
 

 

 

 

 

 

A Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete, mint a Munkaügyi Központnál 0927-2008 számon 

nyilvántartásba vett oktatási intézmény és mint a hazai hulladékbegyűjtő, -kezelő és -hasznosító 

vállalatok érdekképviseleti szervezete a termékdíjas anyagáramok hulladékainak begyűjtésére, 

kezelésére és hasznosítására az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt pályázatokban 

szereplő szakképesítési követelményekkel kapcsolatosan az alábbi  

 

Á L L Á S F O G L A L Á S T 

 

tesszük közzé. 

 

A HOE álláspontja szerint az OHÜ által fenti pályázati kiírásokban megkövetelt 33 853 01 0000 00 00 

OKJ számú Hulladéktelep-kezelő szakképesítéssel egyenértékűnek kell tekinteni a 31 851 01 0000 00 

00 OKJ számú Hulladékfelvásárló szakképesítést, melyet az alábbiakban ismertetett szakmai érvek 

támasztanak alá. 

1. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. 

(XI. 14.) Korm. rendelet 18.§ (3) bekezdése szerinti „környezetvédelmi szakirányú középfokú 

végzettség” követelménynek mindkét képzés megfelel. Ezt megerősíti az az egységes 

hatósági gyakorlat is, mely mindkét végzettséget elfogadja az engedélyezési eljárás során. 

 

2. A képzések szakmai tartalmát meghatározó környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 

12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet alapján kijelenthető, hogy a Hulladéktelep-kezelő 

szakképesítés elsősorban a közszolgáltatást nyújtó vállalkozások dolgozóinak, míg a 

Hulladékfelvásárló inkább a hagyományos, ipari begyűjtő-kezelő és hasznosító vállalkozások 

– melyek egyébként a közbeszerzési pályázatokon indulnak – munkatársainak nyújt 

megfelelő ismeretanyagot a mindennapi munkához. E különbségek a KvVM által kiadott 

szakmai vizsga szóbeli tételekben markánsabban tettenérhetők.  

 

3. A Települési hulladékgyűjtő és -szállító (OKJ 21 7898 01) képesítés előírása hatályát vesztett 

OKJ rendelet alapján történt, ezért ezen követelmény álláspontunk szerint jogszabályellenes. 

Helyettesítésére ugyancsak alkalmasnak kell tekinteni a Hulladékfelvásárló és Hulladéktelep-

kezelő szakképesítéseket egyaránt. Utóbbit a fent hivatkozott 12/2008. (IV. 30.) KvVM 

rendelet 4. számú melléklete alapján, mely a különböző évek OKJ változásai miatt felelteti 

meg a szakképesítéseket. E rendelet – helytelenül – a Hulladékfelvásárló szakképesítés 

megfeleltetéséről nem gondoskodik, ugyanakkor fent kifejtett álláspontunk szerint a képzés 

ismeretanyaga és szintje okán környezetvédelmi szakirányú középfokú szakképesítésként 

feltétel nélkül elismerendő. 



 

 

4. A 3-as pontban kifejtett elvek mentén a hulladékgyűjtő- és szállító (OKJ szám: 33 853 01 0100 

21 01) részszakképesítés iránti követelmény szintén jogszabályellenes, mivel a 12/2008. (IV. 

30.) KvVM rendelet 18.§ (3) bekezdésében a tevékenység előfeltételeként előírt minimális 

képesítési követelménynek nem felel meg. Álláspontunk szerint környezetvédelmi szakirányú 

középfokú szakképesítéssel helyettesíthető, mivel az az előírt képzési szintnél (alapfokú) 

magasabb.  

 

5. Tekintettel az OKJ 3 évenkénti – a megfeleltetések gyakori hiányai miatt általában nyomon 

követhetetlen – változásaira, illetve a szakképzésekről szóló szabályok általános 

zárórendelkezéseire  a korábbi szakirányú képesítések elfogadásáról, valamint az egyes 

jogszabályok hatálybalépésekor már folyó képzések befejezésének lehetőségéről, a korábban 

megszerzett környezetvédelmi szakirányú szakképesítéseket is el kell fogadnia a kiírónak.  

 

6. Fenti iskolarendszeren kívüli szakképesítések helyett magasabb fokú környezetvédelmi 

szakirányú szakképesítés ugyancsak feltétel nélkül elismerendő.  

 

 

Budapest, 2012. szeptember 13. 

 

 

 

    Sárosi Eszter s.k. 

  ügyvezető igazgató 


