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Zöld jelzést kapott a termékdíj-köteles termékből keletkezett hulladékok 

gyűjtése, hasznosítása 

Megkezdte a termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok gyűjtésére és a hasznosítására 
szóló közbeszerzési eljárások meghirdetését az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. Néhány napja a hulladékakkumulátorok kezelésére, mától pedig a -gumiabroncsok 
gyűjtésére, hasznosítására pályázhatnak a cégek. A hulladékáramok erre az évre tervezett, 
összesen 15,18 milliárd forint állami támogatási forrásából mintegy 13 milliárd a közbeszerzési 
pályázatok keretösszege. 
 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) áprilistól meghirdette a 
termékdíj-köteles termékek köréből előbb a használt-akkumulátorok, majd a -gumiabroncsok 
gyűjtésére, kezelésére és hasznosítására szóló közbeszerzési pályázatokat. 

A hulladékgazdálkodási terület sajátosságai miatt, különleges és hosszadalmas előkészítést 
igényelt a termékdíj-köteles termékekből származó hulladékok e körére szóló közbeszerzési eljárások 
előkészítése. A hulladékgazdálkodás területén korábban nem volt példa közbeszerzések 
lebonyolítására, mert a csaknem két tucat – magánvállalkozásként működő – koordináló szervezet 
nem volt köteles pályáztatni a gyűjtéssel, kezeléssel és/vagy hasznosítással foglalkozó, többségükben 
szintén magánérdekeltségű cégeket. 

A 100 százalékban állami tulajdonban lévő OHÜ – amely éves szinten összesen 15,18 milliárd 
forint állami támogatási keret fölött rendelkezik – a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik. 

A lakossági szelektív hulladékok – meghatározóan a papír, a műanyag, a fém és az üveg – 
gyűjtésére és hasznosítására, ez év elején megkötött közszolgáltatói szerződésekhez nem kell külön 
közbeszerzési eljárásokat kiírni, mert azokat a helyi önkormányzatok korábban megtették s az 
eredményeik jogfolytonosnak tekinthetők. 

A termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok további köréből: a használt 
akkumulátorok és a gumiabroncsok, valamint az elektronikai eszközök és csomagolási hulladékok 
gyűjtésére, kezelésére és hasznosítására ettől az évtől közbeszerzési pályázaton választja ki az OHÜ a 
szolgáltatókat. A hatályos törvény alkalmazása különösen gondos előkészítést igényelt, mivel 
nemcsak az OHÜ-re vonatkozó „tárgykör” – vagyis a hulladékgazdálkodás – nem tartozik a 
szokványos közbeszerzési termékkörbe és a kiírási feltételrendszerbe, hanem a piaci szereplők 
igényeit, lehetőségeit is meg kellett ismerni, hogy szakmailag teljeskörűen megalapozott és 
egyértelmű pályázatot lehessen meghirdetni. 

Az OHÜ-nek valamennyi engedélyező hatóság és több szakmai szervezet illetékeseinek 
bevonásával, egy teljesen új szempontú eljárási rendszert kellett kidolgoznia. Ezek közé tartozik 
például az, hogy a teljesítésnél a környezetvédelmi elvárások is érvényesülhessenek. 

Tény az is, hogy az OHÜ által tavaly év vége felé elkészített dokumentációkat a 2012-től 
hatályos közbeszerzési törvénnyel is egyeztetni kellett s, ahol szükség volt – az egyszer már készre 
jelentett dokumentációkat – felül kellett vizsgálni és az új jogszabályi elvárásoknak megfeleltetni. 

 
 
Az itthoni hulladékakkumulátor-piac főbb jellemzői 
 

Idén, az országos terv teljesítéséhez összesen csaknem 19 ezer tonna elhasznált 
akkumulátort szükséges begyűjteni és szervezett export keretében hasznosítani, továbbá 200 tonna 
lúgos-áramforrás hulladékkezelését kell az OHÜ-nek koordinálnia. 

Az OHÜ erre az évre mintegy 13 ezer tonna mennyiségű savas ólomakkumulátor gyűjtésére 
és hasznosítására ír ki közbeszerzési pályázatot. Az összesen tervezetthez képest fennmaradó hat 
ezer tonna körüli mennyiséget pedig az egyéni hulladékkezelők teljesítik. 
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Az OHÜ a meghirdetés előtt – kiterjedt piackutatást végezve – alaposan fölmérte a 
hulladékakkumulátorok gyűjtésével, hasznosításával foglalkozó vállalkozások kapacitásait, korábbi 
teljesítményeit, ezek elemzése, értékelése alapján határozta meg, hogy 3x4300 tonna mennyiségre ír 
ki közbeszerzési pályázatot. Ezekre, az OHÜ várakozásai szerint, a nagyobb cégek úgy jelentkeznek 
majd, hogy – a biztos teljesítések érdekében – kisebb partnervállalkozásokkal együtt tesznek 
ajánlatot. 

Mivel a savas ólomakkumulátorok magyarországi feldolgozása nem megoldott, e 
hulladéktermékeket külföldi hasznosítókba kell szállítani, amihez viszont engedély szükséges. Hazai 
hasznosító hiányában, meghatározóan: Ausztriába, Csehországba, Bulgáriába, Szlovéniába és 
Romániába feldolgozóiba szállítják Magyarországról a használt ólomakkumulátorokat. 

A nagyméretű lúgos akkumulátorokra – amelyek éves forgalomba hozott mennyisége 
általában nem haladja meg az 500 tonnát –, az OHÜ nem közbeszerzési pályázatot ír ki, mivel az idei 
évre tervezett 200 tonna körüli mennyiség kezelésének becsült, közbeszerzési értéke nem éri el a 
törvényben meghatározott értékhatárt. E hulladékáramforrás-típus kezelésére – a közszolgáltatókhoz 
hasonlóan – közvetlenül szerződik az OHÜ a hasznosítóval. 
 

Időarányos a teljesítés a lakossági szelektívhulladék-gyűjtésben és -

hasznosításban 

Az OHÜ és a közszolgáltatók között ez év elejétől megkezdett szolgáltatás-vásárlási szerződések 

száma – az első negyedévben – elérte a 105-öt. E megállapodások hozzájárulnak ahhoz, hogy 

valamennyi közszolgáltató folyamatosan végezhesse a lakosságtól közvetlenül származó szelektív 

hulladékok gyűjtését és a hasznosítóba szállítását. 

Erre az üzletágra az állam idén, összesen mintegy 2,5 milliárd forint támogatási keretet biztosít. Az 

OHÜ által kidolgozott, új elszámolási rend szerint, a szelektív hulladékgyűjtés havi teljesítéséről 

valamennyi közszolgáltatónak részletes összefoglalót kell készítenie. Amennyiben az egyes 

teljesítéseket az OHÜ elszámolási és ellenőrzési osztályának munkatársai rendben találják, azokról az 

adott közszolgáltató hivatalos értesítést kap, s annak alapján állíthatja ki az ügynökség felé az aktuális 

támogatási összegről szóló számlát. Ennek beérkezésétől számítva, a kifizetésére az OHÜ-nek 30 

napos határideje van. A januári teljesítések ellenőrzése március végére befejeződött, a számlák 

beérkezése után, a kifizetések várhatóan április második felétől kezdődnek. 

Ezzel párhuzamosan megindult a közszolgáltatók februári teljesítéseinek – az OHÜ elszámolási 

szabályzata szerinti – ellenőrzése, az elszámolások elfogadása, illetve visszaigazolása is.  

Budapest, 2012. április 05. 


