
Ettől az évtől a lakossági szelektív hulladékok 
begyűjtését az állami tulajdonban lévő Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 
(OHÜ) koordinálja. A váltásra azért volt szükség, 
mert nagyon kevés szelektív hulladékot sikerült 
összegyűjteni az elmúlt évtizedben. 2012-től 
országszerte, mintegy 120 közszolgáltató az új, 
kölcsönösen kialakított feltételrendszerek alap-
ján teljesíti az adott területen a szelektív hulla-
dékgyűjtést. A főbb szempontokról kérdeztük 
Vámosi Oszkárt, az OHÜ ügyvezetőjét.

– Miért kellett új, állami szervezetet beiktatni 
a szelektív hulladékgyűjtésbe? Mitől működik 
így jobban a rendszer?

– Az OHÜ nem egy közbeiktatott szervezet, 
hanem egy teljesen új, a hulladékgazdálkodás 
egészét átfogó, irányító intézmény, amelynek 
létrehozását a tavaly elfogadott környezetvédel-
mi termékdíj-törvény írja elő. Január óta ország-
szerte, új alapokon, egységes szemlélet és átlát-
ható, kiszámítható rendszer szerint működik a 
lakossági szelektív hulladékgyűjtés, -feldolgo-
zás, -hasznosítás. Korábban több koordináló 
szervezet működött, de a hatékonyságuk 
összességében nem volt megfelelő, nem nőtt a 
szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége 
ráadásul a lakosságtól beszedett termékdíjakból 
is egyre kevesebb folyt be a költségvetésbe.

– Mi köze a termékdíjnak, az abból szárma-
zó bevételnek a lakossági szelektív hulladék-
gyűjtéshez?

– Az új termékdíj-törvény szabályozza, hogy 
milyen termékek gyártása, forgalmazása után 
kell termékdíjat fizetni. Ezek közé tartoznak a 
csomagolási célokat szolgáló termékek is, a 
legismertebbek: a műanyag fóliák, zacskók, 
palackok, a papírkarton, az italos fém- és papír-
dobozok, az ital és élelmiszer tárolására alkal-
mas üvegek. A csomagolóanyagok után azért 
kell termékdíjat fizetni, mert szennyezik a kör-
nyezetet. A termékdíj-köteles termékekből 
származó bevételeket környezetvédelmi célok-

ra fordítja az állam, így például a szelektív 
hulladékgyűjtés támogatására. Ez a tevékeny-
ség ugyanis nem mindenhol fedezi a szükséges 
költségeket. Az egységes érdekeltség elérésé-
hez – a közszolgáltatókkal egyeztetve – az OHÜ 
dolgozta ki és írja alá a megállapodásokat.

– Mind a százhússzal?
– A legnagyobb közszolgáltatókkal már aláír-

tuk, a többiekkel folyamatosan kötjük a szerző-
déseket. A megállapodásokban a partnerek nem-
csak a rendszeres és zavartalan szelektívhulla-
dék begyűjtését vállalják, hanem azt is, hogy 
minél nagyobb arányban juttatják el a hulladék-
fajtákat a -feldolgozókba, -hasznosítókba. Közös 
érdekünk, hogy a lehető legnagyobb arányú 
legyen a lakossági szelektív – vagyis a csomago-
lási papír-, fém-, műanyag-, üveg – hulladékok 
anyagában történő hasznosítása. Éppen ezért a 
lakosságot tovább ösztönözzük és a szelektív 
hulladékok elhelyezéséhez még könnyebb meg-
oldások bevezetését tervezzük.

Beszélgetés Vámosi Oszkárral, az OHÜ ügyvezetõjével

Nincs megállás 
a szelektív hulladékgyûjtésben


