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175 kórházban

Kb. 71.800 kórházi ágyon, és
egyéb

 
gyógyító

 
tevékenységeket folytató

 
intézetek

8

 
000 t /év fertőzésveszélyes hulladékot,

2,5 millió

 
tonna veszélyes hulladékot termel

~  750 ezer gazdasági szervezet évente.





2000 évben az Egyesült nemzetek Egészségügyi Világszervezete, 
a WHO kiadott egy összefoglaló

 
állásfoglalása szerint az 

egészségügyi hulladékok nem megfelelő
 

kezelésének 
következtében világszerte:

21 millió
 

hepatítisz B vírusfertőzést, 

2 millió
 

hepatítisz C vírusfertőzést és 

260 000 HIV fertőzést regisztráltak. 

Mind ezt elsősorban a fertőzött injekciós tűk és fecskendők 
használatára vezetik vissza. 





Én személy szerint ezekkel a rövid és középtávra 
megfogalmazott javaslatokkal ne tudok mit kezdeni, és 
nem is hiszem, hogy ezek kivitelezhetőségében.  

Hosszú
 

távra megfogalmazott javaslat:
• Nem-égetéses eljárások fejlesztése

 
az egészségügyi  

hulladékok ártalmatlanítására, a nem megfelelő
hulladékkezelés kockázatának csökkentése érdekébe.

Ez az a javaslat, ami Magyarországon
 

is és számos más 
országban is nem csak javaslat maradt, ha nem meg is valósult, 
illetve folyamatosan megvalósul.

A fertőző
 

veszélyes hulladékok nem égetéses, alternatív 
hulladékkezelési technológiák megjelenése Magyarországon 
1994 -95 évekre datálódik vissza.  



Szakértőként folyamatosan közreműködtem a hazánkba 
bekerülő

 
alternatív hulladékkezelő

 
technológiák 

magyarországi minősítésében, ezeknek a berendezéseknek 
az üzembe helyezéshez/ működtetéséhez szükséges 
tevékenységi engedélyek beszerzésében. 
Ezek közül a berendezések közül néhány, mai napig 
szakmai irányításom alatt működik. 



LAJTOS TDS technológia került telepítésre/ üzemel:
•1995.-ben a Főv. Önkormányzat Szent László

 
Kórház területén, 

•2000.-ben a Főv. Önkormányzat Nyírő
 

Gyula Kórházának területén,
•2005.-ben a Palota BUBÍV budapesti telephelyén,
•2007.-ben Medikláv Kft.   → a Desing Kft Kecskeméti telephelyén.
•2008.-ban a debreceni Kristály -99 Kft. telephelyén,
•2009.-ben a Pécsi Környezetvédelmi Kft. Üzemeltetésébe.

1996.-ban hazánkba bekerült:
3 db Németországban fejlesztett és 
gyártott Sterifant  System 90/ 4 típusú

 mobil, és telepített változatú
 hulladékfertőtlenítő

 
berendezés. 

2005-ben Budapesten telepítettek: 
1 db Izraelben fejlesztett és gyártott, Tuttnauer 



Mind a Sterifant System, mind a Tuttnauer berendezés igen rövid ideig 
üzemelt hazánkban. Ennek oka: speciális műszaki problémák.

2006 -
 

2008 -
 

2009 évben bekerült hazánkba még 3 -4 
különböző

 
típusú, kisebb kapacitású

 
berendezés:

•1 Izraelben gyártott („MCM STERIMED”
 

vegyszerrel),
•2 olasz gyártmányú

 
(Newster, ISS=Integrál Aprító

 

és Sterilizáló)
•1 db francia (Steriflesh), 

Ezek a gépek működnek, működgetnek, de a gyakorlati 
tapasztalatok nincsenek, minősítésük folyamatban.



A veszélyes hulladékok kezelésénél -
 

legyen az a 
hasznosítás vagy ártalmatlanítás -

 
mindenképpen arra kell 

törekedni, hogy az:
a.)  az emberi egészség veszélyeztetése nélkül történjen;

b.) olyan folyamatok vagy módszerek alkalmazásával kell azt 
végezni, amelyek nem károsíthatják a környezetet; 
lehetőség szerint a vízre, a levegőre, a talajra, a növény-
és állatvilágra nem jelentenek kockázatot; 

c.)  kellemetlen zaj vagy szaghatás nélkül történjen;

d.)  a tájképre
 

vagy a különleges érdeklődésre számot tartó
helyekre gyakorolt kedvezőtlen hatás nélkül;

e.) legjobb elérhető
 

technikák (BAT)
 

alkalmazva, csökkenteni 
kell a hulladék veszélyességét, illetve tömegét. Lehetőség 
szerint egyszerre mindkettőt. 

A hazánkban folyamatosan üzemeltetett hulladékfertőtlenítő
 berendezések maradéktalanul kielégítik e felsorolt követelményeket.



A legelső
 

-
 

Franciaországban fejlesztett és gyártott, 
LAJTOS TDS 1000 típusú

 
–

 
fertőtlenítő

 
berendezés 

Budapesten, a Szt. László
 

Kórház területén került 
beüzemelésre 1995.-ben. A szükséges engedélyek 
megszerzése után 1996 szeptembere óta folyamatosan, 
3 műszakban működik a mai napig. 



Műszaki megoldás szempontjából a legegyszerűbb 
megoldású

 
berendezés, működtetése nagyon egyszerű, 

könnyen elsajátítható. 

Lajtos TDS hulladékártalmatlanító
 

berendezés telepített 
változatban, 3 különböző

 
kapacitású

 
méretben került 

kifejlesztésre: 
Lajtos TDS 300 →

 
0,3 m3/ ciklus, 

TDS1000 →
 

1 m3/ciklus, 
TDS 2000 →

 
2 m3/ ciklus ,

Mindhárom készülék azonos technológiával működik, 
kezelési egységek megegyeznek. 

6 db TDS1000-típusú
 

berendezés működik hazánkban. 

Kezelő
 

tér 1 m3 ,  120 -130 kg hulladékot jelent ciklus. 



A kezelő
 

telephelyre naponta, 
ütemezett szállítással érkezik 
be -

 
az előírásnak megfelelően 

csomagolt -
 

a fertőzésveszélyes 
hulladék.

1/2002.(I.11.).EüM rendelet
„Útmutató”



Ugyan jogszabály írja elő
 

a szelektív hulladékgyűjtést, az 
egészségügyi intézetek számára is, de a fertőtlenítéssel történő

 ártalmatlanításnál alapkövetelmény a szigorúbb szelektivitás, 
ugyanis a hulladék nem tartalmazhat:    
-

 
vegyi anyagokat, 

-
 

gyógyszereket, gyógyszermaradványokat,
-

 
Felismerhető

 
emberi szerveket, szervmaradványokat. 

A Lajtos fertőtlenítő
 

technológia bevezetéséhez minimális 
változtatásra volt szükség a korábbi gyűjtési metodikán. 

A gyógyító
 

tevékenység során keletkező
 

fertőzésveszélyes 
hulladékokat OTH, ADR minősített, egyszer-használatos 
gyűjtőedényekben kell gyűjteni már a keletkezés helyén!



A készülék 
üzemeltetéséhez 
szükséges:

•háromfázisú
 elektromos áram,

•gőz,
•víz, 
•csatorna 
csatlakozás 

1.) Feltöltés után –
 

az indítógomb 
megnyomásával –

 
automatikusan 

bezár a töltőnyílás fedél, 
hermetikus zárást ellenőrzi a 
program.

2.)  Az automatikus program első
 lépése, hogy egy különlegesen 

kiképzett, speciális acél fogazatú
 daráló

 
a hulladékot kb. 2*2 cm-es 

nagyságúra felaprítja. 
Ez a művelet kb. 10 percig tart. 
A darálási művelet a hermetikusan 
zárt térben történik.  Az aprítás 
műveletével a hulladék felületét 
sokszorosára megnöveli és az így 
megnövelt felület van kitéve a 
fertőtlenítő

 
hatásnak. 



3.)  A darálás befejezése után a 
gőzszelep megnyílik és kb. 1-

 
2 

perc alatt telített vízgőzzel 
töltődik fel a berendezés, 
közben a nyomás 3,8 bar-ra, a 
hőmérséklet pedig 138 0C-ra 
emelkedik. 
A maghőmérsékletet 10 percen 
keresztül tartja fenn. 
A maghőmérsékletet a hulladék 
közepébe vezetett, illetve a 
belső

 
köpeny fal mellett 

elhelyezett hőmérők 
folyamatosan ellenőrzi és jelzi a 
vezérlőnek. 
Hőmérséklet csökkenés esetén 
az automatika gőz -

 
befújással 

biztosítja a hőn tartást. 



4.) A fertőtlenítés után hűtés
 

következik.
A készülék kettős fala közé

 
hideg víz bevezetésével, a 

köpenyhűtés hatására a készülék belsejében  lévő
hulladék  50-60 0C-ra hűl le, 
illetve a nyomás is lecsökken. 
5.) Ezt követi a vákuumozás, amely a nedvességtartalmat 
kivonja a darált, fertőtlenített hulladékból. 
A hűtővíz és a veszélytelen kondenzvíz a csatornába kerül.
6.) A kezelőgomb megnyomásával kinyílik az ürítő

 
ajtó, és az 

alá
 

helyezett kommunális hulladéktároló
 

konténerbe ömlik a 
darált, fertőtlenített, nedvességtartalmát elveszítő

 
hulladék. 

A kezelés utáni hulladék (a darálás miatt) felismerhetetlen, 
mennyiségét illetően összeesett, térfogata kb. a fele.
nem veszélyes, kommunális hulladékkal együtt kezelhetővé. 

A teljes ciklus kb. 35 –
 

max 50 perc.
A vezérlő

 
egység számítógép programja védett, illetéktelen nem  

tud változtatni a programon. A monitoron követhető
 

a teljes 
ciklus menete, számítógép rögzíti a  főbb paramétereket. 



A rendszer teljesen zárt, és a hermetikus tömítettség 
megakadályozza, hogy vészhelyzet esetén a levegőbe káros 
anyag távozzon. 

Bármilyen meghibásodás következik be, a számítógépes 
kijelzésen túl hang és fényjelzés kísér. A kijelzőn le lehet 
olvasni a hiba helyét és jellegét. 
Áramszünet esetén a program ott folytatódik, ahol 
abbamaradt, illetve a fertőtlenítési hőmérséklet –idő

 
–

 
nyomás 

megismétlésével. 
A daráló, illetve a bolygató

 
mű

 
műszaki hibája esetén a 

fertőtlenítési idő
 

automatikusan 30 percre nő. 

A hulladékfertőtlenítő
 

berendezés sterilitási hatásfokát, évente 
kétszer elvégeztetjük akkreditált laboratóriummal. 
A berendezésből kikerülő

 
hulladékokból, üzemszerű

 
állapot 

közben, történik a mintavételezést, teljes körű
 

vizsgálatokat 
végez az OKKI (Országos Környezetegészségügyi Intézete, 
Környezetegészségügyi Főosztálya) laboratóriuma, s soha 
egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy a kezelt hulladék, illetve 
a kondenzvíz nem megfelelő

 
lett volna.



Az egyszerű
 

és megbízható
 

működtetésére néhány adat a 
több mint, 15 éves gyakorlati tapasztalatom alapján:
Az év 355 napjából szinte 320 napot folyamatosa 
működik, 3 műszakban. A leállások ideje: ünnepnapok + 
szervizelések

Az egész kezelő
 

berendezés leggyengébb pontja a daráló
 egység, ennek karbantartására fordítjuk a legtöbb időt. 

Tervszerű
 

szervizelésével (3 -4 hó
 

cseréjével) 
kiküszöbölünk más műszaki problémákat.

Az évente ártalmatlanított hulladék: 
1 650 t/ év
1 250 t/ év



A hulladékfertőtlenítő
 

berendezések előnyei:
•A nyomás –

 
hőmérséklet –

 
és idő

 
függvénye jól ismert 

fertőtlenítő
 

hatás eléréséhez. Hosszú
 

ideje elfogadott és bevált 
technológia.

•Hulladékfertőtlenítő
 

berendezések /autoklávok igen változatos 
méretben vannak jelen a piacon, a néhány literestől a több 
köbméteres térfogatig.

•A beruházási és üzemeltetési költségük jóval alacsonyabb, mint 
egy égetőműé.

•A hulladékok kezelése hermetikusan zárt kezelőtérben történik, 
így a káros anyag kibocsátása környezetbe nincs.

•Kezelésük számítógépes vezérléssel történik, viszont könnyen 
érthető

 
és gyorsan megtanulható

 
az üzemeltető

 
személyzetnek.  

•A számítógép a főbb paramétereket
 

folyamatos rögzíti,
 

és 
megőrzést tesz lehetővé, visszaellenőrzést biztosítva.



Hátrányai:
•Szigorú

 
szelektív hulladékgyűjtést követel. 

Amennyiben kémiai anyagokat tartalmazó
 

veszélyes hulladékok 
(formaldehid, fenol, higany) bekerülnek a hulladékba, a 
fertőtlenítés után is veszélyes maradhat a hulladék.

•Nem mindegyik alkalmazott technológia teszi felismerhetetlenné
 a hulladékot. 

•Kellemetlen szaghatást eredményezhet, amit a gyakorlatban 
szagcsökkentőkkel mérsékelünk.

•Azokban a berendezésekben ahol a kezelés közvetlen része az 
aprítás, a nagyobb fém darabok, tárgyak bekerülése 
tönkretehetik a darálót (lajtos).

•Amennyiben a technológia befejező
 

folyamatának nem része az 
utóvákuumozás, illetve a szárítás, a kezelt hulladék térfogatilag 
kisebb ugyan, de nehezebb súlyú

 
lesz a kondenzálódott gőz miatt.



Gazdaságossági szempontból az alternatív -
 LAJTOS -

 
hulladékkezelő

 
berendezés üzemeltetési 

és telepítési költsége jelentősen alacsonyabb, 
mint egy égetőé.

Szakmai szempontból pedig kifogástalan 
konkurenciája az égetőműveknek.

Nagyon fontos tény, hogy a közúti szállításra már 
a kezelt -

 
nem veszélyes -

 
hulladék kerül, 

csökkentve ezzel a környezeti veszélyeket.



Köszönöm
Megtisztelő

 
Figyelmüket
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