
Fogatos hulladékgyűjtés Somogy megyei 
próbaüzemének tapasztalatai 

Készítette: ARATOR Környezetvédelmi Kft. 

Nagyvázsony 



Projekt 
előzmények: 

• Fábry Szabolcs ötletgazda és Bernhardt 
László (GEOHIDROTERV Kft./ARATOR Kft.) 
találkozása 

• ARATOR Kft. környezetvédelmi profilú 
kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalat 

• ötletben rejlő lehetőségek – hazai 
helyzetkép ismerete  

• házhoz menő szelektív hulladékbegyűjtés 
megteremtése további teher a szolgáltatók 
számára 

• lehetőségek vizsgálata, elemzése 

• kiadvány és kisfilm készítése a lovas 
fogattal történő hulladékbegyűjtés 
népszerűsítésére 

• elképzelés szemléltetése a kezdeményezés 
támogatottságához! 



A próbaüzem koncepciója  
• kialakított elméleti koncepció 

valóságban történő vizsgálata: 

o valós, üzemszerű gyűjtési és 
szállítási tapasztalatok 
megszerzése 

o futásteljesítmények (km/nap) 

o legyűjthető mennyiségek 
(m3/nap) 

o időtartamok (indulás, 
megközelítés, gyűjtés, ürítés 
stb.) 

o időjárási körülmények 
befolyásának vizsgálata 

o gyűjtési/ ürítési módszer 
vizsgálata (edény/zsák) 

o felépítmények és kocsi 
szerkezetek kialakításával 
kapcsolatos tapasztalatok 
mélyítése  

 



Próbaüzem előkészítése, induláshoz szükséges feladatok 

• projektterület, településcsoport kijelölése 
o 4-8 település, 3-4 e fő/ település lakosságszámig 
o jelenlegi szolgáltatási rendszer vizsgálata (milyen nap, páros-, vagy páratlan héten történik a 

gyűjtés)  
o lovas begyűjtés összehangolhatósága a helyi gyűjtési rendszerrel 
o átadási pont kijelölése (gyűjtő, szállító  tovább kezelő) 
o gyűjtési útvonalak megtervezés (települések között és településeken belül) 

• kocsi felkészítése közúti forgalomra, felépítmény a helyszíni körülményekhez igazítása 

• felkészülés a téli üzemkörülményekre is 

• szórólapos tájékoztatás a lakosság felé (próbaüzem, változó időpontok, változó begyűjtési módszer) 

• hulladékgazdálkodási engedély beszerzése: gyűjtés, szállítás 

 



Hulladékgazdálkodási engedély Tájékoztató szórólap Téliesített bak és megnövelt 
felépítmény kialakítása a 

kocsin 



A próbaüzem: 
• 2016.11.14 – 12.09-között, 4 hetes próbaüzem került lefolytatásra 

• Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő 
Nonprofit Kft. illetékességi területén 

• „lovas központ” Nagybajomban (istálló és kocsi tárolási helye) 

• a gyűjtőpont a Nagybajom mellett létesített hulladékudvar területén került kijelölésre 

o 2 db 30 m3-es multiliftes konténer szolgáltató által kihelyezve 

• gyűjtőedényzet: 120 L-es kék kuka 

• szelektív hulladék gyűjtési feladat teljeskörű átvétele 

 



Települések, létesítmények elhelyezkedése: 

gyűjtés az érintett településeken               szállítás az átadási pontra (Nagybajomban létesített hulladékudvar)            
átadás multiliftes konténerben               szállítás a Kaposvári Regionális Hulladékkezelő Központba  



Ütemezés: 

• 4 hét állt rendelkezésre: páros és páratlan hét, ez ismétlődött 2 hét elteltével 

• Nagybajom két részre került szétosztásra a mérete miatt (D páros hét, É páratlan hét szerda) 

• Somogysárd két részre lett osztva a távolság miatt (D páratlan hét hétfő, É páratlan hét kedd) 

 



Egy begyűjtéssel érintett településre vetítve: 

460 aktív edényhez tartozó 
begyűjtési címlista Kutason  



Dokumentálás, nyomonkövetés: 
• e célból kialakított formanyomtatványon (tevékenységre vonatkozó adatok) 

• WebEye rendszer alkalmazása (GPS alapú nyomonkövetés az útvonalra) 

• mérlegelés a Kaposvári Regionális Hulladékkezelő központban  

 



Begyűjtés Nagybajomban  



Próbaüzem - időtartamok 



Begyűjtött 
mennyiségek: 



Begyűjtött hulladék összetétele: 

Gyűjtött hulladék súlya átlagosan 21,15 kg/m3 



Szemléletformálás:  
• a szemléletformálás kiemelkedő szerepe a hatékonyság növelésében: 

o visszagyűjtési arány növelése (18-36 %-os kihelyezési arány?) 

ohulladék tömörítése (pl. PET palack összetekerése kézzel) 



Értékelés: 
• a próbaüzem gazdasági szempontú értékelése jelenleg folyamatban van 

• a hulladékgyűjtő fogat a gyakorlatban is alkalmasnak bizonyult a feladat ellátására 

• az érintett 8 település a nyújtott szolgáltatással elégedett volt, panasz nem érkezett 

• a DDHN Kft.-vel kötött próbaüzemi szerződésben foglaltaknak megfelelően hiba és 
hiánymentesen teljesült gyűjtési és szállítás vállalás 

• a gyűjtési folyamat során káros környezeti kibocsátás nem történt! 
 

Célkitűzések: 
• a lovas fogattal történő hulladék gyűjtés további népszerűsítése 

• az ország újabb területeinek bevonása próbaüzemi jelleggel 

• közszolgáltatási szerződések megkötésével a hulladékgyűjtési rendszer tényleges 
részévé válni szolgáltatóként 

• NHKV Zrt.-vel (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) való 
együttműködés kialakítása  

 



Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 


