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Hulladékgazdálkodás  
felsőfokon
Az .A.S.A. hulladékgazdálkodási rendszerek üzemeltetésével és 
környezetvédelmi technológiák fejlesztésével foglalkozó nemzetközi 
vállalatcsoport, amelyet 1988-ban alapítottak Ausztriában, és amely viszonylag 
rövid idő alatt Európa egyik vezető cégcsoportja lett a környezetvédelmi 
szolgáltatások piacán. A cégcsoport többségi tulajdonosa a világszerte számos 
területen sikerrel működő spanyol FCC cégcsoport (Fomento de Construcciones y  
Contratas, S.A. www.fcc.es). Így a mögöttünk álló gazdasági erő és sok 
éves szakmai tapasztalat biztosítja, hogy ígéreteink a legmesszebbmenőkig 
betarthatóak, megvalósíthatóak legyenek.

Az .A.S.A. csoport tevékenységét Magyarországon 1992-ben kezdte meg, hazai 
érdekeltségeinek éves árbevétele 2010-ben több mint 11 milliárd forint volt (nem 
konszolidált). Országszerte csaknem 1,2 millió lakos hulladékának elszállításáról 
és kezeléséről gondoskodunk, és mintegy 9.000 kereskedelmi és ipari 
partnerünk hulladékát kezeljük szakszerűen. A folyamatok gördülékenységéért 
750 munkatársunk dolgozik folyamatosan az ország 4 régiójában.

Vállalatunk erőssége szolgáltatásaink széles köre: teljes körű 
hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújtunk települések, intézmények, ipari 
és kereskedelmi létesítmények számára – megtalálva az optimális megoldást 
a megrendelők egyedi igényeire, ugyanakkor valamennyi jogszabályi előírást 
mindenkor maradéktalanul betartva.

Üzleti kapcsolataink 
hosszú távú 

partnerségre, 
rugalmasságra és 

segítőkészségre épülnek, 
és mindenkor különös 

figyelmet fordítunk 
szolgáltatásaink magas 

színvonalára.
Petr Vokřál, CEO
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Tevékenységünk

Az .A.S.A. teljes körű hulladékgazdálkodási szolgáltatást nyújt települések, 
intézmények, ipari és kereskedelmi létesítmények számára. Saját tulajdonú, korszerű 
járműveinknek, gyűjtési és tároló rendszereinknek, saját feldolgozó és kezelő 
telepeinknek, valamint jól képzett munkatársainknak köszönhetően partnereinknek 
mindenkor biztosítani tudjuk a környezetvédelmi előírásoknak maximálisan megfelelő, 
ugyanakkor gazdaságos megoldást bármely hulladékgazdálkodási kérdésben.

Ahogyan ügyfeleink sokfélék, a kis üzletektől a legnagyobb üzemekig, úgy 
szolgáltatásunk is igen sokrétű, alkalmazkodva a megrendelők igényeihez.

A hulladékok teljes vertikumával foglalkozunk, kis és nagy mennyiségekkel egyaránt, 
a háztartási hulladéktól a termelési szilárd és újrahasznosítható hulladékokon át 
egészen a veszélyes hulladékokig. 

Fő tevékenységi területünk:

• Hulladékgyűjtés, -szállítás korszerű gépparkkal

• Szelektív gyűjtési rendszerek kialakítása és üzemeltetése

• Hulladékkezelés saját létesítményeinkben: alternatív tüzelőanyag előállítása 
(RDF), haszonanyagok hasznosításra történő előkészítése (válogatás, 
bálázás, magas hatóanyagtartalmú komposzt előállítása)

• Hulladéklerakás, műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakók üzemeltetése

• Kapcsolódó szolgáltatások: nyári-téli úttisztítás, zöldfelület-gondozás, 
temetőüzemeltetés

Munkánkat mindenkor a hatályos jogszabályok maximális betartása mellett, az uniós 
elvárásokkal és irányelvekkel összhangban végezzük, különös tekintettel az Európai 
Unió vonatkozó (2008/98/EG) irányelvére.

Bár partnereink többsége elégedett velünk, tudjuk, hogy mindig találhatunk 
javítani valót, ezért szolgáltatásunk folyamatos fejlesztésére törekszünk. 
Ezt bizonyítja integrált irányítási rendszerünk, amely garantálja partnereink 
számára a megbízható magas minőséget. Magyarországi telephelyeink 
mindegyikén az ISO 9001, ISO 14001 és az OHSAS 18001 nemzetközi 
szabványoknak megfelelően végezzük tevékenységünket.

A földet nem őseinktől  
örököltük, hanem unokáinktól 

kaptuk kölcsön.
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Tevékenységünk 
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Logisztikai szolgáltatások 
Hulladékgyűjtés és -szállítás

Korszerű járműveink, gyűjtő- és tároló rendszereink lehetővé teszik, 
hogy az .A.S.A. hatékony és rugalmas szolgáltatással álljon partnerei 
rendelkezésére bármely hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladat 
esetén. A csaknem 150 ezer konténer és egyéb hulladéktároló edény 
valamint a körülbelül 140 szállító jármű* biztosítja, hogy munkánkat 
hatékonyan és partnereink megelégedésére végezhessük. Mindemellett 
saját tulajdonú járműparkunk összetett logisztikai megoldásokat, alapos 
járatszervezést és a hulladékok minőségének ellenőrzését is lehetővé teszi.

Átrakó állomásainkon a begyűjtött hulladékot hatalmas konténerekbe 
tömörítjük, és előkészítjük nagyobb távolságra történő szállításra. Így még 
távoli partnereinktől is relatív kis környezetterheléssel és költséggel juthat el 
a hulladék a kezelő létesítményekhez.

• Gyűjtés • Átrakó állomás • Szállítás

*2010-es adat

Gyujtés, szállítás˝

A korszerű technológia  
és edényzet, az ügyfélközpontú 

szemlélet nálunk 
alapkövetelmény. 

SzállításÁtrakó állomásGyűjtés
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Veszélyes hulladékok különválasztása
Másodlagos nyersanyagokkal való 

kereskedelemSzelektív gyűjtés

Az .A.S.A. által működtetett komplex rendszer 
tartalmaz minden szükséges mozzanatot  
a szelektíven gyűjtött újrahasznosítható  

hulladékok begyűjtésétől egészen  
a hasznosító üzemekhez való eljuttatásig.

• Hulladékválogatás • Másodlagos 
nyersanyagokkal való kereskedelem  
• Veszélyes hulladékok különválasztása

Környezetbarát  
hulladékkezelés

A háztartások, az intézmények és a kereskedelmi 
vagy ipari vállalatok minden nap hatalmas 
mennyiségű hulladékot termelnek. A hulladékok 
válogatás és kezelés után másodlagos 
nyersanyagokként visszaforgathatók a 
termelésbe. Az .A.S.A. az elmúlt években 
nagy beruházásokat hajtott végre innovatív 
rendszereinek kifejlesztésébe, újrahasznosító 
és egyéb kezelő létesítményeinek megépítésébe 
és kibővítésébe.

Az összegyűjtött hulladék további válogatásra 
kerül, az így szétválasztott frakciókat 
bálákba tömörítjük, és az újrahasznosítás 
előszobájába, a feldolgozóhoz juttatjuk. 

Az .A.S.A. Zistersdorfban (A) építette fel első 
hulladékégető létesítményét, ahol a hulladékok 
és szennyvíziszapok energiatartalmát 
hasznosítjuk.

A komposztáló telepeink például 
Hódmezővásárhelyen vagy Debrecenben és 
az alternatív tüzelőanyagot előállító üzemünk 
Gyálon a hulladékból új terméket állít elő, 
amely aztán a mezőgazdaságban vagy az 
iparban kerül felhasználásra.

• Hulladékok osztályozása • Válogatás és 
tömörítés • Bálázás • Komposztálás • Alternatív 
tüzelőanyag előállítása (RDF) • Szennyezett 
területek kármentesítése

Célunk,  
hogy a 

hulladékot újra 
felhasználható, 

értékes anyaggá 
alakítsuk, és 

ezzel a lehető 
legjobban 

óvjuk elsődleges 
erőforrásainkat.

Termikus hulladékkezelés 
(.A.S.A., Ausztria)

Válogatás és tömörítésAlternatív tüzelőanyag előállításaBálázás

Szelektív gyűjtési rendszerek 
megvalósítása
A hulladéktípusok különválasztása fontos 
része a hulladékkezelés folyamatának, 
és teljesen összhangban van az Európai 
Unió jogalkotásával, amely előírja, hogy 
csökkenteni kell a hulladéklerakókra 
kerülő szemét mennyiségét, és előnyben kell 
részesíteni más, környezetbarát eljárásokat, 
így például a hulladékok speciális kezelését 
vagy hasznosítását.

Az egyes hulladékfajták különböző színű 
és méretű edényekbe történő elkülönített 
gyűjtését nem tekintjük a szelektív gyűjtés 
végső állomásának. De ez is szerves része 
szolgáltatásunknak, amely tartalmazza a 
hulladékok utóválogatását, feldolgozását és 
másodlagos nyersanyagként való eljuttatását 
a hasznosító üzemekhez. 

Megelőzés

Újrahasználatra való előkészítés

Újrahasznosítás (recycling)

Lerakás

Egyéb hasznosítás  
(energiatartalom)
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Hulladéklerakás

Hulladéklerakó technológia: a kompaktor

Hulladéklerakás –  
Az EU normáknak megfelelő, korszerű 
hulladékkezelő központok

A hulladékképződés megelőzése, a gondos gyűjtés, 
válogatás és újrahasznosítás ellenére mindig 
marad olyan hulladék, amelyet már nem tudunk 
semmire használni. Ezen hulladékok elhelyezésére 
épülnek a műszaki védelemmel ellátott, többszörös 
szigetelésű, teljesen biztonságos hulladéklerakók. 
A létesítményeket komplex csurgalékvíz- és 
depóniagáz-gyűjtő és -kezelő rendszerrel építjük ki, 
és a rendszer elemeit folyamatosan ellenőrizzük.

Az .A.S.A. hulladékkezelő központjait mindig a 
legszigorúbb biztonsági előírások szerint építette 
meg, és mindegyikük megfelel a hazai és a 
nemzetközi normáknak is.

• Hulladéklerakók • Hulladékkezelő központok

Szolgáltatásaink az ipari létesítmények 
és a kereskedelem számára

A hulladékszállítás és -kezelés mellett 
konténerbérlet, tanácsadás és jogi támogatás 
is hozzátartozik az .A.S.A. által kínált 
szolgáltatásokhoz. Olyan világméretű márkákat 
tudhatunk a partnereink között, mint a 
környezetvédelemre nagy gondot fordító IKEA, 
Auchan, Tesco, Spar, Baumax, OBI, Bricostore, 
McDonald’s, Burger King, Unilever, Siemens vagy 
a Budapest Airport, továbbá olyan nagy üzemek 
és intézmények, mint az Egis vagy éppen a Szent 
Imre Kórház Budapesten – csak hogy néhányat 
említsünk a nagy nevek közül.

• Csomagolási hulladékok gyűjtése és kezelése  
• Outsourcing

Műszakilag kifinomult és 
teljesen biztonságos 

megoldás a végleges 
tárolásra.

Az .A.S.A.  
elsődleges  

célja, hogy szolgáltatása 
megfeleljen ügyfelei 

igényeinek.

1110
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Hóeltakarítás, síkosságmentesítés

Kapcsolódó  
szolgáltatások

Az .A.S.A. erős és stabil partner, így garanciát  
tud vállalni a szolgáltatások fejlesztésére  

és a költséghatékony beruházásokra.

Célunk nem pusztán kielégíteni ügyfeleink és 
partnereink kívánságait és igényeit, hanem 

többet nyújtani nekik, mint amit elvárnak

Kapcsolódó szolgáltatások a 
városüzemeltetés területén

Az .A.S.A. magas színvonalú, komplex 
városüzemeltetési szolgáltatást kínál a 
települések és önkormányzatok számára. 
A hosszú távú együttműködések hívei 
vagyunk, mert ez tesz képessé minket 
optimális beruházások megvalósítására, 
szolgáltatásaink és technológiánk 
továbbfejlesztésére. Vegyesvállalati formában 
is számos helyen sikeresen dolgozunk együtt 
az önkormányzatokkal.

Különösen szoros a kapcsolatunk és 
sikeres a vegyesvállalatunk Debrecenben 
és Hódmezővásárhelyen, de nemzetközileg 
is, többek között Bécsben (A), Prágában, 
Brnoban, Znojmoban (Cz), Pozsonyban, 
Trnavában (Sk) vagy éppen Aradon (Ro). 

• Út- és járdatisztítás • Hóeltakarítás és 
síkosságmentesítés • Komplex zöldfelület-
gondozás (temető, játszótér)  
• Depóniaüzemeltetés

Egyéb szolgáltatások

Az .A.S.A. szakembergárdája a 
leghatékonyabb megoldások megtalálása 
érdekében számos szolgáltatást kínál a 
környezeti menedzsment egyéb területén 
is, így például mérnöki tanácsadást, 
környezetvédelmi projektek előkészítését 
vagy outsourcing szolgáltatást. 

• Teljes körű hulladékgazdálkodási koncepciók 
kidolgozása • Mérnöki tanácsadás  
• Adatszolgáltatás, hulladékbevallások 
elkészítése • Kapcsolattartás a hatóságokkal  
• Kármentesítési munkák

Zöldfelület-gondozásKármentesítésGépi közterület-tisztítás
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Az .A.S.A. Európában

AUSZTRIA 
.A.S.A. Abfall Service AG  
Hans-Hruschka-Gasse 9  
A-2325 Himberg  
 
Tel.:  +43 22 35 85 50  
Fax:  +43 22 35 85 51 01 
e-mail: asa@asa.at 
www.asa.at 
 
 

MAGYARORSZÁG 
.A.S.A. Magyarország Kft.   
H-2360 Gyál  
Kőrösi út 53.  
 
Tel.:  +36 29 540 250  
Fax:  +36 29 540 251  
e-mail: titkarsag@asa-hu.hu 
www.asa-hu.hu 
 

ROMÁNIA 
.A.S.A. Servicii Ecologice S.R.L.  
OP.8, CP. 147, Cod 310580  
Centura Nord, FN, Arad  
 
Tel.:  +40 74 95 22 79 2  
Fax:  +40 74 17 18 68 8  
e-mail: arad@asa-group.ro 
www.asa-group.ro 
 

BULGÁRIA 
.A.S.A. Bulgaria EOOD  
Nikolay Haitov Str. 12  
BG-1113 Sofia  
 
Tel.:  +35 29 71 21 97  
Fax:  +35 29 71 23 05 
e-mail: info@asa-bg.bg 
www.asa-bg.eu 

SZERBIA 
.A.S.A. EKO d.o.o  
Kapetana Zavišića 4  
SRB-11000 Belgrade  
 
Tel.:  +38 11 13 09 84 54  
Fax: +38 11 12 49 64 46  
e-mail: info@asa-yu.eu 
www.asa-yu.eu 

CSEHORSZÁG 
.A.S.A., spol. s r.o.  
Ďáblická 791/89  
CZ-182 00 Praha 8  
 
Tel.:  +42 02 83 06 13 01  
Fax:  +42 02 83 91 11 10 
e-mail: praha@asa-cz.cz 
www.asa-cz.cz

LENGYELORSZÁG 
A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o.  
ul. Lecha 10  
PL-41800 Zabrze  
 
Tel.:  +48 32 376 34 50 
Fax:  +48 32 376 34 51  
e-mail: katowice@asa-pl.pl 
www.asa-pl.pl 

SZLOVÁKIA 
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. 
Bratislavská 18  
SK-900 51 Zohor  
 
Tel.:  +42 12 50 20 68 11  
Fax:  +42 12 50 20 68 13 
e-mail: asa@asa.sk 
www.asa.sk 

.A.S.A. International 
Environmental Services GmbH 
Hans-Hruschka-Gasse 9 
A-2325 Himberg 
 
Tel.:  +43 22 35 85 50 
Fax:  +43 22 35 85 56 03 
e-mail: asa.international@asa.at  
www.asa-group.com 
 

www.asa-group.com

Photos & Concept: .A.S.A. Abfall Service AG
Design: AETNA, Issued: 7/2010

.A.S.A. Köztisztasági Kft. 
H-6800 Hódmezővásárhely, 
Bajcsy-Zs. E. u. 64. 
 
Tel.: +36 62 535 780;  
e-mail: asa-hmv@asa-hu.hu

Érd-Kom Kft. 
H-2030 Érd,  
Sas u. 2. 
 
Tel.: +36 23 362 300;  
e-mail: erdkom@asa-hu.hu



Service for the Future .A.S.A. Magyarország Kft.

H-2360 Gyál, Kőrösi u. 53.

Tel.: +36 29 540 250 Fax: +36 29 540 251

e-mail: titkarsag@asa-hu.hu, www.asa-hu.hu


