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2019. évi tevékenységről szóló beszámoló 

A civiltörvény előírásainak megfelelően a szervezet 2019-ben Hulladékgazdálkodók Országos 

Szövetségeként folytatta tevékenységét.  

(A Beszámolóban használt rövidítések magyarázata a dokumentum végén olvasható.) 

I. A SZÖVETSÉG 2019-ben végzett tevékenysége 

1. Nemzeti érdekképviselet: 

 

• 2018. június 14-én hatályba lépett hat, a körforgásos gazdaság megvalósítását célzó, 

hulladékgazdálkodással összefüggő európai uniós módosított irányelv: 

− a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelv (Hulladék Keretirányelv – HKI);  

− a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv (CSIE); 

− a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv (HL); 

− az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv (EG); 

− az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 

2006/66/EK irányelv (E+A), valamint  

− az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE). 

Az irányelvek hazai átültetése és a bennük foglalt kötelezettségek teljesítése 2019-ben a 

környezetvédelmi politikai döntéshozás kiemelt feladata volt, hiszen a tagállamoknak 2020. 

július 5-ig meg kellett hozniuk az átültetéshez szükséges jogszabályi rendelkezéseket. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az új európai hulladékgazdálkodási 

követelmények megfelelő átültetése és az előírások teljesítésének biztosítása céljából 

kettő szakértői fórumot hozott létre: a Kiemelt Hulladékáramok Szakmai Egyeztető 

Fórumát, illetve a Kiterjesztett Gyártói Felelősség Szakmai Egyeztető Fórumát. 2019. 

január 9-én a szakértői fórumok egy egységes nyitó ülést tartottak, melyen 

szövetségünket dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató képviselte. A fórumról 

készített összefoglalót, kapcsolódó javaslatkérésünket és dr. Makai Martina helyettes 

államtitkár asszony fórumon elhangzott előadásának anyagát továbbítottuk 

tagjainknak. 

 

• 2019. január 23. napján a Kiterjesztett Gyártói Felelősség, 2019. január 30. napján pedig a 

Kiemelt Hulladékáramok Egyeztető Fóruma ismételten ülést tartott. A minisztériumi ülések 

mellett az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságában is folytak kapcsolódó egyeztetések. Az 

ITM és az MGYOSZ üléseken állandó képviselőként dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató 

képviselte szövetségünket, továbbá az ITM Kiterjesztett Gyártói Felelősség Egyezető 

Fórumán részt vett Farkas József úr, az Erőforrás-gazdálkodási Szakosztály vezetője, az 

MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága Papír Munkacsoportjának ülésén Verő Zsolt úr, a 

Papírhulladék Szakosztályunk társvezetője, az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága 

Műanyag Munkacsoportjának ülésén pedig Horváth István úr, a szövetség Ellenőrző 

Bizottságának elnöke, a Holofon Zrt. IT elnöke.  
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• Az ITM szervezésében két munkacsoportban 12 szakmai egyeztetés zajlott elsősorban 

érdekképviseleti szervezetek részvételével. Az egyeztetések alkalmával a Szövetségünk 

részéről előkészített javaslatokat képviseltük a körforgásos gazdaság hazai megvalósítása, 

valamint a környezetvédelmi termékdíjas rendszer szükségszerű átalakítása tekintetében, 

egyúttal egyes ellenérdekű javaslatokkal kapcsolatban kifejtettük az álláspontunkat. Ez 

utóbbi körből kiemelendő, hogy az NHKV Zrt. és a Köztegy előterjesztései alapján a 

gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött települési hulladékainak begyűjtését 

közszolgáltatási monopólium alá kívánták sorolni, illetve meg akarták szüntetni a piaci 

hulladékgazdálkodási szereplők iskolai „akciós” papírgyűjtési lehetőségét, ezáltal az iskolai 

papírgyűjtést is kizárólagos közszolgáltatási feladatellátásként kívánták szabályozni. A 

hivatkozott előterjesztésekkel szemben kifejtett ellenérveink hatására a közszolgáltatók 

monopóliumának kiterjesztésére nem került sor. 

 

• Az EU előírásoknak megfelelő, jövőben kialakítandó hazai EPR rendszer kapcsán 

Szövetségünk minden érdekelt érdekét szem előtt tartó javaslatokat fogalmazott meg.  

 

• Annak érdekében, hogy a Kiterjesztett Gyártói Felelősség Szakmai Egyeztető Fórumában 

megfogalmazhassuk az elektronikai hulladékokra vonatkozó gyűjtési és hasznosítási 

célértékek eléréséhez szükséges intézkedésekkel és támogatással kapcsolatos 

javaslatainkat, az ITM-hez fordultunk a forgalomba hozott termékdíjköteles elektronikai 

berendezések, illetve az ezekből keletkezett hulladék mennyiségére vonatkozó adatokért.  

 

• A HOSZ a Humusz Szövetséggel, a Greenpeace-szel, a Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi 

Egyesülettel és a Felelős Gasztrohős Alapítvánnyal közösen állásfoglalást adott ki a 

biológiailag lebomló műanyagokkal kapcsolatos problémákról. A szervezetek 

sajtóközleményét az MTI is lehozta. 

 

• A Greenpeace kérésére felmérést készítettünk Tagjaink körében a nehezen hasznosítható 

csomagolásokról, csomagolóanyagokról. 

 

• Részt vettünk az Ágazati Készségtanács megalakításában és munkájában. Ennek célja, hogy 

a munkaerőpiaci igényeket jelenítse meg a szakképzés megújítási folyamatában, elősegítve, 

hogy az oktatás arra készítse fel a tanulókat, amire a gazdaságnak szüksége van. A 

Környezetvédelmi és Vízügyi Ágazati Készségtanács (ÁKT) Szövetségünk segítségével 

alakulhatott meg. A 13 tagból nyolcan a HOSZ javaslatára kerültek a testületbe, melynek 

elnökének Balika Istvánt (Metalex 2001 Kft. elektronikai hulladék üzletágvezető, HOSZ 

elnökségi tag, HOSZ vezető oktató) választották meg. A szakértők között Major Ágnes HOSZ 

képzési vezető is részt vesz a munkában.  A testület kidolgozta a környezetvédelmi, vízügyi, 

hulladékgazdálkodási szakmákban, iskolarendszerben szükséges képzési struktúrát, szakma- 

és pályaorientációs leírásokat fogadott el a környezetvédelmi technikus négy ágazati 

képzésére (közte a hulladékhasznosító és –feldolgozóra), valamint a hulladékfeldolgozó 

munkatársra, és meghatározta az egyes szakmáknál elvárt digitális kompetencia igényt. Az 

ÁKT által delegált szakértők a szakmák képzési kimeneti követelményeit dolgozzák ki, ebben 

is aktívan részt veszünk, s részt vettünk. Az ÁKT-k által végzett tevékenység jelentős 

mértékben befolyásolja a középfokú szakmai képzés folyamatban lévő átalakítását. Az ÁKT-
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ban a HOSZ tagjait képviselő szakemberek, tagok és szakértők érvényesíteni tudják 

ágazatunk érdekeit a jövő szakembereinek képzése terén. 

 

• 2019. januártól szövetségünk új, szakmai együttműködő médiapartnere lett az InGreen 

Magazin a Zöldunió mellett. 

• Nagykereskedelmi Klubunk 2019. január 29. napján vendégül látta dr. Makai Martinát, 

fenntartható fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár asszonyt. A korábbi minisztériumi 

megbeszélésekkel összefüggésben megküldtük tagjainknak szövetségünk előzetes 

javaslatait, melyeket ügyvezető igazgatónk az ITM felkérésére állított össze, s képviselt a 

megelőző fórumokon lezajlott egyeztetések, s viták során.   

 

• A 2019. január 30-i Kiemelt Hulladékáramok Egyeztető Fórumán dr. Borosnyay Zoltán 

képviselte szövetségünket. Az ülésről készült emlékeztetőt továbbítottuk tagjainknak.  

• Értesítettük tagjainkat a módosított 2019. évi Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervről. 

 

• A Nemzeti Adó-és Vámhivataltól a hulladék ágazat tevékenységét közvetlenül szolgáló 

tárgyi eszközökre alkalmazandó értékcsökkenés kérdésére vonatkozóan állásfoglalást 

kértünk, a NAV hivatalos válaszát pedig a továbbítottuk tagjainknak. 

 

• Az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának 2019. február 8-i ülésén mutatta be ügyvezető 

igazgatónk „Elsősorban a települési hulladék újrafeldolgozására és újrahasználatra való 

előkészítésére, továbbá a települési hulladék lerakással történő ártalmatlanítására 

vonatkozó célérték megvalósítását elősegítő előzetes javaslatcsomag” című prezentációját. 

Az előadásban foglaltakat az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága elfogadta. Az MGYOSZ 

kérdéses ülésére két anyagáram, a műanyag és a papír tekintetében is részt vettünk a 

MGYOSZ közös javaslatainak a kidolgozásában. A papír anyagáram kapcsán tett 

javaslatainkat és az új európai EPR szabályokkal összefüggésben az MGYOSZ ITM felé is 

közvetített javaslatát megküldtük tagságunknak. 

 

• 2019. február 20. napján az ITM-ben a Kiterjesztett Gyártói Felelősség Szakmai Egyeztető 

fóruma ülésezett, melyen ügyvezető igazgatónk és Farkas József úr, az Erőforrás-

gazdálkodási Szakosztály vezetője vettek  részt. A megbeszélés keretében egyebek mellett 

az OKT képviselője támogatta az MGYOSZ új EPR rendszerre vonatkozó általános javaslatait, 

továbbá az MGYOSZ prezentálta a papír és a műanyag anyagáramokra vonatkozó 

elképzeléseinek egy részét. Szövetségünk a Papírhulladék Szakosztály keretében lezajlott 

egyeztetések eredményeképpen nem fogadta el 2020 tekintetében az MGYOSZ papír 

anyagáram gyűjtésének és hasznosításának támogatására megtett előzetes javaslatát. Mind 

a papír, mind a műanyag anyagáramra vonatkozó MGYOSZ javaslatok kidolgozásában 

aktívan közreműködtünk. Az ülés keretében ügyvezető igazgatónk még ismételten 

hangsúlyozta és sürgette a (zöld)közbeszerzések, továbbá az adó és termékdíjas 

rendelkezések során az egyes termékek hasznosíthatóságának és másodnyersanyag-

tartalmának a figyelembe vételét, és ez alapján differenciált, a másodlagos nyersanyagok 
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elterjedését és felhasználását támogató szabályozás kialakítását. Az ülésről készült 

emlékeztetőt továbbítottuk tagjainknak. 

 

• 2019. február 27-én Gyirmóton az Aranyhal Étteremben a Vám-, Jövedéki és Adóügyi 

Szolgáltatók Szövetsége, valamint Szövetségünk a NAV képviselőivel  közös fémszekció ülést 

tartott a következő kérdésekről:  

-Fémtörvénnyel kapcsolatos szankciórendszerek újragondolása (alapelvek, mértékek, 

mérlegelési lehetőség, fokozatosság elve) 

-Érzékeny fajkódos termékek átvétele, kezelése 

-Tárolási rend szabályainak a napi gyakorlathoz/működéshez való igazítása 

-Fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok átvételével kapcsolatos problémák 

Az egyeztetésen megállapodás született egy szűk körű bizottság felállításáról, amely a 

VJASZSZ, a HOSZ, a NAV és a Fémszövetség delegáltjaiból állna, és a feladata lesz a 

fémkereskedelmi szabályozás minden érintett érdekeit szem előtt tartó, módosítására 

teendő javaslat szakmai előkészítése. A bizottsági alakuló ülésének Szövetségünk 2019. 

március 12-én 11 órától a Lion’s Garden Hotel különtermében adott otthont. Az ülésen a 

NAV, a VJASZSZ, a Fémszövetség és a Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete 

képviselői mellett házigazdaként részt vett Szövetségünktől Horváth Ferenc elnök és 

szakosztályvezető úr, valamint Jeffrey D. Kimball társ-szakosztályvezető úr és dr. Borosnyay 

Zoltán ügyvezető. A megbeszélésen elsősorban a „Szankció törvény” és a 

Fémkereskedelemről szóló törvény szankciórendszere közötti koherenciák kialakításáról, a 

fémkereskedőkre vonatkozó szabályozás racionalizálásáról folytak egyeztetések. 

 

• Az MGYOSZ 2019. február 28-i elnökségi ülésén ügyvezető igazgatónk vett részt, s a HOSZ 

részéről válaszolt az MGYOSZ Elnökségének kapcsolódó kérdéseire. 

 

• 2019.03.05-én és 03.12-én is az ITM-ben a körforgásos gazdaságra vonatkozó európai 

szabályozás hazai átültetésével kapcsolatos egyeztető fórumokra került sor. A fórumokon 

dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató és Farkas József úr, az Erőforrás-gazdálkodási 

Szakosztály vezetője képviselte Szövetségünket.  A 03. 05-i megbeszélésről kiemelendő, 

hogy a Köztisztasági Egyesülés egy részletes javaslatsort terjesztett elő, amelyet szóbeli 

előadás alapján nem egyeztettek az NHKV Zrt.-vel. A Köztegy javaslatai között egyebek 

mellett szerepel a jelenlegi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási monopólium 

igénybevétele alóli „kiskapuk lezárása”, továbbá a közszolgáltatás tárgyi hatályának taxatív 

meghatározása, azzal, hogy aki a jövőben ilyen anyagokat venne át az végső soron 

orgazdának lenne minősítve, s az engedélyének a megvonásával is fenyegetve lenne. A 

Köztegy javaslataira ügyvezető igazgatónk ismételten hangsúlyozta, hogy meg kell vizsgálni 

mire hozták létre Magyarországon a közszolgáltatást. A 03.12-ei fórumról kiemelendő, hogy 

az APPLIA Magyarország Egyesülés egy komplett EPR koncepciót terjesztett elő. A nem 

csupán az elektronikai hulladékokat érintő elképzelésről aktív vita bontakozott kis, amelybe 

Szövetségünk is bekapcsolódott; többek között ismételten hangsúlyozva, hogy bármilyen 

rendszer is jön létre a hazánkban, a piaci hulladékgazdálkodási gyűjtők és hasznosítók az 

EPR szervezetben, és hangsúlyozottan az EPR díjak meghatározásában a feladatellátásukhoz 

mérten valós befolyást akarnak. Sem gyártói, sem állami szervezésben megvalósuló 

rendszernél nem fogadják el a valós költségeket figyelembe nem vevő bázis alapú tervezést. 
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• Az MGYOSZ 2020-ra vonatkozó termékdíjas indikatív díjjavaslataival összefüggésben 

megküldtük észrevételeinket az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága részére, kérésükre a 

papír, műanyag, üveg és fa anyagáramokat érintően. 

 

• Az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának 2019. március 18-i ülésén ügyvezető 

igazgatónk vett részt, ahol a kibocsátóknak a csomagolási anyagáramok tekintetében 2020-

ra előkészített indikatív EPR díjkalkulációit tárgyalták. Az ülésen lefolytatott szavazások 

során a tagjaink, és kiemelten az Erőforrás-gazdálkodási Szakosztályunk észrevételei alapján 

tartózkodtunk, azzal, hogy március 22-re írásbeli állásfoglalást ígértünk az egyes 

díjjavaslatok tekintetében. Szövetségünk írásban kifejtett álláspontját, az Öko-Pannon 

Nonprofit Kft. -től és az MGYOSZ - tól érkezett kapcsolódó leveleket továbbítottuk 

tagjainknak. 

 

• Levélben fordultunk az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tájékoztatásért a 2017., 

a 2018. és a 2019. évi iparfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban. Dr. Makai Martina 

helyettes államtitkár asszony válaszát ismertettük tagjainkkal. 

 

• Ügyvezető igazgatónk 2019. március 21-én egyeztetett Dr. Schweickhardt Gyula  helyettes 

államtitkár úrral az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága  a 2021–

2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források versenyképességet 

növelő és a hulladékgazdálkodást érintő felhasználásának tervezése kapcsán. A 

megbeszélés eredményeként dr. Borosnyay Zoltán két levélben jelzett fejlesztési irányokat. 

Dr. Schweickhardt Gyula helyettes államtitkár úr a köszönetét fejezte ki szövetségünknek a 

szektorális fejlesztési tervek kidolgozásában nyújtott segítő közreműködésünkért.  

 

• 2019. március 27-én az ITM kiemelt anyagáramok egyeztető fórumán Horváth Ferenc elnök 

úr és dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató is képviselte Szövetségünket. Emellett az 

ülésen a HOSZ és a Fémszövetség közös képviselőjeként részt vett dr. Vitányi Márton 

szakértő úr, valamint a Fémszövetség részéről Vincze Gábor elnök úr, és Tihanyi Ervin 

szakértő úr. Dr. Vitányi Márton az elektronikai hulladékok EPR rendszerben történő jövőbeli 

kezeléséről, hasznosításáról a két Szövetség közös anyagát mutatta be.  (A prezentációval 

kapcsolatban a két Szövetség képviselői megelőzően 2019. március 19-én személyesen is 

egyeztettek, melyen a HOSZ részéről részt vett az Elektronikai Szakosztályunk vezetősége, 

és az ügyvezető igazgatónk.) Az ülés végleges emlékeztetőjét megküldtük tagjainknak. 

 

• Ügyvezető igazgatónk részt vett 2019. március 27-én az FKF Nonprofit Zrt. HUHA 1 

központjában az NHKV Zrt. az eddigiekben licitáló (egyes) piaci szereplőknek tartott 

egyeztető fórumán a HER haszonanyag értékesítési rendszerről. Ismertettük tagjainkkal az 

NHKV Zrt. fórumon bemutatott előadásait. Ennek folyamodványaként a haszonanyagok 

értékesítése körében továbbítottuk a tagjainktól beérkezett kapcsolódó írásbeli  

észrevételeket az NHKV Zrt. felé.   
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• Dr. Borosnyay Zoltán 2019. március 28-án személyesen egyeztetett az ITM-ben dr. Makai 

Martina helyettes államtitkár asszonnyal, és az ITM két középvezetőjével a körforgásos 

gazdaság jogszabálycsomag hazai átültetésének egyes kérdéseiről.  

 

• Ugyancsak 2019.03.28-án Szövetségünk „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” 

címmel, több mint kétszáz fő részvételével konferenciát tartott. Az egész napos 

rendezvényen 100 felsőoktatási és szakképzési diák és tanár díjmentes részvételét az 

Agrárminisztérium Zöld Forrás programja támogatta, a HOSZ PTKF/354/2018 számú 

okiratban rögzített, „Lépések a körforgásos gazdaság irányába. A konferencián további 

mintegy 100 fő vállalati és szakmai résztvevő jelent meg, köztük állami cégek és a szaksajtó. 

Az előadásokat tagságunknak megküldtük. 

 

• Megküldtük észrevételeinket az MGYOSZ egyéni hulladékkezelésre vonatkozó javaslataival 

összefüggésben Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony részére. 

 

• 2019. áprilisban Szövetségünk megvásárolta a Zöld Ipar Magazin (ZIP Magazin) lapalapítói 

és kiadási jogait. A korábbi tulajdonostól a magazin előállításában résztvevő szakembereket 

Nyul Zsuzsa média tanácsadó kivételével egytől-egyig átvettük, emellett kiadóként 

természetesen minden korábbi hirdetésre, illetve előfizetésre vonatkozó megállapodásnak 

eleget tettünk. A lap a korábbi gyakorlatnak megfelelően kéthavonta jelent meg. Az olvasók 

a hulladékgazdálkodás, a megújuló energia és a környezetvédelem - e három terület 

szereplőit leginkább foglalkoztató - hazai és külföldi aktualitásairól értesülhettek. 

Ügyvezetőnk hagyományosan részt vett a Zöld Ipar Magazin szerkesztésében, illetve 

speciálisan hulladékgazdálkodás területét érintően segítette összeállítani a lapokat, 

emellett egyebek mellett ellátta a lappal kapcsolatos ügyvezetői és értékesítési feladatokat 

is. A HOSZ esetenként cikkek írásával is hozzájárult a magazin megjelenéséhez. A magazin 

honlapját, illetve a Facebook oldalát naprakészen tartottuk és folyamatosan fejlesztettük, 

online és print hirdetési felületeit értékesítettük. A magazin különböző szakmai 

rendezvények médiapartnereként kiállítóként is megjelent. 

 

• A HOSZ ügyvezető igazgatója és az Elektronikai Hulladék Szakosztály vezetője és a 

Fémszövetség képviselői 2019. 04.03-án egyeztettek az elektronikai gyártók, az MGYOSZ és 

az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. képviselőivel az EU szabályoknak megfelelően kialakítandó 

kiterjesztett gyártói felelőségi rendszer(ek) (EPR) kialakításáról. 

 

• Szintén 2019.04.03-án dr. Borosnyay Zoltán egyeztetett az NHKV Zrt. vezérigazgatójával, 

Vásárhelyi Pál úrral.  

 

• Ügyvezető igazgatónk részt vett a 2019.04.11-i Körforgásos Gazdaság Szemináriumon. 

 

• A HOSZ ügyvezetője a Holland Királyság Nagykövetsége és a Magyarországi Üzleti Tanács a 

Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) 2019.04.15-i meghívására részt vett a ‘Signing Ceremony 

and Business Drink‘ üzleti vacsorán. Az eseményen a Platformhoz újonnan csatlakozott 

szervezetek aláírására került sor.  
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• Dr. Borosnyay Zoltán megjelent a 2019.04.16-i LIFE Információs napon és kiállításon. A 

rendezvényen elhangzott előadásokat továbbítottuk tagságunknak. 

 

• Szakmai partnerként támogattuk a 2019.04.16-18 között Bulgáriában megrendezésre került 

Save the Planet – 10th South-East European (SEE) Waste Management & Recycling 

Exhibition & Conference-et, melyen  szövetségünket ügyvezető igazgatónk képviselte. Az 

esemény médiapartnere a HOSZ kiadásában megjelenő Zöld Ipar Magazin volt.  

 

• 2019. 04. 24-én ügyvezető igazgatónk és Horváth Ferenc elnök úr képviselte 

Szövetségünket az ITM Kiterjesztett Gyártói Felelősség Szakmai Egyezető Fórumán, ahol 

kiemelendő módon az MGYOSZ prezentálta a 2020. évre vonatkozó előzetes (indikatív) EPR 

díjjavaslatait. Az ülés emlékeztetőjét kiküldtük tagjainknak. 

 

• dr. Borosnyay Zoltán „Hol tart a hazai hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaságra 

történő átállásban?” címmel előadást tartott a Dunaújvárosi Marketing Klub valamint a 

Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Körforgásos Gazdaság témájú 

rendezvényén 2019.04.25-én.  A prezentációt továbbítottuk tagjainknak. 

 

• Levélben fordultunk dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszonyhoz az iparfejlesztési 

pályázatokkal és a 2019. évi működési támogatássokkal kapcsolatban, egyúttal megküldtük 

a tagvállalataink vonatkozó problémafelvetéseit. Helyettes államtitkár asszony válaszát 

ismertettük tagjainkkal. 

• A HOSZ ügyvezető igazgatója részt vett a Munkaadók és Gyáriparosok Országos 
Szövetségének évi közgyűlésén 2019. május 2-án.  
 

• A Körforgásos Gazdaság Platform - amely a Holland Királyság Magyarországi 
Nagykövetsége, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében alakult meg és melynek 
Szövetségünk is a tagja - a körforgásos gazdaság hazai helyzetét vizsgáló kérdőívet küldte 
meg számunkra. Tagjaink szíves segítségét kértük, hogy a kérdőívet töltsék ki és küldjék 
vissza részünkre. 
 

• 2019.05.03-án dr. Borosnyay Zoltán egyeztetett az Élelmiszer-feldolgozók Országos 
Szövetségének főtitkárával a hazai élelmiszercsomagolások körforgásos gazdaságnak 
megfelelő szükséges átalakításának kérdéseiről. 
 

• Ügyvezető igazgatónk által 2019. május 9-én tájékoztatás és észrevételezés céljából 

megküldött „Hulladékból előállított alternatív tüzelőanyag hulladékstátusza 

megszűnésének, felhasználási feltételeinek és tanúsításának szabályairól” szóló 

előterjesztéssel kapcsolatban kértük tagjaink észrevételezését. A tagvállalatainktól érkezett 

észrevételeket dr. Halász Zsolt helyettes államtitkár úrhoz eljuttattuk. 

 

• Dr. Borosnyay Zoltán 2019. május 13-án részt vett a Norvég Nagykövetség által 

megrendezett „Sustainable Management of Plastic Waste” című workshopon. Az előadáson 

elhangzott előadások legfontosabb diáit továbbítottuk tagságunknak. 
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• Dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszonynak az ITM által létrehozott kiemelt 

hulladékáramok, illetve kiterjesztett gyártói felelősség szakmai egyeztető fórumban folyó 

munkához kapcsolódóan 2019. május 14-én kiegészítést küldtünk a korábbi, 2019. január 

17-i előzetes javaslatainkhoz. 

 

• A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért szervezésében megrendezésre 

került Körforgásos Gazdaság munkacsoport 2019. 05.15-i alakuló ülésén dr. Borosnyay 

Zoltán képviselte Szövetségünket. Az ülésen elhangzottak összefoglalóját és a bemutatott 

prezentációt megküldtük tagjainknak. A Körforgásos Gazdaság Platform az elhangzott 

észrevételek alapján előkészítette a körforgásos gazdaság hazai helyzetét vizsgáló felmérés 

tervezetét. Tagjaink észrevételeit kértük a felmérésben foglalt kérdésekkel összefüggésben. 

A beérkezett véleményeket, javaslatokat továbbítottuk a szervezőknek. 

 

• Horváth Ferenc elnök és szakosztályvezető úr, és Farkas József úr, az Erőforrás-gazdálkodási 

Szakosztály vezetője, valamint ügyvezető igazgatónk képviselte szövetségünket a 2019. 05. 

22-i az ITM kiemelt hulladékáramok egyeztető fórumán a körfogásos gazdaságra vonatkozó 

európai jogszabályok hazai átültetésével kapcsolatban. Az érdekeltek részvételével zajló 

egyeztetésen a Köztegy. (és megelőzően az NHKV Zrt.) képviselője a háztartási hulladékhoz 

hasonló elkülönítetten gyűjtött gazdálkodó szervezeti hulladékáramok, valamint az évi 2 

alkalomra kiterjedő „akciós iskolai” papírgyűjtések tekintetében ismételten monopolizációs, 

a közszolgáltatói kizárólagosság hatályának kiterjesztésére vonatkozó javaslatot terjesztet 

elő. A hivatkozott elképzelésekkel szemben (ahogyan az eddigiekben is) már az ülésen állást 

foglaltunk. Az ismételten felmerült monopolizációs törekvésekről már az Elnökségünk és a 

Nagykereskedelmi Klubunk is tárgyalt, s a kapcsoló iránymutatásként „zéró toleranciát” 

hirdetett. 

 

• Ügyvezető igazgatónk 2019.05.31.-én megjelent a hazai Zöld Civil Szervezetek 29. Országos 

Találkozója keretében a HUMUSZ Szövetségnél a „bió-műanyagok” témaköréről megtartott 

nyilvános szekcióülésen és beszélgetésen.   

 

• A Vám-, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége, a HOSZ, a Fémszövetség, és a Magyar 

Fémkereskedők Szakmai Egyesülete 2019.06.03-án Szövetségünk székhelyén megbeszélést 

folytatott a hazai fémkereskedelmi szabályozás módosítási lehetőségeiről; kiemelten a 

közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt figyelembe véve a 

fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény szankciórendszerének módosításáról.   

 

• A Piac és Profit Kiadó Kft. szervezésében 2019. 06. 13-án megrendezésre került „Best of 

energiahatékonyság – Költségcsökkentés a nulláig” című konferenciáját szakmai 

partnerséggel támogattuk és a konferencián szövetségünk kiállítóként is megjelent. Az 

érdeklődőket tájékoztattuk a HOSZ és a Zöld Ipar Magazin tevékenységéről, illetve 

megajándékoztuk a „Hulladékhasznosítás” című kiadványunkkal és a Zöld Ipar Magazin 

tavalyi lapszámaival. Az eseményen dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató előadást 

tartott „Javítsd meg! Használd újra! Hasznosítsd újra! Miért éri meg nekünk a körkörös 

gazdaság?” címmel. A konferencia előadásanyagait megküldtük Tagjainknak.  
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• Szintén 2019. 06. 13-án dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató az Ökofilmklub Egyesület 

meghívására részt vett a „Plastic Ocean – Az elszabadult műanyag” című film vetítését 

követő szakértői beszélgetésen. A jelenlévők a mikroműanyagokról, az egyszer használatos 

műanyagok elleni küzdelemről és a hulladékhasznosítás hazai helyzetéről beszélgettek a 

meghívott szakemberekkel. 

 

• Tájékoztatásul és észrevételezés céljából megküldtük Tagjainknak a jövő nemzedékekért 

felelős biztoshelyettes környezeti felelősség hatékonyabb érvényesítésére irányuló 

jogalkotási kezdeményezését.  

 

• A Felelős Élelmiszergyártók Szövetségével (FÉSZ) folytatott egyeztetések eredményeképpen 

az élelmiszergyártók a csomagolásaik tervezésénél a jövőben egyebek mellett figyelembe 

szeretnék venni az újrahasznosítási szempontokat, a hazai újrahasznosítási lehetőségeket. 

Az említett szervezet összeállított egy kérdéssort, melyet válaszadás céljából megküldtünk 

Tagjainknak. A beérkezett válaszokat összesítettük, és eljuttattuk a FÉSZ-hez. 

 

• Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) 2019. június 19-én tartott 

kiterjesztett gyártói felelősség szakmai egyeztető fórumon Horváth Ferenc elnök úr és dr. 

Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató képviselte szövetségünket. Ügyvezetőnk bemutatta 

egységes javaslatunkat az új európai jogszabályoknak megfelelően kialakítandó EPR irányító 

szervezettel kapcsolatosan. A prezentációt követően közel egy órás vita alakult ki 

legfőképpen a gyártói szervezetek képviselőivel, akik írásban is reagálást ígértek 

elképzeléseinkre.  

 

• Az ITM-től írásban is tájékoztatást kaptunk, hogy az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 

alapján a 2019. évben a korábbi évekhez képest nagyobb összegben kívánnak iparfejlesztési 

projekteket támogatni. Tagjainknak megküldtük a 2019. évi iparfejlesztési pályázathoz 

kapcsolódó pályázati felhívás tervezetét észrevételezés céljából. Egyúttal az ITM részéről 

korábban szóbeli tárgyalás(ok) során kért projektjavaslatokat kísérőlevéllel megküldtük az 

ITM részére, továbbá  a tárgykört érintően ugyancsak megküldtük dr. Borosnyay Zoltán dr. 

Schweickhardt Gyula helyettes államtitkár úrnak még március végén írt elektronikus levelét 

mellékleteivel. 

 

• A zuglói Tropa Verde program munkacsoportjának tanácsadó testületébe a HOSZ is 

meghívást kapott. Szövetségünket dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató képviselte. A 

Tropa Verde a szelektív hulladékgyűjtést ösztönző program, amelynek a keretében a 

lakosok a hulladékátvevő cégeknél leadott hulladékért cserébe kuponokat kapnak, és 

ezeket különböző ajándékokra, kedvezményekre válthatják a helyi vállalkozásoknál.  

 

• Horváth Ferenc elnök úr és az ügyvezető igazgatónk képviselte Szövetségünket 2019. 06. 

24-én az ITM és az EU Bizottság közös szervezésében megvalósult, a „Virtuous Circle 

Mission to Hungary - Circular Economy Summit Budapest 2019” c. konferencián. A 

körforgásos gazdasággal foglalkozó csúcson egyebek mellett Karmenu Vella, az EU Bizottság 

környezetpolitikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa, valamint 

Weingartner Balázs államtitkár úr is beszédet tartott.   Az eseményen dr. Borosnyay Zoltán 
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egyeztetést folytatott dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszonnyal.  Az egyeztetés 

eredményeképp ügyvezetőnk levelében ismételten megküldte és a helyettes államtitkár 

asszony figyelmébe ajánlotta a 2019. május 14-i levelét, melyben az ITM szervezésében 

folyó szakmai egyeztető fórumokra a korábbi javaslatainkhoz tett kiegészítéseket, többek 

között az eddigi fórumokon a Köztegy és az NHKV Zrt. (részben) megismert előterjesztéseire 

válaszul. 

 

• 2019. 06. 26. napján dr. Borosnyay Zoltán az ITM-ben részt vett a csomagolási hulladékokra 

vonatkozó, a 94/62/EK irányelv és a 2005/270/EK bizottsági határozat alapján előkészített, 

2017. évi európai uniós jelentésről tartandó szakmai egyeztetésen. A megbeszélésen a 

tagvállalatainktól származó észrevételek megtárgyalásán túl egyebek mellett szóba kerültek 

olyan stratégiai hulladékgazdálkodási kérdések is, mint például a HUHA II. – 2. budapesti 

hulladékégető mű (egyéb hasznosító) megvalósítása, vagy az egyutas italcsomagolások 

betétdíjasításának kérdései.  

 

• Értesítettük Tagjainkat, hogy dr. Sors László államtitkár úr, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

vezetője 2019. július 1-jétől a NAV Központi Irányítása Rendészeti Főosztály vezetésével 

Horváth Antal pénzügyőr ezredes urat bízta meg.  

 

• A 2019. 07. 18-i ITM kiemelt hulladékáramok szakmai egyeztető fórumon a HOSZ-t Horváth 

Ferenc elnök úr és dr. Borosnyay Zoltán képviselte. Ügyvezetőnk „A hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére vonatkozó (NHKV Zrt.; Köztegy) javaslatok 

tárgyalása” című prezentációt adta elő az egyeztetésen, melyet követően hosszú vita 

alakult ki a közszolgáltatási monopólium kiterjesztésére vonatkozó elképzelésekről. Az ülés 

emlékeztetőjét továbbítottuk tagjainknak.   

• Az ITM szakmai egyeztető fórumok alkalmával felmerült az üléseken ismertetett javaslatok 

megosztásának igénye. Kérésünkre a minisztériumtól Törő Zoltán Gergely osztályvezető úr 

megküldte a 2019. március 27-ei kiemelt hulladékáramok szakmai fórumon az NHKV Zrt. 

által előadott előadásanyagot. Egyebekben nem bocsátották a rendelkezésünkre az NHKV 

Zrt. előterjesztéseit, így továbbra sem kaptuk meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

monopólium kiterjesztésére vonatkozó elképzeléseiket.   

• Értesítettük Tagjainkat a 2019. évi iparfejlesztési pályázathoz kapcsolódó pályázati felhívás 
tervezetéről, és egyúttal indokolt szakmai észrevételeiket, javaslattételt kértük. A 
tagvállalatainktól beérkezett válaszok alapján a véleményezést megküldtük dr. Makai 
Martina helyettes államtitkár asszony részére, valamint az MGYOSZ Környezetvédelmi 
Igazgatójának, dr. Holovács Gabriellának.  
 

• A Nemzeti Adó-és Vámhivataltól állásfoglalást kértünk a követelésfoglalásról, valamint a 
társított hulladék átvételének adózására vonatkozóan. Az említett kérdéskörökkel 
összefüggésben a hivatalos választ ismertettük Tagjainkkal. 

 

• A műanyagok újrahasznosíthatóságáról folytatott egyeztetést a Humusz Szövetségben 

ügyvezető igazgatónk és Sinka Zsófia Műanyag Hulladék Szakosztályvezető 2019. 07.05-én. 
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• 2019. 07.31-én a Szövetségünket Horváth Ferenc elnök úr és dr. Borosnyay Zoltán 

ügyvezető igazgató úr képviselte kiemelt hulladékáramok szakmai egyeztető fórumon. Az 

ITM külső szakértője prezentált egy elméleti EPR modellt. A szövetségi álláspont 

kialakításához kértük a prezentáció, s az ahhoz kapcsolódó háttéranyag megküldését. A 

kapcsolódó előadást és annak háttéranyagát kiküldtük tagjainknak.  

Emellett ügyvezetőnk azért előzetesen felhívta a figyelmet arra, hogy az OHÜ 

megalakításával jogszabályba foglaltan létre akartak hozni 1 termékdíj bizottságot, 

amelyben a hulladékgazdálkodási szektor képviselői is helyet foglaltak volna, illetve a 

jelenlegi állami koordináló modellben is lehetőség volt az évközbeni beavatkozásra. A 

termékdíj bizottság végül nem lett létrehozva, évközbeni díjmódosításra pedig ténylegesen 

soha nem került sor.  A hivatkozottakra tekintettel, ügyvezetőnk előzetesen egyebek 

mellett kérte annak megfontolását, hogy a modell esetleges megvalósítására ne az állami 

intézményrendszer keretében kerüljön sor, illetve a díjmegállapítás ne jogszabályi 

formában történjen az évközbeni beavatkozás valós lehetőségének a biztosítása érdekében. 

Emellett egy jövőbeli EPR rendszer (2023) kialakítása előtt ugyancsak kérte a jelenlegi 

termékdíjas rendszer átalakítását, a közbeszerzések helyett az ismertetett normatív 

finanszírozási rendszer bevezetésének a megvalósítását. Szövetségünk képviselői 

egyebekben több tekintetben üdvözölték, hogy állami oldalról is megismerhetővé vált egy 

elképzelés, amely a mostani állami koordináló rendszer több problémáját orvosolni kívánja. 

Dr. Borosnyay Zoltán kiemelte, hogy a települési hulladék új fogalma hangsúlyozottan, s az 

irányelvbe foglaltan versenysemleges, azaz figyelmen kívül hagyja, hogy a települési 

hulladékok gyűjtését állami felelősségi körben, vagy attól teljesen függetlenül piaci 

szolgáltatók biztosítják. Az ülés emlékeztetőjét megküldtük tagjainknak.  

A 08.27-én megtartott Elnökségi ülésen és Nagykereskedelmi Klubülésen, valamint az 

MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságában is tárgyalásra került a kérdéskör. A kérdéses 

modellel összefüggésben szövetségünk álláspontját megküldtük az ITM Fenntarthatóságért 

Felelős Államtitkárságának. 

 

• Felhívtuk tagjainknak figyelmét, hogy az ITM Szövetségünket ismételten felkérte a 2020. évi 

OGYHT előzetes észrevételezésére. A beérkezett szóbeli és írásbeli észrevételek, valamint a 

véleményezéssel összefüggésben az Erőforrás-gazdálkodás Szakosztály ülésén történt 

egyeztetések alapján elküldtük javaslatainkat Dr. Szabó Csilla főosztályvezető asszonynak. 

 

• A Humusz Szövetség videót készít a műanyagok szelektív gyűjtéséről.  A videó szövege a 

Műanyag Hulladék Szakosztály vezetőjével, Sinka Zsófiával egyeztetésre került. 

 

• Dr. Borosnyay Zoltán megjelent az MGYOSZ Budapest Értéktőzsde Zrt. –vel közösen 

szervezett 2019. szeptember 5-i „Körforgásos gazdaság: a nemzetközi piacra lépés 

akadálya, vagy egy új lehetőség?” témájú üzleti reggelijén.  

 

• Ügyvezető igazgatónk képviselte Szövetségünket 2019.szeptember 28-án az MGYOSZ 

Környezetvédelmi Bizottságában, ahol az ITM tanácsadójának „egy lehetséges kiterjesztett 

gyártói felelősségi modelljét.” tárgyalták.   
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• A Nemzeti Adó és Vámhivatallal való együttműködési megállapodásnak megfelelően 

megkaptuk a környezetvédelmi termékdíj bevallásában feltüntetett, termékdíj-

kötelezettséggel kapcsolatos, 2019. I-II. negyedévére vonatkozó bevallásadatokat, melyeket 

továbbítottunk tagjainknak. 

 

• Szövetségünk társadalmi egyeztetés keretében kapott anyagokat az ITM-től a 2020-ig tartó 

időszakra vonatkozó első „Éghajlatváltozási Cselekvési Tervvel” összefüggésben. A 

tervezettel kapcsolatos esetleges észrevételeiket megküldését kértük tagjainktól.  

 

• Tagjaink észrevételeit, javaslataikat kértük az MGYOSZ-tól a birtokunkba jutott RDF 

behozatal korlátozásával, „A 2014-2020 közötti időszakra szóló OHT szóló 2055/2013. (XII. 

31.) Korm. határozattal elfogadott OHT hulladék behozatallal kapcsolatos felülvizsgálatáról 

szóló” előterjesztés tervezetéről, amely egyebek mellett kiterjedne az RDF importjának a 

korlátozására is. A kapott észrevételek összesítése utána a véleményezést megküldtük az 

MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának.  

 

• Dr. Borosnyay Zoltán képviselte Szövetségünket 2019. 09. 12-én, Debrecenben az A.K.S.D. 

Kft. új, korszerű válógatórendszerének átadásán. 

 

• Ügyvezető igazgatónk részt vett 2019. 09. 25-i Körforgásos Gazdaság Platform szakmai 

munkáját támogató munkacsoport második ülésén. Az értekezlet témája a körforgásos 

gazdaság modelljének hazai elterjesztése volt. 

 

• A Nemzeti Adó és Vámhivatal és Szövetségünk közötti Együttműködési Megállapodás 

keretében fémkereskedelemmel összefüggő statisztikai adatokat kértünk 2016, 2017 és 

2018 tekintetében.  

 

• Értesítettük Tagjainkat az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságától érkezett a „Policy 

declaration” című tervezetről, amely deklarációt, az osztrák, cseh, szlovák, magyar, horvát 

és szlovén gyáripart képviselő szövetségek október elejei találkozóján tervezik 

véglegesíteni.  

 

• A HOSZ ügyvezető igazgatója képviselte szövetségünket a 2019. 10. 01. –i SURFACE projekt 

hazai ülésén. A SURFACE egy 9 ország részvételével zajló projekt, amelynek célja a 

hulladékmegelőzés és az újrahasználat szempontjainak érvényre juttatása, amit 

újrahasználati parkok kialakításával kíván elérni.  

 

• Magyarország első zöld közösségi tartalomszolgáltatójának, a Holnapután-nak a projekt 

bemutatóján ügyvezető igazgatónk is megjelent 2019. 10. 09-én. Az említett 

kezdeményezést Szövetségünk is támogatta. 

 

• Felhívtuk tagjaink figyelmét az MGYOSZ-tól kapott tájékoztatásra, miszerint  a közeljövőben 

nem kerül megnyitásra az érvényben lévő, 2019-2020-ra vonatkozó bérmegállapodás a 

Versenyszféra és a Kormány Érdekegyeztető Fórumán. 
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• Szövetségünk, s az általunk menedzselt ZIP Magazin megállapodást kötött online hirdetési 

és/vagy tartalom felületek folyamatos bérbeadására a „Zöldunió Médiaernyő” (Zöldunió) 

részére.  A megállapodáson keresztül ténylegesen online hirdetési felületeket értékesítünk. 

 

• dr. Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgatónk és Horváth Ferenc elnök úr egy bemutatkozó 

levelet írtak dr. Boros Anitának, az ITM új hulladékgazdálkodásért is felelős államtitkárának. 

Szeptemberben államtitkár asszony kezdeményezett már egy találkozást ügyvezető 

igazgatónkkal, melyet azonban egyéb elfoglaltságaira tekintettel közvetlenül a találkozót 

megelőzően lemondott.  

 

• Előadóként vettünk részt a „Fenntarthatóság, hulladékgazdálkodás és 

környezetmenedzsment a faiparban, avagy Kutatástól a fejlesztésig a jövőnkért” című 

konferencián. A konferenciát 2019. november 6-án Szombathelyen tartották tagvállalatunk, 

a FALCO REC Kft., valamint a FALCO Zrt., a FALCO Szombathely Klaszter, a LIGNOMAT Kft. és 

a Soproni Egyetem közös szervezésében. A konferencia elsődleges célja egy tervezett pilot 

projekt bemutatása volt, amelynek keretében az ország teljes területére kiterjesztenék a – 

különösen a lakosságnál keletkező – fahulladék szelektív gyűjtését és hasznosítását. A 

konferencián szövetségünk részéről Héjja Eszter környezetvédelmi menedzser és 

nemzetközi kapcsolatok felelőse tartott előadást „Úton a körforgásos gazdaság felé – Az EU 

szakpolitikai intézkedései” címmel. 

 

• Levélben fordultunk az ITM hatáskörrel rendelkező főosztályvezetőjéhez a termékdíjas 
rendszerben az idei évi kifizetések csúszása, illetve a 2018. évi iparfejlesztési források 
elmaradása miatti aggodalmakat, panaszokkal kapcsolatban. 

 

• Ügyvezető igazgatónk és Horváth Ferenc elnök úr 2019.11.14.-én a hazai 

hulladékgazdálkodás rendszerszintű problémáiról és a termékdíjas rendszer működéséről 

egyeztetett dr. Boros Anita építésügyért és infrastrukturális környezetért felelős államtitkár 

asszonnyal és Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrral. A bemutatkozó egyeztetést követően 

dr. Borosnyay Zoltán és Horváth Ferenc elnök úr írásban is jelezte Szövetségünk stratégiai 

partnerségi szándékát, s együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezték az 

Államtitkársággal. 

 

• Ugyancsak 2019.11.14.-én dr. Borosnyay Zoltán részt vett az Agrárminisztérium Tudásalapú 

Agrárgazdaságért Felelős Főosztálya a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat 

körforgásos gazdaság témakörben keretében szervezett „ A BIOPOLIMEREK ÉRTÉKLÁNC-

TEREMTŐ SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGBAN” című előadáson.  

 

• A Zöld Ipar Magazin médiapartnerként támogatta a Követ Egyesület 2019. 11. 15-én 

Budapesten megtartott „Növekedéskor utáni gazdaság” című konferenciáját. A rendezvény 

résztvevőit a magazin korábbi lapszámaival ajándékoztuk meg.  

 

• A Piac és Profit Kiadó Kft „Magyar Fenntarthatósági Csúcs – 2019: Végre megértettük? A 

felelősen gondolkodó és cselekvő emberek éves találkozója” című, 2019. 11. 19-i 

konferenciáját Szövetségünk szakmai partnerséggel, a Zöld Ipar Magazin pedig 
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médiapartnerként támogatta. Az együttműködés keretében Szövetségünk, valamint a Zöld 

Ipar Magazin kiállítóként is megjelent az eseményen. A rendezvényen közel 150-en vettek 

részt. A látogatókat tájékoztattuk szervezetünk, valamint a ZIP magazin tevékenységéről, 

illetve standunkon megismerhették az egyes hulladéktípusokat, valamint válaszoltunk 

kérdéseikre. Az érdeklődőket a „Hulladékhasznosítás” című kiadványunkkal, szórólapunkkal 

és a ZIP Magazin korábbi lapszámaival ajándékoztuk meg. A konferencia előadásanyagait 

megküldtük tagjainknak.  

 

• Ügyvezető igazgatónk képviselte Szövetségünket az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. Zöld 

gazdaság csoportja 2019. november 25-én rendezett „Hogyan tovább a körforgásos 

gazdasággal?” témára összpontosító ebéden és kötetlen beszélgetésen, valamint a 

november 26-i  CIRCE2020 projekt keretein belül megrendezésre kerülő „BY-Forum - 

műanyag/gumi hulladék" témára összpontosító eseményen, továbbá november 28-án az 

IFKA zöld kommunikációs kerekasztal beszélgetésén.  

 

• A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért, a Holland Királyság 

Nagykövetsége és az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe szervezésében 2019. 

november 28-án megrendezésre került a Circular Economy Summit konferenciája, melyen a 

HOSZ ügyvezető igazgatója is részt vett. Az eseményen több mint 120, a 

fenntarthatósághoz aktívan hozzájáruló cégvezető és szakember jelent meg, mely során 

ünnepélyesen aláírásra került a Magyar Körforgásos Gazdaság Platform és a Holland 

Circular Hotspot közötti együttműködés. Az új csatlakozottakkal együtt ekkor már 80 tagot 

számlált a Platform. Emellett a BCSDH, a körforgásos gazdaságról szóló 2019-es 

felmérésének eredményei is bemutatásra kerültek.  

 

• Ismertettük Tagjainkkal az MGYOSZ alelnökének, dr. Rolek Ferencnek a levelét a 

bértárgyalásokkal összefüggésben, valamint a 2020. évi béremelésekkel összefüggő 

munkáltatói álláspont kialakításához kértük észrevételeiket az MGYOSZ kérését közvetítve. 

 

• Jeleztük Tagjainknak, hogy megjelent a 2020. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és 

Hasznosítási Terv (OGyHT’20). Farkas József szakosztályvezető úrral, illetve az Erőforrás-

gazdálkodási Szakosztály vezetőségével egyeztetve, kértük tagjaink észrevételét, javaslataik 

megküldését. 

 

• Tájékoztatásul és észrevételezés céljából megküldtük Tagjainknak az egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról 
szóló 374/2012 (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló Kormány-előterjesztés 
tervezetét, valamint kapcsolódó dokumentumait.  

 

• Nagykereskedelmi Klubunk 2019.12.03-i ülésén vendégül láttuk Hizó Ferenc urat, aki 

egyebek mellett a hulladékgazdálkodási ágazatért is felel, mint a „fenntartható 

fejlesztésekért” felelős helyettes államtitkár. A Helyettes Államtitkár úrral folytatott 

egyeztetés során szóba kerültek az OGYHT 2020-al kapcsolatos kritikák, észrevételek is. A 

vele folytatott decemberi egyeztetések eredményeként Szövetségünk az OGYHT 2020 

kapcsán felkérést kapott, hogy írásban még a 2019-es évben jelezzük azokat a 
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legkritikusabb anyagáramokat, melyek esetében mindenképpen plusz termékdíjas 

„támogatási” összeg bevonására, a tervezett támogatás emelésére van szükség. Tagjainktól 

észrevételeket kértünk a legkritikusabb, az OGYHT 2020-hoz képest mindenképpen plusz 

támogatásra szoruló anyagáramok tekintetében, illetve konkrét javaslatokat a 

szükségesnek vélt támogatási összeg(ek) vonatkozásában. Ügyvezetőnk 2019.12.05. napján 

a „HOSZ Nagykereskedelmi Klubülésen megbeszéltek és az európai papírhulladék-

hasznosító ágazat kritikus helyzete” tárgyú levelet írt Hizó Ferenc helyettes államtitkár 

úrnak, melyben a papír anyagáram vonatkozásában egyebek mellett  a figyelmébe ajánlotta 

az EuRIC friss közleményét az európai papírhulladék-hasznosító ágazat kritikus helyzetéről. 

Teljes tagságunk, illetve szakosztályvezetőink, valamint 2019.12.12. napján megtartott 

papírhulladék szakosztályi ülés, továbbá az Erőforrás-gazdálkodási Szakosztály 

vezetőségének véleményét figyelembe véve ügyvezető igazgatónk a papír anyagáram 

gyűjtésének kritikus helyzetéről, majd általában az OGYHT 2020 tekintetében állított össze 

észrevételezést, s több anyagáramot érintő javaslatokat, melyeket az ITM részére 

megküldött. 

 

• A Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai személyesen egyeztettek 

Szövetségünkkel kimondottan tudományos célú megkeresésük kapcsán, melynek keretében 

önkéntes, és anonim vizsgálatokat szerettek volna folytatni elektronikai hulladékok 

feldolgozását végző cégeknél. Tagságunk felé továbbítottuk felhívásukat. 

 

Események, melyeken előadást tartottunk: 

 

- 2019. február 8. MGYOSZ, Budapest 

 „Elsősorban a települési hulladék újrafeldolgozására és újrahasználatra való 

előkészítésére, továbbá a települési hulladék lerakással történő 

ártalmatlanítására vonatkozó célérték megvalósítását elősegítő előzetes 

javaslatcsomag” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. április 15., a NAV által a fémkereskedelmi ellenőrök számára szervezett 

képzés részeként teleplátogatás a Loacker Hulladékhasznosító Kft.-nél, Budapest 

„Fémkereskedelmi előírások teljesítése a gyakorlatban” (Jeffrey D. Kimball) 

 

- 2019. április 25. Dunaújvárosi Marketingklub, Dunaújvárosi Kereskedelmi és 

Iparkamara „Körforgásos gazdaság” című rendezvénye, Dunaújváros 

 „Hol tart a hazai hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaságra történő 

átállásban?”(Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. Június 13., Piac és Profit Kiadó Kft. „Best of ENERGIA Költségcsökkentés a 

nulláig” workshop-konferencia, Budapest 

„Javítsd meg! Használd újra! Hasznosítsd újra! Miért éri meg nekünk a körkörös 

gazdaság?” (Dr. Borosnyay Zoltán) 
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- 2019. június 19., Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiterjesztett Gyártói 

Felelősség szakmai egyeztető fórum,  Budapest 

„EPR irányító szervezet javaslat” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. július 18., Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiemelt 

Hulladékáramok Szakmai Egyeztető Fórum,  Budapest 

 „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére 

vonatkozó (NHKV Zrt.; Köztegy) javaslatok tárgyalása” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. november 6., a FALCO REC Kft., a FALCO Zrt., a FALCO Szombathely 

Klaszter, a LIGNOMAT Kft. és a Soproni Egyetem „Fenntarthatóság, 

hulladékgazdálkodás és környezetmenedzsment a faiparban, avagy Kutatástól a 

fejlesztésig a jövőnkért” című konferenciája, Szombathely 

„Úton a körforgásos gazdaság felé – Az EU szakpolitikai intézkedései” (Héjja 

Eszter) 

 

- Az előbbiek mellett Jeffrey D. Kimball 2019 folyamán több alkalommal tartott 

előadást a hazai hulladékgazdálkodásról iskolások számára a Loacker 

Hulladékhasznosító Kft.-nél szervezett teleplátogatások során. 

 

 

Kiállítóként, egyebek mellett tudatformálási céllal, információs pulttal vettünk részt az 

alábbi eseményen: 

 

o 2019. Június 13., Piac és Profit Kiadó Kft. „Best of ENERGIA Költségcsökkentés a 

nulláig” workshop-konferencia, Budapest 

 

o 2019. November 21., Piac és Profit Kiadó Kft. „Magyar Fenntarthatósági 

Csúcs”workshop konferencia, Budapest 

 

Szakmai rendezvényeink, melyeken szakosztályaink vezetői, illetve képviselői 

előadásokat tartottak:  

 

o 2019. Március 28.  „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” 

                                            konferencia (Agrárminisztérium Zöld Forrás programjának 

                                            pályázati támogatásából 112 fő tanár és diák részvétele 

                                            mellett 93 fő vállalati résztvevővel) 

 

Egyéb rendezvény: 

 

2019. szeptember 14. IX. Hulladékos foci vándorkupa 

Kalocsán, a Kalo-Méh Trans Kft. támogatásával 

(10 csapat és szurkolók, 140 fő) 
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A szakmai (ideértve a kiállítói megjelenést) rendezvényeinken 2019-ben – az előző évhez 

hasonlóan - összesen mintegy 300 fő vett részt.  

2019-ben egy, kiemelkedő érdeklődés mellett megvalósított konferenciánk volt, „A 

körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” címmel. 2018-ban először szerveztünk 

összevont konferenciát felsőoktatási és szakképzési tanárok és diákok, valamint vállalati 

szakemberek részére, amit mindkét résztvevői oldal pozitív visszajelzésére építve 2019-

ben megismételtünk az Agrárminisztérium Zöld Forrás programjából elnyert 

támogatásunkból. Tizenegy oktatási intézmény, azon belül hét egyetem és négy 

érettségi utáni szakképzést nyújtó szakgimnázium tanárai és diákjai éltek a pályázati 

háttérnek köszönhetően ingyenes konferencia-részvétel lehetőségével. Az ITM 

képviselőjének előadásán kívül a HOSZ szakosztályainak hat vezetője beszélt a piaci 

helyzetről, az adott anyagárammal kapcsolatos kihívásokról. Ismét nagyon értékes volt a 

vállalati és a jövőbeli szakemberek közötti párbeszéd, ami által különböző nézőpontok, 

megközelítések kerülhettek felszínre. 

A konferenciaszervezés tekintetében továbbra is azt az elvet követtük, hogy csak akkor 

szervezünk szakmai rendezvényt, ha széleskörű szakmai érdeklődésre számot tartó 

témákat és előadókat tudunk kínálni. Erre a második félévben nem nyílt lehetőségünk. 

 

2. Nemzetközi, elsősorban európai érdekképviselet: 

 

A nemzetközi érdekképviseleti munkát az ügyvezető, illetve az ügyvezető irányításával a 

környezetvédelmi menedzser látja el, továbbá Jeffrey D. Kimball, a szövetség európai 

ügyekért felelős képviselője. 

 

Kiemelt témakörök voltak 2019-ben: 

 

• 2019-ben megkezdődött a 2018-as körforgásos gazdaság jogszabálycsomaghoz 

kapcsolódó végrehajtási jogszabályok és útmutatók kidolgozása. Ezek előkészítéséről, 

illetve az EuRIC ezekre vonatkozó álláspontjáról folyamatosan tájékoztattuk Tagjainkat, 

és az EuRIC álláspontját több alkalommal eljuttattuk az ITM-hez. Ugyancsak a 

körforgásos gazdaság cselekvési terv végrehajtásának a részét képezte az egyszer 

használatos műanyag termékekre vonatkozó irányelv kidolgozása. Folyamatosan 

tájékoztattuk Tagjainkat az elfogadás lépéseiről, az irányelv legfontosabb elemeiről, a 

tervezett végrehajtási jogszabályokról, felmérésekről és további kezdeményezésekről. Az 

év végén már a második körforgásos gazdaság cselekvési terv és az ennek keretet adó 

európai zöld megállapodás előkészítéséről tudtuk tájékoztatni Tagjainkat. Az EuRIC az 

Európai Bizottság terveihez kapcsolódva állásfoglalást adott ki, amelyben a 

hulladékhasznosító ipar legfontosabb javaslatait foglalta össze a 2019–2024 időszakra. 

Ennek az állásfoglalásnak a tervezetét is véleményeztük, természetesen Tagjaink 

bevonásával. 

 

• A körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakmai információkat szélesebb körben is 

közzétettük magyar és angol nyelven a honlapunkon, a 2018 végén - pályázati forrásból - 

elindított, kifejezetten a körforgásos gazdasággal foglalkozó aloldalunkon.    
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• A Kína által bevezetett újabb hulladékimport-korlátozásokkal kapcsolatban folyamatosan 

tájékoztattuk Tagjainkat a legfontosabb változásokról, valamint a BIR és az EuRIC 

álláspontjáról.  

 

• Az Európai Bizottság jelenleg készíti elő az uniós hulladékszállítási rendelet 

felülvizsgálatát. EuRIC állásfoglalásainak a tervezetét Tagjaink észrevételei alapján 

véleményeztük, és eljuttattuk az EuRIC-hez részletes javaslatsorunkat is. A témában az 

EuRIC munkacsoportot hozott létre, amelybe – a HOSZ belső munkatársa mellett – két 

tagvállalatunk egy-egy kollégáját is delegáltuk. 

 

• A Bázeli Egyezményben részes országok a tavalyi évben tárgyalták és végül el is fogadták 

azt az egyezmény módosítására irányuló javaslatot, amely alapján bejelentésköteles lesz 

a szennyezett, a legtöbb vegyes, valamint a veszélyesnek minősülő műanyag hulladékok 

országhatárokon át történő szállítása. A téma alakulásáról több alkalommal 

tájékoztattuk Tagjainkat, és részt vettünk az EuRIC Európai Bizottság felkérésére 

folytatott felmérésében arról, hogy az egyes tagállamokban hogyan történik a különféle 

hulladékok zöldlistás bázeli kódok alá történő besorolása. 

 

• Jelenleg is folyamatban van a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének a felülvizsgálata, 

amely a hulladékártalmatlanítási műveletek (D1–D15) és a hasznosítási műveletek (R1–

R13) listáját tartalmazza. Az egyeztetésekről folyamatosan tájékoztattuk Tagjainkat, és 

véleményeztük az EuRIC álláspontját a témában.  

 

• Tájékoztattuk Tagjainkat az Európai Unió Bíróságának ítéletéről az elővigyázatosság 

elvének értelmezéséről a veszélyes és nem veszélyes hulladékként egyaránt besorolható 

hulladékok tekintetében. 

 

• Az Európai Bizottság megbízásából felmérés készült az egyes EU-tagállamok 

hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó szabályozásáról és gyakorlatáról. Egy 

tagvállalatunk visszajelzése alapján röviden bemutattuk a hazai helyzetet az EuRIC-nek a 

fémhulladékok hulladékstátuszának a megszűnését illetően 

 

• Több alkalommal értesítettük tagvállalatainkat a hulladékgazdálkodási, illetve kutatási és 

innovációs témákban elérhető nemzetközi pályázatokról, egyéb finanszírozási 

forrásokról, valamint az EuRIC-kel és tagjaival pályázati partnerként történő 

együttműködés lehetőségéről. 

 

• Az EuRIC több kérdéskörben végzett felmérést tagjai között az egyes EU-tagállamok jogi 

szabályozásáról, illetve gyakorlatáról. Valamennyi esetben bemutattuk a hazai helyzetet, 

az EURIC által összesített információkat pedig eljuttattuk Tagjainkhoz. A témák a 

következők voltak:  

o nem veszélyes hulladékok lerakási díjai 

o az ártalmatlanításra szánt hulladék határokon át történő szállítására vonatkozó 

szabályok 
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o a hulladéklerakási adókból befolyó összeg felhasználása 

 

• Az EuRIC összeállított egy brosúrát, amely a fémhulladék-hasznosítás gazdasági és 

környezeti előnyeit mutatja be. A brosúra tervezetét Tagjaink észrevételei alapján 

szövetségünk is véleményezte.  

 

• Hollandia 2018-ban arra tett javaslatot, hogy a kobalt fém veszélyes besorolást kapjon az 

EU vegyianyag-szabályozásában (CLP rendelet), ami nagymértékben kihathat az európai 

acélhulladék-hasznosításra. A Tagjaink észrevételei alapján jelentősen kiegészített 

EuRIC-álláspontot 2019-ben is eljuttattuk az Európai Bizottsághoz és az uniós 

egyeztetéseken Magyarországot képviselő Nemzeti Népegészségügyi Központhoz.  

 

• 2019-ben kezdték meg az uniós tagállamok az Európai Bizottság vezetésével annak a 

javaslatnak a tárgyalását, amely újabb veszélyes osztályozást rendelne az ólomhoz az EU 

vegyianyag-szabályozásában (CLP rendelet) – ez a módosítás ugyancsak visszahathat a 

hulladékokra is. A témában eljuttattuk észrevételeinket az EuRIC-hez. 

 

• Az EuRIC 2019-ben átfogó vizsgálatot folytatott le, amely során több európai ország 

shreddereiben mintát vettek a shredderezésből származó „könnyű frakció és porból” 

(EWC 19 10 03* vagy 19 10 04), illetve „más frakciókból” (19 10 05* vagy 19 10 06), és 

bioteszttel értékelték ezeknek a veszélyességét. A projekthez felhívásunkra jelentkezve 

egyik tagvállalatunk is csatlakozott. 

 

• Az Európai Bizottság vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az e-hulladékok kezelésére 

vonatkozó hivatalos európai szabványok alapján kötelező erejű európai jogszabályban 

határozza meg a kezelés minimumkövetelményeit. 2019-ben tájékoztattuk Tagjainkat a 

Bizottság döntését megalapozó tanulmány előkészítéséről, a kapcsolódó felmérésről és 

az EuRIC témára vonatkozó álláspontjáról.  

 

• Ugyancsak az elektronikai hulladékokat érinti elsősorban, hogy a deka-BDE égésgátló 

anyagot tartalmazó műanyag hulladékok hasznosítására vonatkozó korlátozások 

kidolgozása kezdődött meg az ENSZ (a Stockholmi Egyezmény), illetve az EU szintjén. A 

munka lépéseiről és az EuRIC álláspontjáról 2019-ben is rendszeresen tájékoztattuk 

Tagjainkat, és az EuRIC álláspontját tájékoztatásul megküldtük az ENSZ szintjén 

Magyarországot képviselő Agrárminisztériumnak.  

 

• Az EuRIC-en keresztül továbbra is nyomon követtük az elektronikai berendezések 

környezetbarát tervezésére vonatkozó európai rendeletek kidolgozását, egyes 

berendezéstípusok esetében javaslatokat is megfogalmaztunk az EuRIC felé. 

 

• Tájékoztattuk Tagjainkat arról a kezdeményezésről, amelynek keretében az 

akkumulátor-, illetve elektronikaiberendezés-gyártók és a hulladékhasznosítók európai 

szervezetei – közöttük az EuRIC – útmutatásokat kívánnak kidolgozni a lítiumion-

akkumulátorok által okozott tüzek kezelésére.  
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• Tagjaink észrevételei alapján véleményeztük azoknak a sajtóközleményeknek a 

tervezetét, amelyekben az EuRIC az európai papírhulladék-hasznosító ágazat kritikus 

helyzetére hívta fel a figyelmet, és amelyet az Európai Bizottsághoz is eljuttatott.  

 

• Rendszeresen tájékoztattuk Tagjainkat a papírhulladék mintavételére, illetve 

összetételének a meghatározására vonatkozó európai szabványok kidolgozásáról, 

valamint a papírhulladék minőségi kategóriáit meghatározó EN 643 szabvány 

felülvizsgálatának az előkészítéséről – amelyet illetően végül az a döntés született, hogy 

az átfogó felülvizsgálat helyett az egyetlen kérdéses pontot egy külön dokumentumban, 

ún. műszaki előírásban próbálják meg tisztázni. Utóbbival kapcsolatban eljuttattuk 

Tagjaink véleményét az EuRIC-hez.  

 

• Rendszeresen hírekkel szolgáltunk a műanyaghulladék-hasznosításhoz kapcsolódó 

európai kezdeményezésekről az érintett iparágakat képviselő európai szervezetek 

sajtóközleményei alapján. Példaként néhány téma: az európai műanyag-feldolgozó ipart 

képviselő EuPC tanulmánya a műanyag-feldolgozó ipar másodnyersanyag-

felhasználásáról, a perforált sleeve-ek átmeneti jóváhagyása a háztartási vegyszerek és 

kozmetikumok PET-flakonjai esetében, felhívás a PET-hulladék szelektív gyűjtésének a 

fokozására. 

 

• Felhívtuk Tagjaink figyelmét a BIR kezdeményezésére, a hulladékhasznosítás 

világnapjára, amelynek a keretében a hulladékhasznosító vállalatok szemléletformáló 

akciókkal, nyílt napokkal állnak ki a hulladékhasznosítás fontossága mellett. 

 

• Nyomon követtük a TRIS (Transition Regions towards Industrial Symbiosis) nevet viselő, 

ipari szimbiózissal foglalkozó nemzetközi projektet, amelyben szövetségünk a hazai 

partnerek által létrehozott tanácsadó testület tagja.  

 

Események, amelyeken részt vettünk: 

BIR és EuRIC: 

o 2019. febr. 11., Madrid, az EuRIC környezetvédelmi és szabályozási 

munkacsoportjának ülése (dr. Borosnyay Zoltán) 

o 2019. máj. 20–22., Szingapúr, a BIR világkongresszusa (dr. Borosnyay Zoltán) 

o 2019. szept. 19., Párizs, az EuRIC európai hulladékhasznosítási konferenciája (dr. 

Borosnyay Zoltán) 

o 2019. október 14–15., Budapest, a BIR világkongresszusa (dr. Borosnyay Zoltán, 

Jeffrey D. Kimball előadóként) 

o 2019. november 5., Prága, az EuRIC környezetvédelmi és szabályozási 

munkacsoportjának ülése (dr. Borosnyay Zoltán) 

Az előbbiek közül külön ki kell emelni, hogy a BIR félévente megrendezésre kerülő 

világkongresszusának 2019 őszén Budapest adott helyet, és a rendezvényen számos 

tagvállalatunk is képviseltette magát.  

 

További rendezvények: 
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o 2019. március 19–22., Moszkva, Oroszország, a RUSLOM orosz hulladékhasznosítási 

szövetség konferenciája (Jeffrey D. Kimball előadóként) 

 

 

3. Oktatási és pályázati tevékenység: 

2019-ben az alábbi tanfolyamokat szerveztük: 

o április 27.  Tudás felfrissítő tréning (az OKJ-s tanfolyam előtti 

  felkészítő, létszám: 18 fő) 

o május 11 – december 5. OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (21 fő, 

                                                             szakvizsga átlag 4,57, átlagos elégedettségi 

                                                       mutató 9,63, az oktatók értékelése 9,80, 1-10 skálán) 

o június 15., 20., 29.  Fémkereskedő (26 fő, minden vizsgázó eredménye: 

                                                        „megfelelt”) 

o december 7.  Katonai robbanószerkezet felismerő (9 fő, minden 

                                                       vizsgázó eredménye: „megfelelt”). 

2019-ben a hagyományos 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő 

tanfolyam mellett más, részszakképesítést nyújtó OKJ-s tanfolyamra – az előző évi két 

sikeres vállalati kihelyezett képzés ellenére – nem merült fel igény. A 

Hulladéktelepkezelő szakképesítést nyújtó tanfolyam 21 résztvevője független 

vizsgabizottság előtt tett záróvizsgát, amelyen az előző évinél is jobb eredmény 

született: tizenhárom fő 5-ös vizsgájával a csoport 4,57 átlagot ért el. A HOSZ képzési 

programja ismét visszaigazolást nyert, és az oktatásra felkért több mint húsz szakértő 

kiváló teljesítményt nyújtott – az elméleti alapozás mellett a napi életben hasznosítható 

gyakorlati ismereteket adtak át a résztvevőknek. A tanfolyami csoport tagjai a képzést 

összességében 9,63 pontra, az oktatói teljesítményt (az oktatók egyenkénti értékelését 

átlagolva) 9,80-ra értékelték az 1-10 skálán. 

A szakképzés átalakítása nagymértékben érinti a felnőttképzést, a HOSZ 2020-ban 

indíthatja utoljára államilag elismert szakmát nyújtó képzésként a Hulladéktelepkezelő 

tanfolyamot. 

A Fémkereskedő képzést a 2018. évi nagy érdeklődés után 2019-ben is jelentős, 26 fős 

csoport részére tudtuk megtartani.  

A Katonai rendeltetésű robbanószerkezet felismerő tanfolyam nyitott, budapesti 

tanfolyamára az előző évi tapasztalattal ellentétben 2019-ben ismét volt érdeklődés, egy 

kilenc fős csoportot tudtunk oktatni és vizsgáztatni. A korábbi években megtartott 

vállalati kihelyezett tanfolyamra viszont nem érkezett megrendelés. 

 

A képzéseken résztvevők száma 2019-ben 56 fő volt, ami lényegesen kevesebb, mint az 

előző évben. A 2018-as év kiugró eredménye a megnövekedett tanfolyami szám és 

résztvevői létszám tekintetében a tagvállalatoktól kihelyezett, vállalati tanfolyamra 

vonatkozó igények következménye volt. 

 

A tanfolyamok és rendezvények meghirdetéséhez kihasználtuk a ZIP Magazin 

kiadójaként adódó lehetőségeket, valamint az InGreen szaklappal és az on-line szakmai 

tartalomszolgáltatókat tömörítő Zöldunióval meglévő partnerségi megállapodásainkat, a 
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tagvállalatoknak készülő Heti Értesítőt, továbbá a honlapunkat és a Facebook-os 

felületünket. Adott tanfolyamok és rendezvények népszerűsítését kiemelt Facebook 

hirdetésekkel, valamint a partner szervezetek aktív közreműködésével is segítettük. A 

GDPR szigorító hatása következtében megszűnt a széleskörű, e-mail-ben történő 

tájékoztató körlevelek kiküldési lehetősége korábbi rendezvényeink, oktatásaink 

résztvevőinek. 

 

Pályázati tevékenység: 

 

Szövetségünk támogatást nyert az Agrárminisztérium Zöld Forrás program pályázatán, 

a PTKF/354/2018 számú okirat szerint, a „Lépések a körforgásos gazdaság irányába. A 

körforgásos gazdaság hazai megvalósulásának támogatása a hulladékgazdálkodás terén 

végzett szemléletformálással, konferenciaszervezéssel és honlap üzemeltetéssel” című 

projekttel. A tevékenységekre 680.000Ft összegű támogatást kaptunk. A teljesítés 

megkezdődött 2018-ban, de nagyrészt 2019-re esett. 

E forrásból lehetővé vált „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” című 

konferenciánkra 100, a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakterületen 

felsőoktatási vagy szakképzési tanulmányokat folytató diák és oktató térítésmentes 

meghívása. A konferenciát 2019. március 28-án 10.00 – 15.30 óra között a Számalk-

Szalézi Szakgimnáziumban tartottuk, amint azt a rendezvények bemutatásakor jeleztük, 

vállalati szakemberekkel együtt. A pályázati támogatásból végül 112 fő vett részt, 

vállalati részről 93 fő. A hét egyetemet képviselő résztvevők többsége a Miskolci 

Egyetemről és a Szent István Egyetemről érkezett, a 4 szakképzési intézmény 

jelenlévőinek többsége a Petrik Lajos Szakgimnázium tanára és tanulója volt. Az ITM 

képviselőjén kívül a HOSZ szakosztályainak vezetői tartottak előadásokat. Az összesen 

hét előadás anyagát pendrive-on átadtuk az oktatóknak és tanulóknak. Az előző évi 

hasonló rendezvény sikerességét ez alkalommal megismételtük, sőt az egyetemisták 

még aktívabbak voltak. A vállalati és oktatási résztvevők egyaránt pozitívumként jelezték 

vissza a szakma piaci helyzetének, kihívásainak több szempontból történő megvitatási 

lehetőségét. Egyik egyetemi oktató kiemelte, hogy az ilyen esemény sokkal jobban segíti 

a szakma iránti érdeklődés felkeltését, az elhivatottság növelését, mint egyéb 

„állásbörze” jellegű rendezvények. 71 visszaérkezett értékelés alapján az oktatás 

képviselőinek véleménye az előadások színvonaláról az 1-5 skálán 4,89 volt. 

A pályázatból megvalósított másik tevékenység a körforgásos gazdasággal foglalkozó 

magyar és angol aloldal elindítása volt a HOSZ honlapján, amiről már a beszámoló előző 

részében is tájékoztattunk. A szakanyagokat címkézve jelentetjük meg, így téma szerint 

kereshető a tartalom. 2019. december 31-éig 1671 látogató 6847 megtekintését 

regisztráltuk. Körlevelekkel, Google hirdetésekkel (mintegy 6000) támogattuk az aloldal 

népszerűsítését, ennek köszönhetően a Google keresésre az első helyek valamelyikén 

található meg a HOSZ körforgásos gazdaság aloldala a találati listán.  

 

 

 

4. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások, végzett tevékenységek 
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4.1. Minőségellenőri rendszer 

      A dunaújvárosi minőségellenőri rendszerben a MER szolgáltatásait igénybevevők 

száma 2018. december 31-ig 12 cég volt. A Zalai Huke Kft. 2019. január 1-től nem 

szállított be hulladékot a Hamburger Hungária Kft.-hez. Szintén 2019. január 1. –től 

az Észak Magyarországi MÉH Zrt. nem állt szerződésben a Hamburger Hungária Kft.-

vel. Ugyancsak 2019. január 1-én a Plan KG Kft. megszűnt, jogutódja, az UD Stahl 

Recycling Kft. nem igényelte a MER szolgáltatást. Így 9 állandó igénybevevővel 

működött a rendszer.  A Duparec Kft.-nek 2019. augusztusában és szeptemberében 

eseti beszállítása volt. A minőségellenőrök továbbra is 6 és 21 óra között beérkező 

szállítmányokat vizsgálják. Nem tagvállalatok esetében a szolgáltatásunkért 20%, 

tagvállalatoknál 5%-os adminisztrációs díjat számítunk fel. 

 

4.2. Információs szolgáltatásunk keretében tagvállalataink és 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel szövetségünkhöz forduló 

érdeklődők részére adtunk tájékoztatást. Euwid árak kigyűjtése és fordítása 

egyeztetett adattartalommal megrendelésre, illetve tagok részére ingyenesen. (A 

tavalyi évben a Saubermacher Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. megrendelésére teljesítettünk ilyen szolgáltatást.) 

4.3. Fémkereskedelmi adatokat kaptunk a NAV-tól, az adatokat összesítettük, 

elemeztük.  

 

4.4. 2019-ben is támogattuk a „Save the Planet – Waste Management & 

Recycling” című, szófiai helyszínű, az „ECOMONDO – The Green Technology Expo” 

című, Riminiben megrendezett, valamint a „10th Annual International Experts’ 

Conference Enviromanagement 2019 – Waste-to-Energy” című, a szlovákiai Štrbské 

Pleso-ban tartott nemzetközi konferenciát, illetve szakkiállítást. 

 

A Piac és Profit Kiadó Kft. szervezésében 2019. 06. 13-án megrendezésre került 

„Best of energiahatékonyság – Költségcsökkentés a nulláig” című konferenciáját 

szakmai partnerséggel támogattuk és a konferencián szövetségünk kiállítóként is 

megjelent. Az érdeklődőket tájékoztattuk a HOSZ és a Zöld Ipar Magazin 

tevékenységéről, illetve megajándékoztuk a „Hulladékhasznosítás” című 

kiadványunkkal és a Zöld Ipar Magazin tavalyi lapszámaival. Az eseményen dr. 

Borosnyay Zoltán ügyvezető igazgató előadást tartott „Javítsd meg! Használd újra! 

Hasznosítsd újra! Miért éri meg nekünk a körkörös gazdaság?” címmel. A 

konferencia előadásanyagait megküldtük Tagjainknak. 

 

A Piac és Profit 2019. november 21-i Magyar Fenntarthatósági Csúcs 2019 

konferenciáját Szövetségünk szakmai partnerséggel, a Zöld Ipar Magazin 

kiadójaként pedig médiapartnerként támogatta. Az együttműködés keretében 

Szövetségünk, valamint a Zöld Ipar Magazin kiállítóként is megjelent az eseményen. 

A rendezvényen közel 150-en vettek részt. A látogatókat tájékoztattuk 

szervezetünk, valamint a ZIP magazin tevékenységéről, illetve standunkon 
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megismerhették az egyes hulladéktípusokat, valamint válaszoltunk kérdéseikre. Az 

érdeklődőket a „Hulladékhasznosítás” című kiadványunkkal, szórólapunkkal és a ZIP 

Magazin korábbi lapszámaival ajándékoztuk meg. A konferencia előadásanyagait 

megküldtük tagjainknak. 

 

4.5. Fentebb (3. pontban) már részletezésre kerültek konferenciaszervezési, 

rendezvényeken történő ismeretterjesztő, tudatformálási és oktatási feladataink. 

Naprakész jogszabályismerettel végeztük az engedély-köteles (OKJ-s) felnőttképzési 

tevékenységet. 

  

4.6. 2019-ben a fentiekben ismertetettek szerint (3. pont) egy 2018-ban elnyert 

pályázatunk megvalósítását folytattuk. Az Agrárminisztérium Zöld Forrás 

programjából a „Lépések a körforgásos gazdaság irányába. A körforgásos gazdaság 

hazai megvalósulásának támogatása a hulladékgazdálkodás terén végzett 

szemléletformálással, konferenciaszervezéssel és honlap üzemeltetéssel” című 

projektre 680 e Ft összeget nyertünk el. A beszámolót a projekt sikeres teljesítéséről 

2019. júniusban küldtük el a kiírónak. 

4.7.  Jogszabály és pályázat figyelés, továbbá elektronikus sajtófigyelés tagjaink részére. 

A Szövetség hivatalos Facebook oldalán aktuális hulladékgazdálkodási hírek 

megosztása. 

 

4.8. A ZIP Zöld Ipar Magazinnal kapcsolatos lapalapítási és kiadási jogok megvásárlását 

követően 2019. áprilistól a Szövetségünk adta ki magazint. A magazin előállításában 

résztvevő szakembereket átvétele Nyul Zsuzsa média tanácsadó kivételével 

megtörtént, emellett kiadóként természetesen minden korábbi hirdetésre, illetve 

előfizetésre vonatkozó megállapodásnak eleget tettünk. A korábbi gyakorlatának 

megfelelően a magazin kéthavi megjelentetése folytatódott. Egyebek mellett a 

magazin működtetésével összefüggő ügyvezetői, valamint értékesítési feladatokat az 

ügyvezetőnk biztosította, emellett részt vett a szerkesztésében, témajavaslatokkal és 

cikkek írásával is segítettük a lap működését és a tagjaink figyelmét is felhívtuk 

aktuális, a szakmát érintő témajavaslatok adásának lehetőségére. 

 

A HOSZ cikkei 2019-ban:  

▪ „A körforgásos gazdaság megvalósításával összefüggő európai uniós 

jogszabályok hazai átültetése”, Dr. Borosnyay Zoltán, ZIP 2019. január-

februári szám;  

▪  „Kínai hulladékimport – Újabb korlátozások július 1-jétől”, Héjja Eszter, ZIP 

2019. május– júniusi szám; 

▪ „Kínai hulladékimport – Az engedélyezett importőrök és mennyiségek listái”, 

Héjja Eszter, ZIP 2019. július– augusztusi szám; 

▪ „EN 643 szabvány – Külön dokumentumban tisztázzák az élelmiszer-

maradékok kérdését”, Héjja Eszter, ZIP 2019. július– augusztusi szám; 

▪ „Kritikus helyzettel néz szembe az európai papírhulladék-hasznosító ágazat”, 

Héjja Eszter, ZIP online felület, 2019. 08. 29.; 
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▪ „Kritikus helyzetben az európai papírhulladék-hasznosító ágazat”, Héjja 

Eszter, ZIP online felület, 2019. 12. 12.; 

▪ „A körforgásos gazdasági modell ideális jelöltjei: összefoglaló a fémhulladék-

hasznosítás előnyeiről”, Héjja Eszter, ZIP online felület, 2019. 12. 18. 

 

A magazin honlapját, illetve Facebook oldalát folyamatosan naprakészen tartjuk és 

fejlesztjük, az online hirdetési felületeket értékesítjük. A ZIP Magazin megállapodást 

kötött online hirdetési és/vagy tartalom felületek folyamatos bérbeadására a 

„Zöldunió Médiaernyő” (Zöldunió) részére.  Szakmai rendezvényeket 

médiapartnerként támogattunk, együttműködések keretében kiállítóként 

megjelentünk konferenciákon, a lapot népszerűsítettük, a rendezvények résztvevőit 

a magazin korábbi lapszámaival ajándékoztuk meg. 

 

 

II. Szövetségi munka 

 

1. A HOSZ szervezeti struktúrája 

1.1. Taglista (1. számú melléklet) 

1.2. Tisztségviselők (2. számú melléklet) 

1.3. Tagdíj rendszer (3. számú melléklet) 

 

2. Ellenőrző Bizottság 

 

Írásbeli tájékoztatást követően 2019 áprilisában a 2018. évről szóló beszámolót és a 

2019. évi tervet elfogadó elnökségi ülésen az Ellenőrző Bizottság nevében annak Elnöke:  

- a HOSZ 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta; 

- a HOSZ számviteli törvény szerinti 2018. évi beszámolóját felülvizsgálta; 

- a HOSZ 2018. évben végzett közhasznú tevékenységéről szóló beszámoló felülvizsgálta 

és elfogadásra javasolta; 

- a HOSZ 2019. évi üzleti tervét elfogadásra javasolta. 

                   Az Ellenőrző Bizottság jelentését az egyesület 2018. évi gazdálkodásának, éves 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról a Küldöttgyűlés is tárgyalta. 

 

 

3. Elnökség 

 

A HOSZ elnöksége 2019-ben négy alkalommal ülésezett személyesen, illetve hét 

alkalommal írásbeli döntéshozatal formájában. 

 

2019. február 21.  

 

Napirendi pontok:  

 

1 .   A HOSZ 2019. évi (előzetes) pénzügyi terve, illetve azzal összefüggésben az 

alkalmazottak bérezése  
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(Meghívott előadó Pacsuta Sándor úr, a Profit & Loss Kft. ügyvezetője volt.) 

 

2. A körforgásos gazdaságra vonatkozó európai jogszabálycsomag hazai átültetésének 

stratégiai kérdései  

 

3. A ZIP Zöld Ipar Magazinnal fennálló együttműködés bővítése  

 

4.„A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” című, március 29. napjára tervezett 

konferenciánk (korábbi, február 04-ei kérésemmel összefüggésben, kérem, hogy az 

Elnökségi ülésig lehetőség szerint már szakosztályonként legyen meg az előadó személye) 

 

5.   Egyebek  

 

2019 februárjában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le a Metal 

Shredder Hungary Kft. és a Vita Glass Kft. Szövetségbe történő belépésének szavazását, 

valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. esetében 2019. január 1-től 

vagy március 1-től az 1 díjkategóriával csökkentett tagdíjmérsékléshez az elnökségi tagok 

hozzájárulásának kérdését. 

 

2019 márciusában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le az Ecometalex 

Kft. Szövetségbe történő belépésének szavazását, valamint a HOSZ részéről a ZIP Magazin 

megvásárlásával kapcsolatos döntést.    

 

2019. április 30. 

 

Napirendi pontok:  

 

1. A ZIP Zöld Ipar Magazin működtetésével kapcsolatos kérdések 

2. Az EU jogforrásai alapján kialakítandó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel (EPR) 

összefüggő szövetségi álláspont 

3. A HOSZ 2019. évi pénzügyi terve (a megelőző elnökségi ülés már tárgyalta a Szövetség 

előzetes 2019. évi pénzügyi tervét), a 2018. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámoló, a 2018. évi közhasznúsági jelentés és a 2019. évi munkaterv megvitatása. A 

kérdéses dokumentumok elfogadása esetén a Küldöttgyűlés összehívása. Meghívott 

előadó Pacsuta Sándor úr, a Profit & Loss Kft. ügyvezetője volt. 

4. Tagsággal, és a HOSZ érdekképviseleti tevékenységével kapcsolatos egyes kérdések, 

kiemelten több tagvállalat kezdeményezésére Üveghulladék Szakosztály megalakításának 

megvitatása 

5. Egyebek   

 

2019 májusában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le az ARW 

Magyarország Kft. Szövetségbe történő belépésével kapcsolatos szavazást.  
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2019 júniusában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le az EU Plastic Zrt. 

Szövetségbe történő belépésével összefüggő szavazást.  

 

2019. augusztus 27. 

Napirendi pontok: 

 

1. Az ITM tanácsadója által előkészített új kiterjesztett gyártói felelősségi modell 

tervezete  

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére vonatkozó 

elképzelések (NHKV Zrt., Köztegy)  

 

3. Betétdíjas rendszer(ek) kialakítása települési italcsomagolási hulladékáramok 

gyűjtésére   

 

4. A ZIP Zöld Ipar Magazin működtetésével kapcsolatos kérdések 

 

5. Egyebek   

  

2019 augusztusában ülés tartása nélküli elnökségi döntéssel bonyolítottuk le a Central 

European Scrap Trading Kft. Szövetségbe történő belépésével kapcsolatos szavazást.  

 

 

2019. december 3. 

       

     Napirendi pontok: 

 

1. A HOSZ 2019. évi pénzügyi helyzete  

   (Meghívott előadó Pacsuta Sándor úr volt, a Profit & Loss Kft. ügyvezetője.) 

 

2. A HOSZ munkavállalóinak esetleges év végi eseti javadalmazása  

   (A napirendi pont felvételét Horváth Ferenc elnök úr kezdeményezte.) 

   

3. A Zöld Ipar Magazin működése, működtetése 

  

4. Egyebek    

 

 

4. Küldöttgyűlés 

2019.05.28. napján Küldöttgyűlés összehívásra került sor.  

Szövetségünk Alapszabálya a Küldöttgyűlés 2019. május 28-i ülésén módosult.  

Megalakult az Üveg Hulladék Szakosztály, melynek vezetője Kozma Péter úr (ARW 
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Magyarország Kft.), kinevezése 2019. május 23. napjától 2021. május 23-ig szól. Kozma 

Úrral az Elnökségi tagok száma 13 főre emelkedett.  

 Napirendi pontok: 

1. A Szövetség 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló, és közhasznúsági melléklet 

(A napirendhez tartozó dokumentumokat elektronikusan mellékeltük azzal, hogy azokat 

az Elnökség 2019. április 30-án tartott ülésén elfogadta.) 

- Beszámoló a HOSZ 2018. évben végzett tevékenységéről. 

- Beszámoló a HOSZ 2018. évben végzett közhasznú tevékenységéről. 

- Beszámoló a HOSZ 2018. évi gazdálkodásáról, éves számviteli  beszámolójáról. 

- Az Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2018. évi gazdálkodásának, éves 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének felülvizsgálatáról  

(A napirendhez tartozó dokumentumokat elektronikusan mellékeltük, azzal, hogy azokat 

az Elnökség 2019. április 30-án tartott ülésén elfogadta.) 

2. Tájékoztató az Üveg Hulladék Szakosztály megalakulásáról  

3. A Szövetség Alapszabályának módosítása a 2. pontra tekintettel, és a módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása 

4. Egyebek 

 

5. Munkatársaink 2019-ben 

Dr. Borosnyay Zoltán, ügyvezető igazgató 

Förhécz János, minőségellenőr  

Héjja Eszter, környezetvédelmi menedzser 

Judi Ágnes, képzési szakmai vezető (részmunkaidős) 

Lászlóné Zimmermann Éva, minőségellenőr 

Major Ágnes, képzési vezető 

Matkócsik Andrea, asszisztens  

 

Megbízási szerződéses jogviszonyban ellátott feladatok 

o Pál András, informatikus 

o Dr. Pozsonyi Katalin – jogi tanácsadás 

o Profit&Loss Kft. – pénzügyi és munkaügyi adminisztráció és tanácsadás 

o Kocsis Noémi - ZIP Magazin, főszerkesztő  

o Markó Csaba - ZIP Magazin, szakmai lektor, tanácsadó   

o Lévai András - ZIP Magazin, tördelő, grafikus, művészeti vezető 

o Czímer Krisztina - ZIP Magazin, olvasószerkesztő 
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6. Szakosztályi munka 

 

Szövetségünk Alapszabálya a Küldöttgyűlés 2019. május 28-i ülésén módosult.  

Megalakult az Üveg hulladék Szakosztály, melynek vezetője Kozma Péter úr (ARW 

Magyarország Kft.), kinevezése 2019. május 23. napjától 2021. május 23.-ig szól.  

 

A Szövetség 2019-ben is biztosította a szakosztályok működéséhez, a szakosztályi ülések 

megtartásához szükséges hátteret. A szakosztályi ülések 2019-ben is a 

szakosztályvezetők kezdeményezésére kerültek összehívásra, olyan esetekben, amikor 

az elektronikus és telefonon történő kapcsolattartás nem volt elégendő egy-egy 

aktualitás megtárgyalása kapcsán.  

 

6.1. Elektronikai hulladék Szakosztály  

Szakosztályvezető: Balika István 

A szakosztály 2019-ben nem tartott ülést.   

   

6.2. Erőforrás gazdálkodás Szakosztály 

A szakosztály tagjai 2019. február 21.-én az alábbi témákat vitatták meg: 

 

1. A kiterjesztett gyártói forgalmazói felelősségi rendszerekkel (EPR) összefüggő új 

európai szabályok hazai átültetésének stratégiai kérdései 

 

2. A hazai környezetvédelmi termékdíjas rendszer normatív alapú támogatási 

rendszerré történő átalakítása érdekében „objektív” támogatási díj meghatározására 

vonatkozó javaslatok kidolgozása   

 

3. Egyebek 

 

A szakosztály tagjai 2019. július 30.-án az alábbi témákat vitatták meg: 

 

1. A 2020. évi OGYHT előzetes észrevételezése 

 

2. Egyebek 

 

 

6.3. Papírhulladék Szakosztály: 

 

A szakosztály tagjai 2019. december 16.-án az alábbi témákat vitatták meg: 

 

1. A 2020. évre vonatkozó Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv 

 

2. A papírhulladék gyűjtés/hasznosítás helyzete - a vélemények alapján közös 

szakosztályi álláspont kialakítása 
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3. Egyebek 

 

6.4. Vas- és Színesfémhulladék Szakosztály 

 

2019. szeptember 19-én az alábbi témák kerültek megvitatásra:  

 

1. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény ún. „4/2- es” szabályának 

esetleges módosítása* (A „4/2”-es szankciós szabály esetleges módosítása a 

fémkereskedelemről szóló törvénybe illeszthető indokolt módosítási javaslatokkal) 

 

2. A fémkereskedelmi szabályozás alkalmazásának tapasztalatai, aktuális kérdései  

 

3. Betétdíjas rendszer kialakítása fém (csomagolások) tekintetében  

 

4. Egyebek 

 

6.5. Műanyaghulladék Szakosztály 

Szakosztályvezető: Sinka Zsófia 

 A szakosztály 2019-ben nem tartott ülést. 

 

6.6. Veszélyes hulladék Szakosztály 

A Szakosztályvezető: Vermes Péter 

 A szakosztály 2019-ben nem tartott ülést. 

  

6.7. Üveg Hulladék Szakosztály 

 

2019. szeptember 3-án az alábbi témák kerültek megvitatásra:  

 

1. Betétdíjas rendszer kialakítása az üveghulladék (be)gyűjtésére 

 

2. Fogyasztói üveg kategória a termékdíjas rendszerben 

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére vonatkozó 

elképzelések (NHKV Zrt., Köztegy) - a kérdéskört tárgyaló, az ITM szakmai egyeztető 

fórumán bemutatott prezentáció mellékelve  

 

4. Egyebek 

6.8. Nagykereskedelmi Klub 

 

2019-ben a Nagykereskedelmi Klub ismételten rendszeresen ülésezett. A 2019-as év 

során vendégünk volt dr. Makai Martina helyettes államtitkár asszony (ITM), Bencs 

Attila alelnök úr (MGYOSZ) és Galli Miklós úr (MGYOSZ), Bodnár Mária igazgató 

asszony (NHKV Zrt.) és Hizó Ferenc helyettes államtitkár úr (ITM). 
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Az ülések keretében az alábbi témákat vitatták meg a klubtagok: 

2019. január 29.  

1. A hazai környezetvédelmi termékdíjas rendszerrel, a szolgáltatás-vásárlási 

szerződésekkel, a pályázati kiírásokkal, az esetleges pótkiírásokkal, illetve az 

elszámolásokkal összefüggő kérdésék megvitatása dr. Makai Martina helyettes 

államtitkár asszonnyal 

 

2.       Egyebek 

 

 

2019. március 12.  

1. A körforgásos gazdaságra vonatkozó európai uniós szabályozás hazai átültetésének 

egyes kérdéseiről, kiemelten az új, kialakítandó kiterjesztett gyártói felelősségi 

rendszer kérdéseiről egyezetés Bencs Attilával, az MGYOSZ alelnökével, aki egyben az 

MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának az elnöke.  ( A megbeszélésen az MGYOSZ-

tól Galli Miklós úr, az MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottságának társelnöke is részt 

vett) 

2. Egyebek 

 

 

2019. április 30.  

 

1. Az NHKV Zrt. központi haszonanyag értékesítési rendszeréről, illetve általában 

véve a Zrt. hazai hulladékgazdálkodással összefüggő terveiről egyeztetés. (A 

Klubülésen az NHKV Zrt-től Vásárhelyi Tibor vezérigazgató úr és Rupp Tamás, 

fejlesztési és stratégiai igazgató úr voltak a meghívott vendégek. Az ülésen végül 

senki nem jelent meg a vállalattól.) 

 

 2. Egyebek 

 

 

2019. május 28.  

 

1. Az NHKV Zrt. központi haszonanyag értékesítési rendszere, illetve általában a Zrt. 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos tervei 

(A Klubülésen az NHKV Zrt-től Vásárhelyi Tibor vezérigazgató úr volt a meghívott 

vendég - az időpont megfelelőségét az NHKV Zrt. külön is visszaigazolta, azonban az 

ülésen Bodnár Mária igazgató asszony képviselte az NHKV Zrt.-t) 

 

2. Az új európai előírásoknak megfelelő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel 

(EPR) összefüggő szövetségi javaslatok 
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3. Egyebek 

 

2019. augusztus 27.  

 

1. Az ITM tanácsadója által előkészített új kiterjesztett gyártói felelősségi modell 

tervezete  

 

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére vonatkozó 

elképzelések (NHKV Zrt., Köztegy) - a kérdéskört tárgyaló, az ITM szakmai egyeztető 

fórumán bemutatott prezentáció mellékelve 

 

3. Betétdíjas rendszer(ek) kialakítása települési italcsomagolási hulladékáramok 

gyűjtésére   

 

4. Egyebek   

 

 

2019. október 29.  

 

1. A hulladékgazdálkodási szektor állami (államtitkári) irányítása  

 

2. Egyes hulladékáramok (be)gyűjtése tekintetében hazai betétdíjas rendszer(ek) 

kialakítása, szakosztályi véleményezéseket követően egységes szövetségi álláspont 

kialakítása 

 

3. A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény esetleges módosításának 

kérdése, a fémtörvényi szabályozás szankciórendszerének átalakítása  

 

4. Egyebek  

  

 

2019. december 3.  

1. A hazai hulladékgazdálkodási rendszerrel - ideértve a környezetvédelmi 

termékdíjas rendszert is -, illetve annak jövőjével összefüggő kérdésekről egyeztetés 

Hizó Ferenc helyettes államtitkár úrral.  

 

2. Egyebek  

 

 

III. Kapcsolatrendszer  

1. Hazai kapcsolatok 

1.1. Kormányzati, hatósági kapcsolatok 

- Agrárminisztérium (korábban Földművelésügyi Minisztérium)  
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- Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

- Amerikai egyesült Államok Nagykövetsége  

- BCSDH 

- Brit Nagykövetség 

- Budapest Főváros Önkormányzata 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- MNKH Magyar Nemzeti Kereskedőház (a későbbiekben HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.) 

- Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 

- Holland Nagykövetség  

- Innovációs és Technológiai Minisztérium 

- Környezetvédelmi és Vízügyi Ágazati Készségtanács 

- Köztársaság Elnöki Hivatal  

- Külgazdasági és Külügyminisztérium 

- Külgazdasági Hivatal – Kijev 

- Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt. 

- Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

- Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete 

- Magyar Szabványügyi Testület 

- Nemzetgazdasági Minisztérium 

- Nemzeti Adó és Vámhivatal 

- Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 

- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

- Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 

- Nemzeti Környezetügyi Intézet 

- Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

- Nemzeti Népegészségügyi Központ 

- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

- NHKV Zrt. 

- Norvég Nagykövetség  

- Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség/OKTF NHI 

- Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség 

- Országos Rendőr Főkapitányság 

- Pest Megyei Kormányhivatal 

 

1.2. Gazdasági- és társszervezetek:  

 

- Autóbontók és Bontott Autóalkatrész Kereskedők Érdekvédelmi Egyesülete 

- Carboferr Kereskedőház Zrt. 

- Ceced Magyarország. Elektronikaikészülék-gyártó Érdekérvényesítő és -

képviselő Egyesülés   

- Cosignum Kft. 

- Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 

- DAT Design and Trend Kft. (Zöldunió)  
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- Fémszövetség 

- Gépipart Támogató Egyesület 

- Gépjárműbontók Országos Egyesülete 

- Greenpeace Magyarország 

- Humusz Szövetség 

- Zöldövezet Társulás Környezetvédelmi Egyesület 

- Felelős Gasztrohős Alapítvány 

- Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (IFKA) 

- ISD Dunaferr Zrt.  

- Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés 

- Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

- Köztisztasági Egyesülés 

- InGreen Magazin (Kreatív Stúdió Press Kft.) 

- Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete 

- Magyar Fémkereskedők Szakmai Egyesülete 

- Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság 

- Magyar Műanyagipari Szövetség  

- Magyar Társasház Kft.  

- Magyar Öntészeti Szövetség 

- Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés 

- Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége (MGYOSZ) 

- Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Veszprém Megyei 

Szervezete 

- Ozone TV  

- ÓAM Ózdi Acélművek Kft. 

- Települési Önkormányzatok Szövetsége 

- Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 

- ZIP Magazin (2019. április 9-ig Merida Press Kft., ezután a kiadási és tulajdonjog 

megvásárlásával a HOSZ lett a kiadója a lapnak) 

- Zöldunió 

 

1.3. Oktatási és felsőoktatási intézmények 

- BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és 

Informatikai Szakgimnáziuma 

- BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma 

- Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai 

Intézet 

- Szent István Egyetem MKK Környezettudományi Intézet, Gödöllő 

- Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar, 

Mosonmagyaróvár 

- Széchenyi István Egyetem AHJK, Környezetmérnöki tanszék 

 

2. Európai kapcsolatok 

2.1. Kapcsolatok az EU intézményeivel  

- Európai Bizottság 



37 
 

- az Európai Parlament magyar képviselői 

- Európa Pont, Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének és az 

Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Budapesten  

 

2.2. Társadalmi kapcsolatok 

- Bureau of International Recycling (BIR) 

- Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer, Német-Magyar Ipari és 

Kereskedelmi Kamara 

- European Recycling Industries’ Confederation (EuRIC) 

- European Recovered Paper Association (ERPA)  

- European Metal Trade and Recycling Federation (EUROMETREC) 

- International Solid Waste Association (ISWA)  

- Extended Producer Responsibility Alliance (EXPRA)  

- Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 

- Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) 

- tagállami társszervezeteink az európai szervezeteken keresztül 

- CCIC East Europe LLC (a Kínába induló hulladékszállítmányok kötelező 

szállítás előtti ellenőrzését végző kínai szervezet kelet-európai irodája) 

 

3. Információs rendszer 

3.1. Belső információs rendszer 

4. Európai Hírmondó  

5. WEEELABEX-hírek  

6. Fémkereskedelmi Tájékoztató 

7. Szakmai Értesítő: 2015. novembertől a Heti Szakmai Értesítőnkbe egyesítettük 

a többi rendszeres tájékoztatónkat. 2019. év folyamán 26 Szakmai Értesítőt 

küldtünk meg tagvállalatainknak. 

8. Egyedi ad hoc tájékoztatások, megkeresések, észrevétel kérések  

 

8.1. Külső információs rendszer 

9. honlapunk (angol nyelven is) (2018 novemberétől a körforgásos gazdasággal 

foglalkozó aloldallal kibővítve) 

10. Facebook oldalunk 

11. ZIP Magazin és zipmagazin.hu, valamint a ZIP facebook oldal  

12. Zöldunió on-line tartalomszolgáltatói 

13. Holnapután 

 

 

A HOSZ 2020. évi stratégiája és munkaprogramja  

 

I. Érdekképviseleti munka 

1. Hazai érdekképviselet 

Tevékenységünk középpontjában továbbra is elsősorban a hulladékgazdálkodási 

magánszektor gazdasági és szakmai érdekképviselete áll. Ennek megfelelően 
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figyelemmel kísérjük az ágazatot érintő jogszabályok alakulását és közreműködünk a 

szakmai, gazdasági egyeztetésekben.  

 

 Legfontosabb feladataink: 

 

• A hulladékgazdálkodási ügyekben érintett szaktárcákkal történő jó kapcsolatok 

fenntartása, kialakítása.  

• A hulladékgazdálkodási szereplőket érintő jogszabályok kidolgozásának, 

változásának figyelemmel kísérése, véleményezése. Részvétel a jogalkotási 

folyamatokban a hulladékgazdálkodási szektor tagság által érintett szereplőinek 

érdekképviselete céljából.  

• 2020-ban kiemelt feladatunk lesz az EU körforgásos gazdaság megvalósítását célzó 

jogszabálycsomagjának hazai jogrendbe történő átültetése, illetve az EU 

kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó szabályainak hazai 

implementálása során tagságunk érdekeinek képviselete. A megemlítettekkel 

összefüggésben az ITM kapcsolódó előterjesztéseivel összefüggő érdekképviseleti 

tevékenység.    

• Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása az NHKV Zrt.-vel, annak érdekében is, hogy 

a magánszférához tartozó hulladékgazdálkodási szereplők haszonanyagokkal 

történő ellátása folyamatos legyen, s objektív, előre lefektetett feltételrendszeren 

nyugvó, transzparensen működő pályáztatási rendszer valósuljon meg. Ugyancsak 

kiemelt feladat a pályáztatási rendszer és az ITM környezetvédelmi 

termékdíjakból működtetett szolgáltatás-vásárlási konstrukciójának 

összehangolása. Fundamentális jelentőségű kérdés az is, hogy az NHKV Zrt. 

törekedjen a közszolgáltatók által működtetett szelektív gyűjtési rendszerek 

hatékonyságának növelésére, a vegyes települési hulladék anyagában 

hasznosítható összetevőinek hasznosítására. Ezen kérdéseknek komoly 

jelentősége van hazánk energetikai stratégiája kapcsán, s a körforgásos 

gazdaságra történő átállással összefüggésben.   

• A fémkereskedelmi jogszabályok végrehajtásának figyelemmel kísérése, az elért 

eredmények értékelése, a NAV-val való együttműködés fenntartása, fejlesztése. A 

fémkereskedelmi jogszabályok fémkereskedők érdekében történő 

jogértelmezéséért, esetleges szükséges módosításáért folytatott érdekképviseleti 

tevékenység. 

• Célkitűzés a termékdíjas közbeszerzési pályázati rendszer időbeli csúszásának 

lefaragása. A negatív tapasztalatok hangsúlyozásával a termékdíjas finanszírozási 

rendszer átalakításáért, illetve a jelenleg működő rendszernek a 

hulladékgazdálkodási szereplők érdekeit figyelembe vevő módosításáért is 

lépéseket kell tenni, ideértve a környezetvédelmi termékdíjakból származó 

bevételeknek a hulladékgazdálkodási szektorba történő magasabb aranyú 

visszaforgatásáért folytatott érdekképviseleti tevékenységet, kiemelten az 

iparfejlesztési elképzelések finanszírozásának szorgalmazását.  

• Amennyiben az Európai Bizottság úgy dönt, hogy 2020-ban a papírhulladék és 

egyéb, esetlegesen fókuszba kerülő hulladékfajták (pl. műanyag hulladék,  

adalékanyagok, hulladékból előállított tüzelőanyagok) tekintetében megkezdődik 
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a hulladékstátusz megszűnése kritériumainak a kidolgozása, a hazai ipar egységes 

álláspontjának kialakítása és képviselete az illetékes hazai minisztériumok felé, 

illetve európai szinten. 

• Szakmai rendezvények és képzések útján segítségnyújtás a hulladékgazdálkodási 

szereplők tevékenységéhez, az őket érintő jogszabályok értelmezéséhez.  

• Folytatjuk tevékenységünket a Környezetvédelmi és Vízügyi Ágazati 

Készségtanácsban (ÁKT) a környezetvédelmi és különösen a hulladékgazdálkodási 

ágazat szakképzéssel összefüggő érdekeinek érvényesítése céljából. Az ÁKT-ban a 

HOSZ tagjait képviselő szakemberek, tagok és szakértők által részt veszünk a 

középfokú szakmai képzés és a felnőttképzés átalakítási folyamatában. 

• A szakképzés átalakítása nagymértékben érinti a HOSZ eddig végzett szakmai 

képzési tevékenységét. 2020-ban lehet utoljára indítani az Országos Képzési 

Jegyzékben 32 851 02 azonosító számon lévő Hulladéktelepkezelő szakmai 

képzést. Kiemelt feladatunk a szakképzésre és felnőttképzésre vonatkozó 

megújuló jogszabályi környezet folyamatos figyelemmel kísérése, és az új 

feltételrendszernek megfelelő jövőbeli tanfolyami kínálat kialakítása. 

• Zöld Ipar Magazin további működtetése. Minőségi tartalom létrehozása a szakmát 

érintő aktuális témák megjelenésével. Előfizetők és hirdetők számának növelése, 

online hirdetési felületek értékesítése. Szakmai rendezvények médiapartnerként 

történő támogatása. 

 

 

2. Európai érdekképviselet 

 

Legfontosabb feladataink: 

 

- Tovább kívánjuk erősíteni európai érdekérvényesítő képességünket az előző 

években megszerzett kapcsolatainkon és nemzetközi szervezeti tagságainkon 

keresztül. 

- A beszámoló összeállításának időpontjában már látható, hogy a COVID-19 

koronavírus-járvány hatalmas nehézségeket fog okozni a hulladékgazdálkodási 

szektorban is. Tájékoztatnunk kell Tagjaikat a kapcsolódó európai uniós 

intézkedésekről, ajánlásokról, a hulladékhasznosító ipar nemzetközi 

szervezeteinek a javaslatairól, és az utóbbiakon keresztül európai szinten is fel kell 

lépnünk tagvállalataink érdekében. 

- Egyik legfontosabb feladatunk a korábbi körforgásos gazdaság 

jogszabálycsomaghoz kapcsolódó részletszabályok kidolgozásának, valamint a 

második körforgásos gazdaság cselekvési terv végrehajtását biztosító 

intézkedéseknek a figyelemmel kísérése lesz. 

- A második körforgásos gazdaság cselekvési terv, illetve informális értesüléseink 

szerint az Európai Bizottság újra mérlegeli a hulladékstátusz megszűnése uniós 

szintű kritériumai bevezetésének a lehetőségét a papírhulladék és egyéb 

hulladékfajták esetében. A Bizottság pozitív döntése esetén feladatunk lesz a 

hulladékstátusz megszűnése kritériumrendszerének a kidolgozásában való aktív 

részvétel a papírhulladék és egyéb, esetlegesen fókuszba kerülő hulladékfajták (pl. 
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műanyag hulladék, adalékanyagok, hulladékból előállított tüzelőanyagok) 

tekintetében.  

- A hulladékszállítási rendelet tagvállalataink számára kiemelkedő jelentőséggel bír, 

és gyakorlati alkalmazása számos problémát vet fel, ezért hangsúlyos feladat a 

rendelet felülvizsgálatában való részvétel. 

- Továbbra is eljuttatjuk Tagjainkhoz a kínai hulladékimport-korlátozásokkal 

kapcsolatos információkat.  

- Nyomon követjük a Bázeli Egyezmény IV. mellékletének a felülvizsgálatát, amely a 

hasznosítási műveletek (R1–R13) listáját határozza meg. 

- Amennyiben lehetséges, a kobalt veszélyes osztályozását illetően továbbra is fel 

kell lépnünk a fémötvözetek általános mentesítése mellett. 

- Nyomon követjük a deka-BDE égésgátló anyagot tartalmazó műanyag termékek 

forgalomba hozatalára és a deka-BDE-t tartalmazó műanyag hulladékok 

hasznosítására vonatkozó korlátozások kidolgozását.  

- 2020-ban is figyelemmel kísérjük az elektronikai berendezések és más 

termékkörök környezetbarát tervezésére vonatkozó jogszabályok előkészítését. 

- Az e-hulladékok kezelésére vonatkozó európai szabványokkal kapcsolatban a 

legfontosabb kérdés az lesz, hogy az Európai Bizottság kötelezővé teszi-e a 

szabványok alkalmazását, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Továbbra is 

szükséges lesz véleményt nyilvánítanunk ezekben a kérdésekben, a hazai helyzetet 

figyelembe véve. 

- Nyomon követjük a papírhulladék minőségi kategóriáit meghatározó EN 643 

szabványhoz kapcsolódó műszaki előírás és a papírhulladék összetételére 

vonatkozó európai szabvány kidolgozását. 

 

3. Szakosztályi munka 

A Szakosztályok egyedileg kialakított munkatervüknek megfelelően végzik 

tevékenységüket. A szakmai munka operatív feltételeit a szövetség biztosítja.  

 

4. Szövetségi munka 

▪ Továbbra is cél a taglétszám növelése, elsősorban ajánlásos rendszerben. Ebben a 

tekintetben szükség van a tagvállalatok biztatására új tagok szövetséghez való csatlakozás 

érdekében.  

▪ A tagvállalatok szövetségi munkában történő részvételének ösztönzése. 

▪ A jogalkotási és szakmai aktualitásokról, a Szövetség eredményeiről tagjaink folyamatos 

tájékoztatása mellett meg kell találni a módját a szakma szélesebb körű tájékoztatásnak. 

Ebben a tekintetben óriási lépésnek tekinthető a ZIP Zöld Ipar Magazin (és a hozzá tartozó 

weboldal és Facebook oldal) megvásárlása, továbbá a Facebook oldalunknak, a 

honlapunknak és ezen belül a körforgásos gazdasággal foglalkozó aloldalunknak, illetve az 

InGreen Magazinnal és a Zöldunióval történő együttműködésnek lehet kiemelt szerepe.   

▪ A dunaújvárosi Minőségellenőri Rendszer (MER) fenntartása. A papírhulladékok gyűjtésével 

és kezelésével kapcsolatos szakmai kérdésekben a Hamburger Hungaria Kft.-vel való 

együttműködés fejlesztése. 

▪ A szövetségben zajló szakmai munka támogatása, zökkenőmentes biztosítása. 

▪ A szakemberek tájékozottságának, felkészültségének támogatása. 
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▪ Szakértői tevékenység erősítése, esetleges megbízások szerzése tanulmányok készítésére, 

szakértői munkák elvégzésére a szövetség szakmai presztízse növelése és anyagi 

stabilitásának biztosítása érdekében. 

▪ A Zöld Ipar Magazin további működtetése. Előfizetők és hirdetők számának növelése, online 

hirdetési felület értékesítése. Szakmai rendezvények médiapartnerként történő támogatása. 

 

 

II. Közhasznú tevékenység 

1. Oktatás 

2020-ban, a szakképzés átalakítása következtében utoljára szervezhetünk az Országos 

Képzési Jegyzékben 32 851 02 azonosító számon lévő Hulladéktelepkezelő szakmai képzést. A 

szokásos tavaszi tanfolyam mellett igény esetén felkészülünk az év végén – újdonságként – 

még egy tanfolyam indítására. Továbbra is szerepel ajánlatunkban a 21 851 01 OKJ azonosító 

számú Hulladékgyűjtő és– szállító és a 21 851 02 OKJ azonosító számú Hulladékválogató és –

feldolgozó részszakképesítést nyújtó képzés. Ezek szervezésére a későbbiekben is lesz 

lehetőségünk. 

Tervezzük a hagyományos Fémkereskedő és Katonai robbanószerkezet felismerő 

tanfolyamok indítását. Újdonságként meghirdetjük a Veszélyes hulladékok kezelése című 

egynapos tanfolyamot. A képzés célja a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos kötelezettségek 

ismertetése, a kapcsolódó munkavédelmi és ADR szabályozásokkal összefüggésben. 

 

2. Közhasznú szolgáltatások 

- Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása, megjelenés 

szakmai kiállításon, kiemelten az ÖKOINDUSTRIA 2020 szakmai expón.  

- A szelektív gyűjtés, és a hulladékhasznosítás népszerűsítése, szemléletformálási 

feladatok vállalása.  

- A dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszer működtetése. 

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos információszolgálatunk fenntartása tagságon 

kívüli magánszemélyek és vállalkozások részére. 

- Honlap felületeinek, illetve a Facebook oldalunknak naprakésszé tétele és tartása, 

folyamatos fejlesztése. Információs rendszer hatékony működtetése.  

- Zöld Ipar Magazin kéthavonkénti kiadása. A magazin honlapjának és Facebook 

oldalának naprakészen tartása és fejlesztése, a magazin népszerűsítése. Előfizetők 

és hirdetők számának növelése. Szakmai rendezvények médiapartnerként való 

támogatása. (Bővebben lásd „Közhasznúsági jelentés”!) 

 

 

III. Kapcsolatrendszer 

- A meglevő szakmai kapcsolatok ápolása, fejlesztése, új kapcsolatok kiépítése, különösen a 

hulladékgazdálkodásért felelős tárcákkal és hatóságokkal, valamint a tájékoztatási, képzési 

tevékenységünk fejlesztése érdekében egyéb hatáskörrel rendelkező szervekkel.  
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- Társszervezeteinkkel és tagvállalataink legfontosabb partnereivel is az együttműködés 

elmélyítésére kell törekednünk. 

- Információs rendszerünk fejlesztése, különös tekintettel a külső felületekre (honlap, 

facebook) fejlesztésére kell törekedni. 

- A ZIP magazin megvásárlásával Szövetségünk lett a lap kiadója.  

- A média képviselőinek megkeresése esetén a nyilatkozatok mellett szakmai tájékoztatás és 

felvilágosítás.  
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: 2019. évi számviteli beszámoló 

2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők díjazása 

3. számú melléklet: Nyilatkozat a szövetség által kapott költségvetési támogatásról, cél 

szerinti juttatásokról, illetve központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 

pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési 

önkormányzatok társulásától vagy mindezek szerveitől származó támogatásról 

4. számú melléklet: A 2019-ben a szövetség tulajdonát képező vagyontárgyak listája 
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Közhasznúsági jelentés 

2019-ben végzett közhasznú tevékenység 

- A dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszer működtetése. 

(A MER szolgáltatásait igénybevevők száma 2018. december 31-ig 12 cég volt. A Zalai Huke Kft. 

2019-ben nem szállított be hulladékot a Hamburger Hungária Kft.-hez. 2019. január 1. –től az 

Észak Magyarországi MÉH Zrt. nem állt szerződésben a Hamburger Hungária Kft.-vel. Ugyancsak 

2019. január 1-én a Plan KG Kft. megszűnt, jogutódja, az UD Stahl Recycling Kft. nem igényelte a 

MER szolgáltatást. Így 9 állandó igénybevevővel működött a rendszer.  A Duparec Kft.-nek 2019. 

augusztusában és szeptemberében eseti beszállítása volt. A minőségellenőrök továbbra is 6 és 

21 óra között beérkező szállítmányokat vizsgálják.) 

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos információszolgálatunk fenntartása tagságon kívüli 

magánszemélyek és vállalkozások részére. Honlap felületeinek, illetve a Facebook oldalunknak 

naprakésszé tétele és tartása, folyamatos fejlesztése. A honlapunkon kifejezetten erre a célra 

létrehozott aloldalon a körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakmai információk, hírek 

rendszeres közzététele. Információs rendszer hatékony működtetése.  

- Szakmai konferencia szervezése, illetve részvétel más szervezet által tartott rendezvényeken, 

szakmai események támogatása.  

- A 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő tanfolyam illetve egyéb tanfolyamok 

megtartása. 

- Szemléletformálási feladatok vállalása a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékhasznosító ipar 

széles körben történő népszerűsítése, az iparág megítélésének javítása érdekében.  

- Zöld Ipar Magazin működtetése: 2019. áprilisban Szövetségünk a Zöld Ipar Magazin lapalapítói 

és kiadási jogát megvásárolta. Kiadóként természetesen minden korábbi hirdetésre, illetve 

előfizetésre vonatkozó megállapodásnak eleget tett. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 

kéthavonta jelent meg a lap. Az olvasók a hulladékgazdálkodás, a megújuló energia és a 

környezetvédelem - e három terület szereplőit leginkább foglalkoztató - hazai és külföldi 

aktualitásairól értesülhettek. Ügyvezetőnk egyebek mellett ellátja a lappal kapcsolatos 

ügyvezetői, s értékesítési feladatokat (ez utóbbit a vezető asszisztenssel), valamint 

hagyományosan részt vesz a Zöld Ipar Magazin szerkesztésében. Esetenként cikkek írásával is 

hozzájárultunk a magazin működéséhez. 

A magazin honlapjának, illetve a Facebook oldalának naprakészen tartása és folyamatos 

fejlesztése. A ZIP Magazin megállapodást kötött online hirdetési és/vagy tartalom felületek 

folyamatos bérbeadására a „Zöldunió Médiaernyő” (Zöldunió) részére.  Szakmai rendezvényeket 

médiapartnerként támogatunk, együttműködések keretében kiállítóként konferenciákon 

jelenünk meg, a résztvevőket a magazin korábbi lapszámaival ajándékozzuk meg.  

- Információs szolgáltatásunk keretében tagvállalataink és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 

kérdésekkel szövetségünkhöz forduló érdeklődők részére nyújtottunk tájékoztatást. Általános 

jelentőségű kérdésekben kérésre állásfoglalást és jogértelmezési segédletet 

készítünk/készítettünk és teszünk közzé. Euwid árak kigyűjtése és fordítása egyeztetett 

adattartalommal megrendelésre, illetve igény esetén a tagok részére ingyenesen. 2019-ben a 

Saubermacher Magyarország és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megrendelésére 

teljesítettünk ilyen szolgáltatást. A diplomadolgozatuk kapcsán felmerülő kérdésekkel a 

szövetséghez forduló hallgatókat szakmai konzultáció biztosításával vagy a megfelelő 

szakemberhez irányításával segítjük. A média képviselői 2019-ben is keresték a Szövetséget 
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interjúadás céljából; érdekképviseleti szempontokat is figyelembe véve esetileg hozzájárultunk a 

közvélemény tájékoztatásához. 

Az alábbi szakmai rendezvényeken jelentünk meg szervezőként, illetve résztvevőként: 

Kiállítóként, egyebek mellett tudatformálási céllal, információs pulttal vettünk részt az 

alábbi eseményen: 

- 2019. Június 13., Piac és Profit Kiadó Kft. „Best of ENERGIA Költségcsökkentés a 

nulláig” workshop-konferencia, Budapest 

 

- 2019. November 21., Piac és Profit Kiadó Kft. „Magyar Fenntarthatósági Csúcs” 

workshop konferencia, Budapest 

 

Szakmai rendezvény:  

- 2019. Március 28.  „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” 

                                           konferencia (Agrárminisztérium Zöld Forrás programjának 

                                           pályázati támogatásából 112 fő tanár és diák részvétele 

                                           mellett 93 fő vállalati résztvevővel) 

 

Egyéb rendezvény: 

- 2019. szeptember 14. IX. Hulladékos foci vándorkupa 

Kalocsán, a Kalo-Méh Trans Kft. támogatásával 

(10 csapat és szurkolók, 140 fő) 

A szakmai (ideértve a kiállítói megjelenést) rendezvényeinken 2019-ben – az előző évhez 

hasonlóan - összesen mintegy 300 fő vett részt.  

2019-ben egy, kiemelkedő érdeklődés mellett megvalósított konferenciánk volt, „A 

körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” címmel. 2018-ban először szerveztünk 

összevont konferenciát felsőoktatási és szakképzési tanárok és diákok, valamint vállalati 

szakemberek részére, amit mindkét résztvevői oldal pozitív visszajelzésére építve 2019-

ben megismételtünk az Agrárminisztérium Zöld Forrás programjából elnyert 

támogatásunkból. Tizenegy oktatási intézmény, azon belül hét egyetem és négy 

érettségi utáni szakképzést nyújtó szakgimnázium tanárai és diákjai éltek a pályázati 

háttérnek köszönhetően ingyenes konferencia-részvétel lehetőségével. Az ITM 

képviselőjének előadásán kívül a HOSZ szakosztályainak hat vezetője beszélt a piaci 

helyzetről, az adott anyagárammal kapcsolatos kihívásokról. Ismét nagyon értékes volt a 

vállalati és a jövőbeli szakemberek közötti párbeszéd, ami által különböző nézőpontok, 

megközelítések kerülhettek felszínre. 

A konferenciaszervezés tekintetében továbbra is azt az elvet követtük, hogy csak akkor 

szervezünk szakmai rendezvényt, ha széleskörű szakmai érdeklődésre számot tartó 

témákat és előadókat tudunk kínálni. Erre a második félévben nem nyílt lehetőségünk. 

 

2019-ben is támogattuk a „Save the Planet – Waste Management & Recycling” című, szófiai 

helyszínű, az „ECOMONDO – The Green Technology Expo” című, Riminiben megrendezett, valamint a 
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„10th Annual International Experts’ Conference Enviromanagement 2019 – Waste-to-Energy” című, a 

szlovákiai Štrbské Pleso-ban tartott nemzetközi konferenciát, illetve szakkiállítást. 

 

Események, melyeken előadást tartottunk: 

- 2019. február 8. MGYOSZ, Budapest 

 „Elsősorban a települési hulladék újrafeldolgozására és újrahasználatra való 

előkészítésére, továbbá a települési hulladék lerakással történő 

ártalmatlanítására vonatkozó célérték megvalósítását elősegítő előzetes 

javaslatcsomag” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. április 15., a NAV által a fémkereskedelmi ellenőrök számára szervezett 

képzés részeként teleplátogatás a Loacker Hulladékhasznosító Kft.-nél, Budapest 

„Fémkereskedelmi előírások teljesítése a gyakorlatban” (Jeffrey D. Kimball) 

 

- 2019. április 25. Dunaújvárosi Marketingklub, Dunaújvárosi Kereskedelmi és 

Iparkamara „Körforgásos gazdaság” című rendezvénye, Dunaújváros 

 „Hol tart a hazai hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdaságra történő 

átállásban?” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. Június 13., Piac és Profit Kiadó Kft. „Best of ENERGIA Költségcsökkentés a 

nulláig” workshop-konferencia, Budapest 

„Javítsd meg! Használd újra! Hasznosítsd újra! Miért éri meg nekünk a körkörös 

gazdaság?” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. június 19., Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiterjesztett Gyártói 

Felelősség Szakmai Egyeztető Fórum,  Budapest 

„EPR irányító szervezet javaslat” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. július 18., Innovációs és Technológiai Minisztérium Kiemelt 

Hulladékáramok Szakmai Egyeztető Fórum,  Budapest 

 „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagosságának növelésére 

vonatkozó (NHKV Zrt.; Köztegy) javaslatok tárgyalása” (Dr. Borosnyay Zoltán) 

 

- 2019. november 6., a FALCO REC Kft., a FALCO Zrt., a FALCO Szombathely 

Klaszter, a LIGNOMAT Kft. és a Soproni Egyetem „Fenntarthatóság, 

hulladékgazdálkodás és környezetmenedzsment a faiparban, avagy Kutatástól a 

fejlesztésig a jövőnkért” című konferenciája, Szombathely 

„Úton a körforgásos gazdaság felé – Az EU szakpolitikai intézkedései” (Héjja 

Eszter) 

 

- Az előbbiek mellett Jeffrey D. Kimball 2019 folyamán több alkalommal tartott 

előadást a hazai hulladékgazdálkodásról iskolások számára a Loacker 

Hulladékhasznosító Kft.-nél szervezett teleplátogatások során. 
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Oktatási tevékenység: 

2019-ben az alábbi tanfolyamokat szerveztük: 

o április 27.  Tudás felfrissítő tréning (az OKJ-s tanfolyam előtti 

  felkészítő, létszám: 18 fő) 

o május 11 – december 5. OKJ Hulladéktelepkezelő szakképzés (21 fő, 

                                                             szakvizsga átlag 4,57, átlagos elégedettségi 

                                                       mutató 9,63, az oktatók értékelése 9,80, 1-10 skálán) 

o június 15., 20., 29.  Fémkereskedő (26 fő, minden vizsgázó eredménye: 

                                                        „megfelelt”) 

o december 7.  Katonai robbanószerkezet felismerő (9 fő, minden 

                                                       vizsgázó eredménye: „megfelelt”). 

2019-ben a hagyományos 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő 

tanfolyam mellett más, részszakképesítést nyújtó OKJ-s tanfolyamra – az előző évi két 

sikeres vállalati kihelyezett képzés ellenére – nem merült fel igény. A 

Hulladéktelepkezelő szakképesítést nyújtó tanfolyam 21 résztvevője független 

vizsgabizottság előtt tett záróvizsgát, amelyen az előző évinél is jobb eredmény 

született: tizenhárom fő 5-ös vizsgájával a csoport 4,57 átlagot ért el. A HOSZ képzési 

programja ismét visszaigazolást nyert, és az oktatásra felkért több mint húsz szakértő 

kiváló teljesítményt nyújtott – az elméleti alapozás mellett a napi életben hasznosítható 

gyakorlati ismereteket adtak át a résztvevőknek. A tanfolyami csoport tagjai a képzést 

összességében 9,63 pontra, az oktatói teljesítményt (az oktatók egyenkénti értékelését 

átlagolva) 9,80-ra értékelték az 1-10 skálán. 

A szakképzés átalakítása nagymértékben érinti a felnőttképzést, a HOSZ 2020-ban 

indíthatja utoljára államilag elismert szakmát nyújtó képzésként a Hulladéktelepkezelő 

tanfolyamot. 

A Fémkereskedő képzést a 2018. évi nagy érdeklődés után 2019-ben is jelentős, 26 fős 

csoport részére tudtuk megtartani.  

A Katonai rendeltetésű robbanószerkezet felismerő tanfolyam nyitott, budapesti 

tanfolyamára az előző évi tapasztalattal ellentétben 2019-ben ismét volt érdeklődés, egy 

kilenc fős csoportot tudtunk oktatni és vizsgáztatni. A korábbi években megtartott 

vállalati kihelyezett tanfolyamra viszont nem érkezett megrendelés. 

 

A képzéseken résztvevők száma 2019-ben 56 fő volt, ami lényegesen kevesebb, mint az 

előző évben. A 2018-as év kiugró eredménye a megnövekedett tanfolyami szám és 

résztvevői létszám tekintetében a tagvállalatoktól kihelyezett, vállalati tanfolyamra 

vonatkozó igények következménye volt. 

 

A tanfolyamok és rendezvények meghirdetéséhez kihasználtuk a ZIP Magazin 

kiadójaként adódó lehetőségeket, valamint az InGreen szaklappal és az on-line szakmai 

tartalomszolgáltatókat tömörítő Zöldunióval meglévő partnerségi megállapodásainkat, a 

tagvállalatoknak készülő Szakmai Hírlevelünket, továbbá a honlapunkat és a Facebook-
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os felületünket. Adott tanfolyamok és rendezvények népszerűsítését kiemelt Facebook 

hirdetésekkel, valamint a partner szervezetek aktív közreműködésével is segítettük. A 

GDPR szigorító hatása következtében megszűnt a széleskörű, e-mail-ben történő 

tájékoztató körlevelek kiküldési lehetősége korábbi rendezvényeink, oktatásaink 

résztvevőinek. 

 

Pályázati tevékenység: 

Szövetségünk támogatást nyert az Agrárminisztérium Zöld Forrás program pályázatán, 

a PTKF/354/2018 számú okirat szerint, a „Lépések a körforgásos gazdaság irányába. A 

körforgásos gazdaság hazai megvalósulásának támogatása a hulladékgazdálkodás terén 

végzett szemléletformálással, konferenciaszervezéssel és honlap üzemeltetéssel” című 

projekttel. A tevékenységekre 680.000Ft összegű támogatást kaptunk. A teljesítés 

megkezdődött 2018-ban de nagyrészt 2019-re esett. 

E forrásból lehetővé vált „A körforgásos gazdaság hazai megvalósítása” című 

konferenciánkra 100, a környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakterületen 

felsőoktatási vagy szakképzési tanulmányokat folytató diák és oktató térítésmentes 

meghívása. A konferenciát 2019. március 28-án 10.00 – 15.30 óra között a Számalk-

Szalézi Szakgimnáziumban tartottuk, amint azt a rendezvények bemutatásakor jeleztük, 

vállalati szakemberekkel együtt. A pályázati támogatásból végül 112 fő vett részt, 

vállalati részről 93 fő. A hét egyetemet képviselő résztvevők többsége a Miskolci 

Egyetemről és a Szent István Egyetemről érkezett, a 4 szakképzési intézmény 

jelenlévőinek többsége a Petrik Lajos Szakgimnázium tanára és tanulója volt. Az ITM 

képviselőjén kívül a HOSZ szakosztályainak vezetői tartottak előadásokat. Az összesen 

hét előadás anyagát pendrive-on átadtuk az oktatóknak és tanulóknak. Az előző évi 

hasonló rendezvény sikerességét ez alkalommal megismételtük, sőt az egyetemisták 

még aktívabbak voltak. A vállalati és oktatási résztvevők egyaránt pozitívumként jelezték 

vissza a szakma piaci helyzetének, kihívásainak több szempontból történő megvitatási 

lehetőségét. Egyik egyetemi oktató kiemelte, hogy az ilyen esemény sokkal jobban segíti 

a szakma iránti érdeklődés felkeltését, az elhivatottság növelését, mint egyéb 

„állásbörze” jellegű rendezvények. 71 visszaérkezett értékelés alapján az oktatás 

képviselőinek véleménye az előadások színvonaláról az 1-5 skálán 4,89 volt. 

A pályázatból megvalósított másik tevékenység a körforgásos gazdasággal foglalkozó 

magyar és angol aloldal elindítása volt a HOSZ honlapján, amit már fentebb is jeleztünk. 

A szakanyagokat címkézve jelentetjük meg, így téma szerint kereshető a tartalom. 2019. 

december 31-éig 1671 látogató 6847 megtekintését regisztráltuk. Körlevelekkel, Google 

hirdetésekkel (mintegy 6000) támogattuk az aloldal népszerűsítését, ennek 

köszönhetően a Google keresésre az első helyek valamelyikén található meg a HOSZ 

körforgásos gazdaság aloldala a találati listán.  

 

Céljaink 2020-ban: 

A Szövetség az Alaptörvény rendelkezéseinek megfelelően az államot terhelő környezetvédelmi 

feladatok [Magyarország Alaptörvénye XX. cikk (1) - (2), a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 10-12. §, 37-38 §, 46. §], oktatási feladatok [Magyarország 

Alaptörvénye X. cikk (1)], valamint az erőfölénnyel való visszaéléssel szembeni, fogyasztók jogainak 
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védelmével összefüggő feladatok ellátásában [Magyarország Alaptörvénye M. cikk (2)], továbbá az 

Alaptörvény alapján a Kormánynak a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. 

évi LXXVI. törvény 4. § (1) e) és f) pontjában meghatározott, kutatás-fejlesztéssel, és technológiai 

innovációval kapcsolatos feladatai ellátásában céljai szerint, és tevékenységei által részt kíván 

vállalni. 

1. Képzések, továbbképzések szervezésével 2020-ban is támogatni fogjuk tagvállalataink és egyéb 

hulladékgazdálkodó vállalkozások működését, valamint a felnőttek munka világába történő 

integrálódását. 

Az államilag elismert szakképzések tekintetében meghirdetjük, és megfelelő létszám esetén akár 

tavaszi és őszi indítással is megtartjuk a 32 851 02 OKJ azonosító számú Hulladéktelepkezelő 

tanfolyamot, valamint az ehhez tartozó részszakképesítést nyújtó képzéseket: Hulladékgyűjtő és –

szállító, Hulladékválogató és –feldolgozó (E-000724/2014/A001). OKJ-s képzéseink vizsgaszervezője 

továbbra is a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 

Tervezzük a hagyományos Fémkereskedő és Katonai robbanószerkezet felismerő tanfolyamok 

indítását, valamint újdonságként a Veszélyes hulladékok kezelése című tanfolyamot.  

2. Figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket a szakmain kívül konferenciaszervezési, oktatási, 

képzési, valamint kommunikációs területeken is. Az esetlegesen elnyert pályázati forrás(oka)t 

célzottan szemlélet-, tudatformálási célra kívánjuk elsősorban fordítani.  

3. Szakmai rendezvények szervezésével, valamint rendezvényeken történő részvétellel, illetve 

rendezvények szakmai támogatásával 2020-ban is segíteni kívánjuk tagvállalatainkat és egyéb 

hulladékgazdálkodó vállalkozások működését, továbbá a hulladékhierarchiának megfelelő 

környezetvédelmi szemléletformálás ügyét.  

Egyes rendezvényeken, így az Ökoindustria (2020. 11. 04-06.) programon -- pénzügyi források 

rendelkezésre állásának függvényében - kiállítóként is meg kívánunk jelenni, továbbá felkérésre 

előadót is igyekszünk biztosítani.  

5. Belső és külső információs rendszert működtetünk. Kiemelendő, hogy 2019 áprilisában 

megvásároltuk a ZIP Zöld Ipar Magazin tulajdonosi és kiadási jogát. Célunk a lap további 

működtetése, minőségi tartalom létrehozása a szakmát érintő témák aktuális megjelentetésével. 

További cél az előfizetők és a hirdetők számának növelése, az online hirdetési felületek értékesítése, 

a szakmai rendezvények médiapartnerként való támogatása és az együttműködés eredményeképpen 

kiállítói megjelenés.  

6. Szakmailag együttműködési megállapodás keretében ugyancsak szorosan együttműködünk 

az InGreen Magazinnal és a Zöldunióval.  A Facebook oldalunk, és a honlapjaink is folyamatosan 

működő információs rendszerünkhöz tartoznak, annak érdekében, hogy a tagságunkon túl is minél 

szélesebb körhöz juttassuk el a hulladékgazdálkodással kapcsolatos aktualitásokat.  

 

Céljaink között szerepel a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatbázisunk fejlesztése, folyamatos 

frissítése, melyhez tagvállalataink együttműködése elengedhetetlen. A NAV-val kötött 

együttműködés keretében ugyancsak célunk a hatóságtól birtokunka jutó adatok hatékony 

feldolgozása, elemzése, a következtetések publikálása.  
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5. A hazai szakmai és civil környezetvédelmi szervezetekkel való kapcsolattartás, új partneri 

kapcsolatok kiépítése is fontos, annak érdekében, hogy a környezet védelméért és a környezetipar 

fejlesztéséért közösen, egymást támogatva és erősítve tudjunk hatékonyabban fellépni. 

 

6. 2020-ban is fenn kívánjuk tartani a dunaújvárosi papírgyári minőségellenőri rendszerünket.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rövidítések: 

AJBH – Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  

BIR – Bureau of International Recycling  

CEN – Európai Szabványügyi Bizottság  

CENELEC – Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság 

EB – Európai Bizottság  

EMMI – Emberi Erőforrások Minisztériuma 

ERPA – European Recovered Paper Association 

EuRIC – European Recycling Industries’ Confederation 

EUROMETREC – European Metal Trade and Recycling Federation 

EXPRA – Extended Producer Responsibility Alliance 2017? 

FM – Földművelésügyi Minisztérium 

EKÁER – Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer 

Ht. – hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény 

ISWA – International Solid Waste Association2017? 

ITM – Innovációs és Technológiai Minisztérium 

KSZGYSZ – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 

MSZT – Magyar Szabványügyi Testület 

NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

NAV KH KVKGF – NAV Központi Hivatal Környezetvédelmi és Környezetgazdasági Főosztály  

NeKI - Nemzeti Környezetügyi Intézet 

NGM – Nemzetgazdasági Minisztérium 

NHI – Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság 

OHÜ – Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 

OKTVF – Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  

PRE – Plastics Recyclers Europe 


