2014!
Kivonat az OHT megvalósításával megoldandó,
illetve kezelendő főbb feladatokból
(OHT: Országos Hulladékgazdálkodási Terv)
a) csökkenteni kell a mind abszolút mértékben, mind a termelési értékhez
viszonyítottan magas hulladékképződési arányt;
b) emelni kell a legtöbb hulladékfajtánál alacsony hasznosítási arányt, ösztönözni kell a
takarékos anyag- és energiagazdálkodást;
c) meg kell oldani a nagy mennyiségben tárolt hulladék nyersanyagként való
felhasználását;
d) minimalizálni kell a lerakással történő ártalmatlanítás igen magas arányát;
e) növelni kell a számos esetben nem megfelelő hulladékkezelés színvonalát és
biztonságát;
f) mérsékelni kell az egészségügyi és környezeti veszélyeztetés, illetve kockázat
mértékét;
g) fokozatosan fel kell számolni az elmúlt évtizedekben kialakult, nem megfelelő
hulladék elhelyezésből származó veszélyeztető forrásokat és szennyezett
területeket;
h) növelni kell az elvek és szabályok betartásának, a környezettudatos és jogkövető
magatartásnak a mértékét;
i) teljessé kell tenni az egyes területeken hiányos szabályozási rendszert, növelni kell a
szemléletformálás és a szakmai útmutatási eszközök alkalmazásának hatékonyságát;
j) erősíteni kell a hatósági jogérvényesítés személyi, szakmai és intézményi
feltételrendszerét;
k) fejleszteni kell a hulladék monitoring (nyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás,
mérésellenőrzés) eszközrendszerét, különös tekintettel az adatok megbízhatóságára;
piac konform gazdasági szabályozókkal kell ösztönözni a fenntartható fejlődés
elvének megfelelő, hosszú távon előnyös megoldásokat, a korszerű, komplex
hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülését, különös tekintettel a hasznosításra;
l) ösztönözni kell a hulladékgazdálkodási célok elérését segítő kutatást és műszaki
fejlesztést;
m) erősíteni kell az állami és a magánszféra közötti együttműködést, támogatni kell a
helyi, illetve helyi közösségi kezdeményezéseket, különös tekintettel a hulladék
elkülönített gyűjtésére és hasznosítására;
n) hatékonyabbá kell tenni az oktatási, nevelési, szemléletformálási tevékenységet.

1.2 CÉLKITŰZÉSEK
A hulladékgazdálkodás alapvető célkitűzése, hogy a hulladék képződés és kezelés
egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásait megelőzze, illetve csökkentse,
egyúttal járuljon hozzá a természeti erőforrások felhasználásának csökkentéséhez,
felhasználásuk hatékonyságának növeléséhez. Az átfogó hulladékgazdálkodási célok
elérése érdekében az intézkedéseket a megelőzés, újra-használat, újrafeldolgozás, egyéb
hasznosítás, ártalmatlanítás prioritási sorrendben, a környezetileg, társadalmilag és
gazdaságilag leghatékonyabb megoldások alkalmazásával kell megtenni. Az EU és
tagállamai hulladékgazdálkodásának keretét a hulladékról szóló keretirányelv
határozza meg, alapul véve a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program, a
hulladék képződésének megelőzésére és újrafeldolgozására vonatkozó tematikus
stratégia, illetve a Tanácsnak a közösségi hulladékgazdálkodási stratégiáról szóló
állásfoglalása célkitűzéseit. A 2014-re elérendő átfogó hulladékgazdálkodási célok a
következők szerint számszerűsíthetők.
1.2.1 MEGELŐZÉS
A hulladékképződés mennyiségi növekedésének megállítása, visszafordítása megelőzési
intézkedésekkel: az évente képződő hulladék mennyisége 2014-re a 2008 évi
mennyiséghez képest 12%-kal, 20 millió tonna alá csökkenjen, az 1000 Ft bruttó hazai
termék előállításra jutó hulladék mennyiség 0,7 kg alá, az egy főre jutó
hulladékképződés 2000 kg alá csökkenjen.
1.2.2 HASZNOSÍTÁS
A képződő hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása: a képződő hulladék legalább
50%-ának hasznosítása, ezen belül az újra használatra történő előkészítés és az
anyagában történő újrafeldolgozás összességében érje el a 40%-ot.
1.2.3 ÁRTALMATLANÍTÁS
A nem hasznosuló hulladék környezeti és egészségi szempontból biztonságos
ártalmatlanítása, ezen belül a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálása
az elkülönített gyűjtés és a hasznosítás növelésével, illetve más ártalmatlanítási
módszerek alkalmazásával: a lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék
mennyiségének 40% alá, az egyéb ártalmatlanítási módok 10%-ra szorítása. A fenti,
három fő tevékenységi terület átfogó céljainak részletezését és elérésük eszközeit a 2-4.
fejezetekben szereplő programok tartalmazzák. Emellett egyes hulladékáramokra
vonatkozóan az EU hulladékgazdálkodási tárgyú irányelveiből több speciális cél, illetve
intézkedést igénylő feladat vezethető le, amelyeket a jogharmonizációnak megfelelően a
hazai végrehajtási szabályok is tartalmaznak. Ezen, egyes hulladékáramokra vonatkozó
részletes cél-és eszközrendszereket az 5. fejezettől kezdődően mutatjuk be. A teljes,
minden tevékenységre és hulladékáramra kiterjedő részletes célkitűzéseket a 2. melléklet
foglalja össze.

