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RUSLOM
Orosz hulladékhasznosítók 
szövetsége
elnökségi tag

HOSZ
Hulladékgazdálkodók
Országos Szövetsége
vezetőségi tag

FÉMSZÖVETSÉG
volt alelnök

EuRIC
Európai hulladékhasznosítókó

szövetsége
volt elnökségi tag

EUROMETREC
Európai nemvasfémhulladék
kereskedők és hasznosítók

szövetsége
volt alelnök

http://en.hosz.org/index.php


+1 Mld
EUR / év

40 telephely

+900.000
tonna/év

acélhulladék 

+1.400 munkatárs 8 ország

+330 speciális

tehergépkocsi +100 markológép

15 olló

+200.000
tonna/év

színesfém hulladék

+700.000
tonna/év

egyéb alapanyag 
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Csepel, 1996



Acél
begyűjtés / válogatás / 

vágás / ollózás



Cégek
1 286 149

Magánszemély
625 167

Import
52 976

Belföldi eladás
743 750

Export
1 178 097
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HU - Acélhulladék mérleg
2021 NAV adatbázis



Könnyű- és színesfém
Begyűjtés / válogatás / bálázás



Cégek
79 913

Magánszemély
22 145

Import
76 709

Belföldi eladás
33 938

Export
59 651
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Al doboz hulladék
Bála bontás / mágnes / örvényáram
/ bálázás



Üveghulladék
begyűjtés / 
előkezelés



HDPE
begyűjtés / 

válogatás / darálás



Papír, LDPE, PET 
begyűjtés / 

válogatás / bálázás



Fa begyűjtés és 
előkezelés



Országos koncesszió 35 évre:

• Közszolgáltatás

• Betétdíj

• EPR rendszer

• csomagolóanyagok (papír, műanyag, fa, fém, üveg, stb)

• elektronikus berendezések, elemek, akkumulátorok

• hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik

• gumiabroncs

• reklámhordozó és irodai papír

• használt sütőolaj

• biológiailag lebomló hulladék



Szakmai aggodalmak

• Magánszemély tulajdonjog (lakossági fém)

• Pontos definíció hiányok (anyagok, 

tevékenységek, stb.)

• Koordináció helyett... MOHU tulajdonjog

• Szabad piac helyett… központi irányítás

• Cégre szabott megoldások helyett… sablon

• Minőségi ösztönzés helyett… bérmunka





TE mit tennél 
ilyen helyzetben… ?



+18 Mld
HUF / év

3 telephely

+50.000
tonna/év

acélhulladék 

+90 munkatárs

+20 speciális

tehergépkocsi
9 markológép 3 olló

+8.000
tonna/év

színesfém hulladék

+15.000
tonna/év

egyéb alapanyag 

13 targonca

Magyarország
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