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Az új koncepció céljai: 

 

Az új termékdíjas törvény  

Egyablakos 
rendszer kiépítése 

Átlátható 
Számon-
kérhető 

Nyomon 
követhető 

Ellenőrizhető 

Az adminisztráció csökkentése A gazdálkodóknál / gyártóknál 

Koordináló szervezetek versenyének 
megszüntetése 

Az OHÜ biztosítja 
 az új rendszer hosszú távú 

stabilitását 

Felkészülés az EU új előírásainak teljesítésére 



Az OHÜ működési modellje 

Belső működési modell 

Vidékfejlesztési Minisztérium Termékdíj Bizottság 

Ügydöntő Felügyelő 
Bizottság 

Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség 



Külső működési modell 

Az OHÜ működési modellje 

NAV OKTVF OHÜ 

Nemzetgazdasági 
Minisztérium 

Vidékfejlesztési Minisztérium 



Mintacím szerkesztése Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség 

OHÜ 
Ügyvezetés 

Operatív főosztály 

Ügydöntő Felügyelő 
Bizottság 

Gazdasági főosztály Koordinációs 
főosztály 

Informatikai osztály 

Stratégiai osztály 

Társadalmi 
kapcsolatok osztály 

Jogi és közbeszerzési 
Osztály 

Gazdasági osztály 

Hasznosítási osztály 

Ellenőrzési osztály 

Elszámolási osztály 

Kabinet 

Szóvivő 

Kabinet jogi iroda 

Belső szakmai  
és felügyeleti osztály 

Hasznosítási osztály 



Az OHÜ eddig elvégzett feladatai: 

• Szabályzatok, belső munkarend 
megteremtése 

• Heterogén összetételű munkavállalói 
állomány harmonikus 
együttműködésének kialakítása 

A jogszerű 
működés 

feltételeinek 
biztosítása 

• OGyHT I-III. 

• Közszolgáltatói szerződések 

• Közbeszerzések 

Szakmai 
feladatok 
teljesítése  



Lakossági tudatformálás 

A hulladékok keletkezésének megelőzése 

A lakosság minél nagyobb arányú bevonása a 
szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe 

A lakosság ökológiai tudatosságának növelésével a 
figyelem felhívása a fenntartható fejlődésre 

Céljai: 



Lakossági tudatformálás - 
Kampányok 

•  egy éjszaka a környezetvédelemért Hulladékhasznosítók Éjszakája 

• médiakampány és a közszolgáltatókkal közös 
kommunikációs program megvalósítása 

Lakossági tájékoztató kampány   

•  a tavalyi országtisztító akció 2012-es lebonyolítása Teszedd! 2012.  

• szelektív családi road show, a megyeszékhelyek és a 
főváros érintésével 

Országos szelektív kampány  

•  áruházi promóció a hulladékkeletkezés megelőzéséért Tudatos vásárlást népszerűsítő 
kampány 

•  a lakosságnál keletkező üveghulladék begyűjtésének 
fokozásáéért 

Üveggyűjtési akció (pilot) 

• célja:  az illegálisan lerakott gumihulladékok 
összegyűjtése 

Gumivadász akció 

•  környezettudatos minta lakópark létrehozása Ócsai környezettudatos lakópark 

•  a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése a  fiatal 
felnőttek körében 

Fesztiválok szelektív gyűjtésének 
támogatása 



Lakossági tudatformálás 

Kampány Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

TeSzedd! 2012.

Gumivadász akció

Hulladékhasznosítók éjszakája

Üveggyűjtési akció

Fesztiválok szelektív gyűjtésének támogatása

Lakossági tájékoztatás kampányok

Országos szelektív kampány

Ócsai környezettudatos lakópark projekt

Tudatos vásárlást támogató kampány

Kampányok időzítése: 
a folyamatos média és társadalmi jelenlét biztosítása 



Vállalati tájékoztatás 

OHÜ által szervezett konferenciák 

2012. június 13-15. Országos Hulladékgazdálkodási Konferencia  (Gödöllő) 

2012. június 29. kis konferencia a hulladékgazdálkodás témakörében a kötelezettek 
számára 

2012. szeptember 30. Országos Hulladékgazdálkodási konferencia  

2012.október 30. Kerekasztal beszélgetés  

A vállalati tájékoztatás elsődleges célja a hulladékkezelésben érintett ipari szereplők 
tájékoztatása a hulladékkezelés rendszeréről, folyamatairól, szabályzóiról, a jelentési 
kötelezettségekről és az OHÜ rendszerébe történő belépés lehetőségeiről, előnyeiről.  



Konferenciákon való részvétel 

Ökotech 

Hulladékgazdálkodási konferencia (Szombathely) 

Magyar Vámügyi Szövetség konferenciái (április vége – október) – 
oktatási vonatkozások (termékdíj ügyintéző OKJ képzés) 

Az alábbi hazai konferenciákon és kiállításokon  találkozhatnak az OHÜ-vel: 



Az OHÜ-re váró feladatok 

Közreműködés a törvénytervezetek előkészítésében 

 (Ht. Ktdt. Vhr-ek) 

Zöld Közbeszerzés 

A 2013. évi és a középtávú stratégia kidolgozása 

Fejlesztések, innovációk 



Mintacím szerkesztése 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Vámosi Oszkár 
Ügyvezető 

 
info@ohunonprofit.hu 

1113 Budapest, Aga u. 6.  
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