hulladék kezelése csak környezetvédelmi hatóság
engedélyével végezhető.

Hulladékkezelés
a
nagykereskedelmi
munkavállalók körében1
A GINOP-5.3.5-18-2020-00169 – A nagykereskedelmi szektor
környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia
régiókban projekt keretében a nagykereskedelmi dolgozók körében
történt kérdőíves felmérés során a hulladékfeldolgozással
kapcsolatos kérdésekre kapott válaszok eredményei:
A megkérdezettek válaszai alapján elmondható, hogy a válaszadók
háromnegyede (76%-a), ugyanannyira figyel oda a munkahelyén a
szelektív hulladékgyűjtésre, mint otthon, valamint 26% jobban
odafigyel erre a munkahelyén, mint otthoni keretek között.
Elmondható továbbá, hogy senki nem jelezte azt a válaszadás
során, hogy kevésbé figyelne oda a munkahelyi keretek között,
mint otthonában.

Forrás: GINOP-5.3.5-18-2020-00169 – A nagykereskedelmi szektor
környezettudatosságának felmérése és növelése a konvergencia régiókban
projekt
keretében
készült
elemző
tanulmány
(https://zoldkereskedelem.hu/tanulmany.html)
1
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Leginkább a papírok többszöri felhasználása az, amit a
munkahelyen alkalmaznak. Valamint a legtöbb esetben próbálják
elkerülni a nyomtatást is, 58%-a megkérdezetteknek erre mindig
odafigyel.

A

legtöbben

csak

alkalmanként

nyomtatnak

újrahasznosított papírra és majdnem ugyanilyen arányban csak
alkalmanként használnak újrahasznosítható irodai eszközöket. A
válaszok 40%-a szerint soha nem rendelnek újrahasznosított
bútorokat, 24%-ban pedig soha nem használnak újrahasznosított
irodai eszközöket.
A válaszadók 94%-a szerint biztosítja a vállalat a dolgozók számára
a szelektív hulladékgyűjtést, és 4%-uk gondolja úgy, hogy nincs ez
biztosítva a munkahelyen. Tehát majdnem az összes válaszadó úgy
gondolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtés biztosítva van a
munkahelyeken.
A munkavállalók számára a munkahelyeken minden nemű
hulladékgyűjtő elérhető egyaránt, az üveg, műanyag, fém hulladék
és papír szelektálására lehetőség van a válaszadók szerint.
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A megkérdezettek 94%-a gondolja úgy, hogy a vállalatnál
törekednek arra, hogy kevesebb hulladékot termeljenek és 4%
vélekedik ellentmondásosan.
Emellett a válaszadók 72%-a számolt be arról, hogy biztosítja a
vállalat a dolgozók számára a használt elemek, akkumulátorok
gyűjtését. Míg a válaszadók 24%-a szerint nincs számukra
biztosítva ez a lehetőség.
A megkérdezettek 38%-a mondta azt, hogy teljes mértékben
kommunikálja az egyéni környezettudatosság fontosságát a vállalat
a dolgozói felé és 44%-uk szerint inkább kommunikálja, míg 16%
válaszolta, hogy inkább nem kommunikálja a dolgozók felé a
környezettudatosságot a vállalat.
A válaszadók 58%-a gondolja, hogy a vállalat inkább kommunikálja
a

dolgozói

felé

a

környezettudatosságot.

Emellett

a

megkérdezettek harmada úgy nyilatkozott, hogy teljes mértékben,
míg 8% mondta azt, hogy inkább nem kommunikálja a vállalat a
dolgozói felé a környezettudatosságát.
További

információkért

keresse

www.zoldkereskedelem.hu.
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fel

honlapunkat:

Logisztikai és Könnyűipari Dolgozók Szakszervezete
/LKDSZ/
1046 Budapest, Pálya utca 20. II./7.
www.zoldkereskedelem.hu

A kiadvány a GINOP-5.3.5-18-2020-00169 azonosítószámú
projekt keretében készült.

