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I. Bevezetés 
 
Jelen tervezési munka célja közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv készítése a Bihari 

Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területére, azaz a bihari és sárréti települések 

közigazgatási területére. 

A jelenlegi helyzet és helyi kérdések és feladatok elemzésére a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény előírásait és a terv készítés tartalmi követelményeiről szóló 438/2012. 

(XII.29.) Korm. rendelet előírásait vettük kiemelten figyelembe. 

 
II. Általános adatok 

 
  Név:     Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 

  Székhelye:    4100 Berettyóújfalu, Oláh Zsigmond u. 1-1. 

Telephely:   Berettyóújfalui Regionális Hulladékkezelő Telep 

Helyrajzi száma:   0714/13 

KSH azonosító száma: 13168487-9002-113-09 

KÜJ és KTJ száma:  101 351 797,  100 727 912 

Adószám:   13168487-2-09 

Bankszámla szám:  UniCredit 109180010000000356580007 

 

III. A Társaság bemutatása 
 

 A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2003. november 20-án alakult, tulajdonosai az 51% 

tulajdoni hányaddal rendelkező Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (4100 

Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.), valamint a 49% tulajdoni hányaddal rendelkező debreceni 

székhelyű A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. (4031 Debrecen, István út 136.). 

Cégünk a bihari és a sárréti települések települési szilárd hulladékainak korszerű, minden 

környezet-védelmi előírásnak megfelelő szintű kezelésére jött létre.  

A szolgáltatási területhez tartozó települések: Ártánd, Bakonszeg, Báránd, Bedő, 

Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, 

Bojt, Csökmő, Darvas, Esztár, Földes, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, 
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Körösszakál, Körös-szegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, 

Pocsaj, Püspökladány, Sáp, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetétlen, Tépe, Told, Újiráz, 

Váncsod, Vekerd, Zsáka. 

 A tevékenységünkhöz szükséges alapinfrastruktúra: szigetelt hulladéklerakó, válogatómű, 

komposztálómű, mérlegház kiépítése az Európai Unió finanszírozásával az ISPA előcsatlakozási 

alap által valósult meg, a szakmai hátteret a több évtizedes múlttal rendelkező A.K.S.D Kft. 

biztosította. 

 A régió vonatkozásában kiemelt figyelmet kíván az élhető környezeti feltételek 

biztosítása, mely nemcsak az itt élők érdeke, hanem nemzeti és uniós elvárás is a 

hulladékgazdálkodás tekintetében. 

 A felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása érdekében 

meg kell szüntetni a környezetet és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag 

nem megfelelő, bezárt, illetve felhagyott települési szilárd hulladéklerakókat, az állati 

hulladéktemetőket, illetve folyékony hulladék fogadóhelyeket. 

 A 2007. szeptember 01-től beindított szolgáltatásunk lehetővé teszi a régióban lévő 

valamennyi régi, környezetszennyező szeméttelep felszámolását és rekultivációját. 

 A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. tevékenysége és feladata a heti rendszerességgel 

történő kommunális és szelektív hulladékgyűjtés, szállítás, a beszállított hulladék lerakással 

történő ártalmatlanítása, a szelektíven gyűjtött hulladékok utóválogatása, bálázása, a szerves 

hulladékok komposztálása segít a területünkhöz tartozó 29.000 ingatlanon élő 87.000 lakos 

élhető környezetének megóvásában. 
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Települések	  lakos	  és	  lakásszáma	  a	  2012.	  01.01-‐i	  állapot	  szerint	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(www.nepszamlalas.hu)	  

sorsz.	   Megnevezés	   Lakos	  szám	  (fő)	   Lakás	  szám	  (db)	   Kukaszám	  (db)/2011	  
1.	   Ártánd	  Község	   502	   241	   186	  
2.	   Bakonszeg	  Község	   1160	   586	   480	  
3.	   Báránd	  Község	   2530	   1186	   952	  
4.	   Bedő	  Község	   252	   143	   91	  
5.	   Berekböszörmény	  Község	   1749	   787	   626	  
6.	   Berettyóújfalu	  Város	   15167	   6338	   4788	  
7.	   Bihardancsháza	  Község	   180	   104	   86	  
8.	   Biharkeresztes	  Város	   3888	   1669	   1329	  
9.	   Biharnagybajom	  Község	   2731	   1134	   955	  
10.	   Bihartorda	  Község	   897	   434	   354	  
11.	   Bojt	  Község	   489	   246	   150	  
12.	   Csökmő	  Nagyközség	   1756	   915	   675	  
13.	   Darvas	  Község	   527	   284	   215	  
14.	   Esztár	  Község	   1366	   525	   460	  
15.	   Földes	  Nagyközség	   3998	   1752	   451	  
16.	   Furta	  Község	   1136	   599	   1533	  
17.	   Gáborján	  Község	   876	   385	   289	  
18.	   Hencida	  Község	   1275	   487	   364	  
19.	   Kismarja	  Község	   1210	   535	   406	  
20.	   Komádi	  Város	  	   5172	   2608	   1963	  
21.	   Körösszakál	  Község	   814	   392	   276	  
22.	   Körösszegapáti	  Község	   882	   501	   332	  
23.	   Magyarhomorog	  Község	   868	   454	   322	  
24.	   Mezőpeterd	  Község	   533	   269	   204	  
25.	   Mezősas	  Község	   591	   310	   254	  
26.	   Nagykereki	  Község	   1205	   530	   395	  
27.	   Nagyrábé	  Nagyközség	   1974	   965	   816	  
28.	   Pocsaj	  Nagyközség	   2579	   1033	   841	  
29.	   Sáp	  Község	   938	   389	   321	  
30.	   Sárrétudvari	  Nagyközség	   2751	   1242	   1018	  
31.	   Szentpéterszeg	  Község	   1101	   475	   416	  
32.	   Szerep	  Község	   1506	   566	   442	  
33.	   Tetétlen	  Község	   1394	   557	   470	  
34.	   Told	  Község	  	   310	   149	   92	  
35.	   Újiráz	  Község	   505	   275	   211	  
36.	   Váncsod	  Község	   1221	   543	   434	  
37.	   Vekerd	  Község	   112	   114	   60	  
38.	   Zsáka	  Nagyközség	   1544	   759	   584	  
39.	   Püspökladány	  Város	   14698	   5983	   4743	  
40.	   Tépe	  Község	   1119	   419	   351	  
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Összesen:	   83506	   36883	   28935	  
 

 

IV. A szolgáltatási terület bemutatása 

 

A Bihari és Sárréti térségek Magyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségei közzé tartoznak, 

országos átlag alatti fejlettségű területek, kedvezőtlen gazdasági és társadalmi feltételekkel. A 

települések periférikus elhelyezkedésűek, ebből kifolyólag lehetőségeik korlátozottabbak. Az 

elmaradottság mértékét megvizsgálva nem, vagy alig érvényesült a fejlődés.  

 
4.1.Társadalmi jellemzők 

 
A térségben – a városokat, nagyközségeket leszámítva (azonban ott is jellemző) – a 

településeken igen magas a munkanélküliek aránya, kinek egyes csoportjai, rétegei fokozottan 

veszélyeztetettek, így a tartósan munkanélküliek, illetve pályakezdők. Sokan élnek létminimum 

alatt, akiknek a mindennapi megélhetés is igen nagy gondot okoz.  

 

A lakosságszám fokozatosan csökken, ennek egyik oka a migráció. Hajdú-Bihar megye egészét 

tekintve a Berettyóújfalui kistérségben a legnagyobb az elvándorlási arány; és szintén negatív a 

mérlege a Püspökladányi térségnek is. Az aktív korúak – 18 és 45 év közöttiek – jelentős 

hányada, a kedvezőtlen gazdasági helyzet a munkalehetőségek hiánya valamint az alacsony 

munkabérek miatt, munka és letelepedési céllal történő elvándorlása növekvő tendenciát mutat a 

térségben, ami által fogyasztási helyük, igényük és szokásaik megváltoznak. 

 

Tényként kezelendő a lakosság elöregedése. Az időskorúak száma a csökkenő népességen belül 

is magas. Többségük koránál fogva nem végez aktív munkát, igényei saját szükségletei 

kielégítésére irányulnak.  

 

A roma etnikum aránya a két kistérségben 14-15% között mozog, azonban természetesen ez az 

arány néhány településen jóval magasabb. A roma lakosság aluliskolázottsága, valamint a 

települések periférikus elhelyezkedéséből is következő alacsony foglalkoztatási lehetőség 

együttesen járul hozzá a roma származásúak nagyarányú munkanélküliségéhez, illetve az ebből 

fakadó megélhetési nehézségekhez.  
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4.2. Gazdasági jellemzők 
 
Az érintett térség a vállalkozások szempontjából is hátrányos helyzetűnek mondható. A nagy 

üzemek megszűnésével jelentősen csökkent az iparban foglalkoztatottak száma. A több száz főt 

foglalkoztató ELZETT, Berettyóújfalui tejporgyár, Gépgyárak, Fa - és Fémipari Szövetkezetek 

átalakulásával, helyükön kisebb üzemek, vállalkozások létrejöttével kevesebb munkaerőre lett 

szükség. A nagy tőkeerejű társas vállalkozások jelenléte nem jellemző. Az egyéni vállalkozások 

nagy része is inkább a kényszer hatására jött létre, kevésbé a vállalkozási kedv miatt.  

Nagyobb ipari cégek TEVA Gyógyszergyártó Zrt., Hajdú Rt. (korábban Hajdúsági Művek), 

Acélszerkezet-gyártó Kft. a megye iparosodottabb – Debrecen és vonzáskörzetében – 

helyezkednek el. Ez magával vonzza a lakosság elvándorlását, a máshol történő letelepedését.  

A mezőgazdaságban dolgozók aránya az utóbbi években – az országos tendenciákat követve – 

visszaesett. A TSZ-ek felszámolás alatt állnak, vagy magánkézbe kerültek. A költségek 

minimalizálása érdekében kevés főt foglalkoztatnak.  

A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya 2001 és 2005 között jelentős mértékben emelkedett 

azonban 2005-ben még így is elmaradt az országos átlagtól, azóta stagnál. 

Az 1000 lakosra jutó gazdasági szervezetek száma az országos átlagérték alatt marad.  

 

A kilencvenes évek elején az országos átlagot meghaladó mértékben nőtt a munkanélküliség, és 

tartós társadalmi jelenséggé vált.  Az inaktív népesség hányada növekvő tendenciát mutat és az 

eltartottakkal együtt megyei szinten 61,9 %-os ezen arányszám. 

 
A regisztrált munkanélküliek száma a munkavállalási korú állandó népességhez viszonyítva 

kistérségenként. 

 

Kistérség Munkanélk
üliségi ráta 

Foglalkozta
tottak 
száma 

Inaktívak 
száma 

Foglalkozta
tási  
ráta 

Aktivitási 
ráta 

Berettyóújfalu
i 13,5 19759 18622 47,9 54,9 

Püspökladányi 12,1 18623 18386 47,1 53,6 
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A jövedelmi viszonyokat vizsgálva – Debrecen várost leszámítva – a két kistérségben, 2003. 

évben az átlagos főállásból származó jövedelem havi szinten 59.000,- Ft., ami az országos 

átlagjövedelem 43%-a, azaz kevesebb mint a fele. A legutolsó évre vonatkozóan pontos adatok 

nem álltak rendelkezésre, azonban mérvadó lehet a megyei átlag. Hajdú-Bihar megyében még 

mindig az országos átlag alattiak a fizetések. Megyei szinten az egy főre jutó havi nettó 

jövedelem 91.468,- Ft. A szellemi foglalkozásúak 118.357,- Ft/hó, míg a fizikai foglalkozásúak 

70.190,- Ft/hó nettó jövedelemmel rendelkeznek. Természetesen a két térséget illetően, ezen 

összegek negatív irányba változnak, mivel e kettő térségben magas arányú a munkanélküliség, 

valamint nagyarányú a szociális juttatásban részesülő, egyéb bevétellel nem rendelkező lakosok 

száma. 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás egy háztartásra jutó havi díja az összes települést érintően, 

egységesen havonta 1.300.- Ft + ÁFA (1.652.- Ft) . Ezen összeg nagy mértékben megterheli a 

háztartások kiadásait (a legalacsonyabb keresetűek jövedelmének több, mint 2%-a). A gazdasági 

válság negatív következményei és az ÁFA mértékének emelése szintén kedvezőtlenül 

befolyásolja a lakosság megélhetését és fizetőképességét.  

A fentiekből következően a hulladékkezelési közszolgáltatás díjait jelentős mértékben nem 

lehetséges emelni, miután az a megfizethetőségi határon mozog már ma is. 

A teljes körű szolgáltatás biztosításához, zöld hulladék begyűjtéssel az együtemű bevezetés 

esetén a díj a lakosság megfizethetőségi határa felett lenne, ezért a halasztott díjemelést, ezáltal 

pedig a szerves anyag elkülönített gyűjtése és a komposztálás fokozatos felfuttatását, bevezetését 

tartjuk megfelelő megoldásnak. 

 

V. Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás és az 

ezek érdekében tervezett intézkedések: 

 

Az elkülönített hulladékgyűjtésre való ösztönzés első lépése egy kommunikációs program 

készítése, melynek célja a lakosság minél szélesebb körű tájékozathatása a környezettudatos 

magatartás felvállalása, ösztönzése, példamutatás. 

A program egyik alapfeltétele a kommunikációs célok meghatározása, mint például:  

- Üzenetek meghatározása 

- A Cég bemutatása, a köztudatba építése, tevékenységének megismertetése a lakossággal; 

- Az elkülönített hulladék és témaköreihez kapcsolódó ismeretanyag széles körű 

megismertetése 
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-  Az EU és a Magyar Állam környezetvédelmi stratégiájának, a fenntartható fejlődés 

elvének ismertetése 

- Kapcsolatfelvétel minél több társadalmi réteggel 

- A pozitív társadalmi megítélésének elérése 

- Tudatos szerepvállalás erősítése a környezetvédelem területén 

 

A kommunikációs célok egyik legfontosabb lépéseként meg kell határozni az elérni kívánt 

célcsoportokat. A kommunikáció célcsoportjainak egy része közvetítő szerepet játszik, másik 

részük a végső célcsoport. 

 

5.1. A kommunikáció során közvetítő szerepet betöltő célcsoportok 
 

Társulás, Önkormányzatok  

Az önkormányzatokkal személyes kapcsolatfelvétel, mely hozzájárul támogatásuk és 

együttműködésük fenntartásához. Esetükben különösen fontos az egyértelmű kommunikáció, 

mivel javarészt kis lakosságszámú településekről van szó, ahol több a személyes és napi 

kapcsolat az emberek között, ezért fontos a nyílt és érthető párbeszéd. 

Általuk megismerhető a település jelenlegi helyzete a lakosság igénye, szokásai, amely az 

üzenetek és az ismeretanyagok összeállításánál meghatározó tényezője a kommunikációnak. 

Fontos a szoros együttműködés kialakítása az Önkormányzatosatokat összefogó társulással, azaz 

a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulással, hiszen közös a cél.  

A Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás részt vett az Európai Unió ISPA 

Programjának támogatásával létrejött Hajdú-Bihar megyei Hulladékgazdálkodási Rendszer 

(Projekt szám: 2000/HU/16/P/PE/002) megvalósításában. 

A Társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy korszerű hulladékgazdálkodási rendszert alakít ki, 

melynek része a lakossági hulladék begyűjtése elszállítása kezelése, a szelektív hulladékgyűjtés 

és válogatás, valamint a szerves anyag kezelése.  

 

Helyi politikusok, döntéshozók, véleménynyilvánítók 

Közvetlen kapcsolatban állnak a lakossággal, napi szintű párbeszéd zajlik közöttük, a program 

támogatottságának biztosításában jelentős mértékben hozzájárulnak. Képesek az esetlegesen 

kialakuló konfliktusok kezelésére. A velük kialakított kapcsolat, és az általuk megfogalmazott 
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vélemények, döntések pozitívan segítik elő a lakosság és az önkormányzat, valamint a társulás 

közötti információáramlást, kommunikációt, céljaink, üzeneteink és tevékenységeink megértését. 

 

 

Civil szervezetek (környezetvédelmi célúak, ifjúsági szervezetek) 

A társadalom azonos érdeklődési köréből kikerülő csoportok, közös célokkal, érdekekkel. 

Szerepük elengedhetetlen a program sikeres megvalósításához. A civil szervezetek felé ösztönző 

üzenetek továbbításán kívül a cél, hogy aktívan vegyenek részt a rendezvények 

megszervezésében lebonyolításában. Mindezek magukkal generálják a lakosság nagyobb arányú 

érdeklődését a program iránt. 

 

Média 

A média, mint közvetítő elem, sokféleképpen - elektronikus és nyomtatott sajtó, interjúk, tv, stb. 

- képes a tájékoztatásra. Hírértékkel bíró, hiteles, szakszerű, egyértelmű tájékoztatást tesz 

lehetővé. Az célcsoportok teljes skálája elérhető vele. Rendezvényeken jelenlétük aktívabb 

cselekvésre ösztönöz.  

 

A kommunikáció végső célcsoportjai 

- A projekt által érintett területen élő lakosság egésze  

- Egyéb partnerek 

 

5.2. A kommunikáció eszközei 
 

Tájékoztató anyagok 

A tájékoztató anyagok célja, hogy reális képet és széleskörű tájékoztatást adjon az elkülönített 

hulladékgyűjtés jelentőségéről. Szórólapok, brosúrák, tájékoztató füzetek formájában juttatják el 

a szükséges információt a lakossághoz. 

 

Rendezvények 

A rendezvények célja nem csupán információnyújtás, hanem egy olyan fórum biztosítása, ahol 

az érintettek közös gondolkodással és munkával elősegíthetik az adott program teljes körű 



Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.                                                                    Oldalszám: 34/11 
 

megvalósulását. Személyes kontaktus kialakulását generálja, amely magában hordozza a 

szorosabb együttműködés lehetőségét. Sajtóesemények, lakossági fórumok, szabadtéri 

rendezvények formájában ösztönzi a lakosságot a projekt átfogó megismerésére. Itt kívánjuk 

bevonni az iskoláskorúakat, akik szervezett csoportokban betekintést nyerhetnek a helyi 

hulladékkezelő telepen történő komposztálásba. 

A rendezvények megszervezésében az önkormányzatok vesznek részt, a társulás és a 

közszolgáltató cég támogatásával. 

 

Lakossági fórum 

A rendezvények célja, hogy az érintett térségek lakosai közvetlenül, személyesen kapjanak 

információt a projekt céljairól, környezeti hatásairól. A fórumok megteremtik a közvetlen 

párbeszéd lehetőségét a társulás, önkormányzatok, a szolgáltató és a lakosság között: a 

fórumokon az érdeklődők feltehetik kérdéseiket, elmondhatják javaslataikat a programmal és 

céljaival kapcsolatban. A megvalósítás az önkormányzatokkal történő egyeztetést követően, 

településcsoportokra lebontva történik. 

Szakemberek meghívásával ismertetés power point-os bemutató formájában a hulladék 

keletkezésétől a hasznosításáig, képekkel illusztrálva. 

 

Sajtó 

Az információ széleskörű és minden társadalmi réteghez történő eljuttatatásában rendkívül 

fontos szerepet játszik a sajtó, rajtuk keresztül elérhető a teljes célcsoport. Az önkormányzatok, 

döntéshozók, civil szervezetek, lakossági vélemények, javaslatok megnyilvánulásának tere, 

valamint a példamutató tevékenység ösztönző hatása érvényesül.  

 

Honlap 

Mivel az internetes kommunikáció egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, a projekt 

kommunikációjának fontos eszközét képezi a társulás honlapja, amely folyamatos és hatékony 

kommunikációt tesz lehetővé. Itt nemcsak aki a szolgáltatás területén élők, hanem mindenki, aki 

a honlapra látogat, tájékozódhat az aktuális eseményekről. Ugyanez érvényesül az 

önkormányzatok honlapjaira is.  
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5.3. A kommunikáció kiértékelése 
 

A kommunikáció kampány végén értékelésre kerül az elvégzett kommunikációs tevékenység. Az 

értékelés a következő módszerekkel történik: 

Értékelés Értékelési módszer 

Sajtómunka Sajtófigyelés, megjelent sajtócikkek, tudósítások elemzése, 
újságírók visszajelzései 

Rendezvények Meghívottak-részvettek aránya, visszajelzések (személyes, 
szervezetek, partnerek) 

Honlap Látogatottsági szám, üzenetek 

Nyomtatott anyagok, 
prezentációk 

Feltett kérdések, visszajelzések 

 

VI. A biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására 

vonatkozó részletes terv 

A biológiailag lebomló szerves anyag kifejezést a továbbiakban szerves hulladéknak nevezzük. 

Mivel a szerves hulladék magában foglalja a papír-hulladékot is, ezért a továbbiakban a 

biohulladéknak nevezzük a papír-hulladékot nem tartalmazó, illetve a papír-hulladék 

elkülönítését követően fennmaradó szerves hulladékot. 

A „biohulladék” biológiailag lebomló, kertekből vagy parkokból származó hulladék, 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező 

élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló 

hulladék. 

A Közszolgáltató a Társulással egyetemben kiemelten kezeli a települési szilárd hulladék 

képződésének mérséklését, megelőzését. Ennek érdekében célul tűzi ki a házi és a telepi 

komposztálás elterjesztését, a szükséges eszközök beszerzésének támogatását fogyasztói 

szokások megváltoztatását célzó szemléletformáló, oktató-képző és ismeretterjesztő tevékenység 

bővítését. Ebbe a tevékenységbe a társadalmi szervezetek és az oktatási intézmények bevonását 
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is be kívánja vonni. A szemléletformálás céljából prospektusokat, szórólapokat juttatunk el több 

ízben a lakossághoz bemutatva a hulladékgazdálkodási rendszer elemeit, működését.  

 

 

6.1.Komposztálásra kerülő szerves anyag mennyisége, jelenlegi helyzet 
 

A komposztáló műszaki tartalma 
 

A Hajdú-Bihar megyei ISPA program keretén belül, a Bihari Régióban is megépítésre került a 

települési szilárd hulladékok komplex hulladékgazdálkodását biztosító alapinfrastruktúra. Ennek 

része, a biológiailag bomló hulladékok kezelésére szolgáló komposztáló létesítmény. 

Az ISPA program keretében megépült egy 3.150 m2 területű, burkolattal, csurgalékvíz elvezető 

rendszerrel ellátott, nyílt komposztáló terület. A komposztáláshoz szükséges gépi eszközök 

közül leszállításra került, egy multifunkciós célgép homlokrakodóval, célgépre szerelhető 

aprítógép, és komposzt forgatógép, valamint egy dobrosta. Ezzel lényegében magához a 

komposztáláshoz szükséges műszaki feltételek adottak. 

Ezzel szemben a begyűjtéséhez és a szállításához szükséges eszközöket (pl. gyűjtőedényzet, 

szállító gépjármű) az ISPA program nem biztosította.  

Az ISPA projekt által finanszírozott szolgáltatás 2007. szeptember 01-én indult meg, mely a heti 

rendszerességgel történő hulladék elszállításon kívül a szelektív hulladékgyűjtésre és kezelésre 

terjedt ki. A kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás ténye és az ezzel járó díjfizetési 

kötelezettség nagy lakossági ellenállást váltott ki, tekintettel kellett lenni a szolgáltatás 

beindításával járó, lakosságot érintő következményekre is.  

A szolgáltatás teljes körű beindításával járó kötelező díjfizetés sokkszerűen érte volna az amúgy 

is hátrányos helyzetű bihari és sárréti kistelepüléseken élő lakosságot, így a fokozatosság elvét 

előtérbe helyezve, ez időben a későbbiekre lett ütemezve. 

A Berettyóújfalui Regionális Hulladékkezelő Telepen megépített komposztálómű 6100 t/év 

kapacitásra lett tervezve. Tekintettel arra, hogy a biológiailag bontható hulladékok keletkezése 

idényfüggő, így a kiépülő névleges kapacitások kihasználása soha nem éri el a 100%-ot. A 

komposztáló telepet az idény jellegű terhelés miatt kellő tartalékkal tervezték. 

 

Általános célok 
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A jövőbeni célkitűzés, hogy a megépült létesítmény önfenntartóvá váljon, a rendelkezésre álló 

kapacitásokat a lehető legmagasabb mértékben kihasználja, megfeleljen a hulladékkezelés 

elvárásainak, tudja fogadni a lakossági kommunális, biológiailag lebomló szerves, valamint 

szelektíven gyűjtött hulladékot, amit a megfelelő eszközökkel, berendezésekkel, gépekkel 

szakszerűen kezeljen és feldolgozzon. Mindezek elérését fokozatosan tudjuk megtenni, mivel a 

lakosság fizetőképessége, hulladékgyűjtési szemlélete jelen helyzetben ezt nem teszi lehetővé. A 

célok megvalósítását, jelen stratégia kommunikációs tervében foglaltakkal egyetemben kívánjuk 

elérni. 

Az országos helyzetet tükrözi egy 2006-os felmérés, mely alapján az akkor üzemelő 34 

biohulladék kezelő létesítmény kezelői kapacitásának csak 50%-át használta ki, az okok között 

szerepel a nehézkes értékesítés, és a jelentős mennyiségű átmeneti tárolás.  

 

A keletkező települési szilárd hulladék mennyisége, összetétele 
 

Országosan: A biológiailag lebomló szerves hulladék aránya a teljes hulladékból 50%-körül 

stagnál, amelyből mintegy 1/3-ot (a teljes mennyiség 15–17%-a) tesz ki a papírhulladék. (2004. 

KSH) 

 

A komposzt áll a nyersanyagból – zöldhulladék – és az adalékanyagok 1:1 arányú keverékéből 

(pl.: faforgács), ami elengedhetetlen a megfelelő C-N arány eléréséhez. A berettyóújfalui 

komposztáló telepen kezelésre csak zöldhulladék kerülhet, mely kertekből, parkokból 

származik. Ilyen nyersanyagok például a fanyesedék, az ág, a gally, a vágott fű, a lomb a 

fűrészpor, a faforgács, stb. Konyhai, étkezdei, olaj és zsírszármazék, valamint állati eredetű 

hulladék nem kerül kezelésre, mert ezen hulladékoknak a kezelési feltételei jóval szigorúbbak és 

ezáltal költségesebbek. 

 

Korrekció az egy főre eső hulladékmennyiség alapján 

 

2011-ban a hulladékkezelő telepre beszállított hulladék mennyisége 17 629 t volt. A 86 919 fővel 

számolva az egy főre eső érték 203 kg/fő/év. Az országos adatokat megvizsgálva, ami a hasonló 

településszerkezetű területekre jellemző ~310 kg/fő/év, a 203 kg 45 %-kal kevesebb.  

 

6.2. A beszállított hulladék biológiailag bontható szerves anyag tartalma 
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Az országos adatokat figyelembe véve a papír hulladékot nem tartalmazó biológiailag lebontható 

szerves anyag tartalom 35-37%-a a teljes hulladék mennyiségnek egy már kialakult rendszerben, 

ez esetünkben 71 kg (a 2011. évi adattal számolva, 203 kg/fő/év). Ebből a komposzttelepen 

kezelhető frakció 40% (a hulladékanalízis adatai alapján), tehát 28,4 kg a maximális 

komposztálható mennyiség, ami éves szinten 2470 t. Ez az érték egy elvi maximum, ami a helyi 

sajátosságok miatt valószínűleg nem fog keletkezni a lakosságszám csökkenése és hulladék 

gazdálkodási szokásai miatt, ezért csak 1800 t-val számolunk. 

 

A hídmérleg adatok alapján látható, hogy a hulladékkezelő telepre bekerülő mennyiség jóval 

alatta marad az elvi értéknek, csak mintegy 225 t került beszállításra. Ez egyértelműen jelzi a 

lakosság zöldhulladék gyűjtéssel kapcsolatos inaktivitását. További oka lehet a nagyarányú 

eltérésnek, hogy a zöldhulladék vegyesen került be a hulladékkezelő telepre, így nem történhetett 

meg a detektálása. 

 

Az egy főre eső hulladéktelepre beszállított mennyiség igencsak alatta marad az országos 

átlagnak. Ez egyrészt annak tulajdonítható, hogy a szervezett, rendszeres települési szilárd 

hulladék gyűjtése csak 2007. év végével indult el a térségben, így a lakosság még a korábbi 

szokásainak megfelelően kezeli a hulladékát.  Másrészt pedig a községekben élők a statisztikák 

alapján is kevesebb hulladékot termelnek. Okok közt szerepelhet, hogy a községekben jellemző 

még a háztáji gazdálkodás, ahol a kommunális hulladék egy része, mint másodnyersanyag 

hasznosulhat az állatok takarmányozásában ill. a háztáji kiskert szerves anyag-utánpótlásában.  

További ok lehet (sajnálatos módon) az illegális hulladéklerakás. 

A községekben élőkre vonatkozóan egy már bevezetett rendszer esetében a 310 kg/fő/év érték jó 

közelítés lehet. 

 

A Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája (2007-2016) című 

dokumentumban foglaltaknak megfelelően a TSZH képződésének megelőzésére tervezett 

erőfeszítések ellenére, a keletkező hulladék mennyiség folyamatos növekedésére kell 

számítanunk, így a jövőben is fontos szerep jut a kezelés fejlesztését szolgáló intézkedéseknek 

 

A 2010. és 2011. évi, a berettyóújfalui telepre vonatkozó hulladékanalízis vizsgálat (NNK Kft. 

által készített) alapján megállapítható, hogy a vegyesen gyűjtött lakossági szilárdhulladékban kb. 

20-25% mértékben van jelen biológiailag lebomló hulladék. 
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Ebből az adatból megállapítható, hogy a lerakásra kerülő vegyes lakossági hulladékban alacsony 

arányban van jelen (az országos adatokhoz képest) biológiailag lebomló szerves anyag. Tehát 

nem a vegyesen gyűjtött lakossági hulladékba kerül be a komposztálható zöldhulladék. 

A jelenlegi gazdasági helyzet hosszú távon meghatározza a térségek jövőjét, további 

lakosságszám csökkenés várható. Jelenleg a népesség fogyási ráta 3-5% között mozog. Ebből 

előrevetítve 2016-ig átlagosan a két érintett térségben a népesség szám 20%-os csökkenése 

várható, a lakosság szám 70 000 fő körül fog mozogni.  

A városi lakosság kb. 50%-a kerttel nem rendelkező ingatlanban lakik, így ezen lakosok esetében 

zöldhulladék képződéssel nem számolhatunk. A kisebb településeken a népesség elöregedéséből, 

elhalálozásából, elköltözéséből kifolyólag, az átlagos életvitel egy minimum szintre fog beállni, 

amely folyamatot felgyorsítja és mélyéti a jelenlegi gazdasági válság. Hulladékanalízis alapján a 

biológiailag lebomló szerves hulladék mintegy 40 %-a a zöldhulladék (fanyesedék, ág, gally, 

vágott fű, lomb, fűrészpor, faforgács, stb.) a többi biohulladék (ételmaradék, növényi olaj, 

zsiradékok, állati  eredetű hulladék, toll, bőr, konyhai hulladék, stb.).A komposztáló létesítmény 

kizárólag a zöldhulladék kezelésére alkalmas. 

 

6.3. Tervezett komposztálásra kerülő hulladékmennyiség  
 

A helyzetelemzés adataiból kifolyólag a komposztálásra kerülő szerves hulladék mennyiségét 

fokozatosan kívánjuk a célértékig emelni miután a lakosság fizetőképessége igen korlátozott és a 

jelenlegi hulladékkezelési szemlélet csak tágabb időintervallumban változtatható. 

 

Év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Komposztálásra 

kerülő 

mennyiség (t) 

200 t 470 t 730 t 1000 t 1270 t 1540 t 1800 t 

 

Az 1800 t/év komposztálásra kerülő szerves hulladék mennyiség által a komposztáló telepi rész 

az év bizonyos szakaszaiban közel teljes kapacitáson tud üzemelni, hiszen a névleges kapacitás 

(6100 t/év) az idényjellegű felfutások biztonságos tartalékának figyelembe vételével került 

meghatározásra. 
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Települések által beszállítandó zöldhulladék mennyiség 2013-ban 

sorsz. Település Lakosságszám Beszállítandó 
mennyiség (t) 

1. Ártánd 502 6,12 
2. Bakonszeg 1160 14,1 
3. Báránd 2530 30,5 
4. Bedő 252 3 
5. Berekböszörmény 1749 20,3 
6. Berettyóújfalu 15167 184 
7. Bihardancsháza 180 2,3 
8. Biharkeresztes 3888 46,2 
9. Biharnagybajom 2731 32,7 
10. Bihartorda 897 10,7 
11. Bojt 489 5,8 
12. Csökmő 1756 21,5 
13. Darvas 527 6,4 
14. Esztár 1366 16,2 
15. Földes 3998 48,54 
16. Furta 1136 13,5 
17. Gáborján 876 10,32 
18. Hencida 1275 15,12 
19. Kismarja 1210 14,63 
20. Komádi 5172 63,3 
21. Körösszakál 814 9,85 
22. Körösszegapáti 882 10,5 
23. Magyarhomorog 868 10 
24. Mezőpeterd 533 6 
25. Mezősas 591 7,15 
26. Nagykereki 1205 14,3 
27. Nagyrábé 1974 24,15 
28. Pocsaj 2579 31 
29. Püspökladány 14698 177,6 
30. Sáp 938 11,12 
31. Sárrétudvari 2751 33,5 
32. Szentpéterszeg 1101 13,3 
33. Szerep 1506 18,7 
34. Tépe 1119 13,4 
35. Tetétlen 1394 16,5 
36. Told 310 3,8 
37. Újiráz 505 6,2 
38. Váncsod 1221 14,4 
39. Vekerd 112 1,4 
40. Zsáka 1544 19,1 

Összesen  83506 1007,7 
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Költségtényezők 
 

Az önkormányzatokat, a lakosságot anyagilag meg fogja terhelni a komposztálás. Egyrészt 

bekerül a szolgáltatási díjba, amennyiben saját maga szállítja el a szerves anyagot felmerülnek a 

szállítás költségei, másrészt a településeknek plusz kiadást jelent a gyűjtés megszervezése, a 

szállítás, járművek és a munkaerő biztosítása.   

A szolgáltatást végző cégnek is többletköltséget jelent, szintén a gyűjtés megszervezése, 

szállítás, járművek és munkaerő biztosítása.  

A megfelelő anyagi fedezetet igyekeznek költségátcsoportosítások, valamint önkormányzatok 

esetében pályázati forrásokból biztosítani pl: járműbeszerzés, vagy közmunkaprogram keretében 

megoldani.  

 

A lakossági szerves hulladék gyűjtés és kezelés költsége a 2009-es árszinten az alábbi: 

 

Komposztálás költségei Ft +áfa 

1. Gyűjtés 3 420 000 

  - zsákos gyűjtés     

  - a zsákot a szolgáltató biztosítja     

2. Szállítás 7 276 874 

  - évi két alkalommal     

  - ingatlan előli elszállítás     

3. Fogadás, előkészítés 619 920 

  

- zsákfeltépés, kötöző anyag 

eltávolítás     

  - válogatás     

4. Aprítás 2 148 163 

5. Prizmázás, 

prizmaforgatás     1 443 840 

  - 3 hónapos érlelés     

6. Rostálás 90 720 

Összesen 14 999 518 
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A jelenlegi Társulási döntés értelmében a fenti költségek közül a gyűjtés és szállítás költségeit az 

Önkormányzatok vállalják át, míg a komposztálás költségei beépítésre kerülnek a lakossági 

díjakba. Jelen díjak esetében ez 2,7 %-os lakossági díjemelést jelent, ami vélhetően még nem 

lépi túl a lakosság megfizethetőségi határát. 

A lakossági díjakat a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően kell az 

Önkormányzatoknak megállapítaniuk, mely összetételét és tartalmát a jogszabály határozza meg. 

Tendenciának alapul lehet venni a mindenkori infláció alakulását, melyet jelen gazdasági 

helyzetben nagyon nehéz előre megtervezni.  

 

Meg kell vizsgálni az érett komposzt értékesítésének a lehetőségét, piaci felmérést kell végezni 

erre vonatkozóan. Ugyanakkor problémát jelent, hogy a magas szállítási költségek és az alacsony 

piaci érték miatt a komposzt csak a komposztáló telep közelében használható fel. 

 

Az érintett tagönkormányzatok a vonatkozó rendeleteket úgy módosítják, hogy a 

hulladékkezelési díj mértéke elérje minden település esetében biztosítja az európai uniós 

társfinanszírozással megvalósult létesítmények/eszközök fenntartását, újrapótlását. A díjak 

megállapítása során figyelembe kell venni az összes európai uniós társfinanszírozással 

megvalósult létesítményhez és eszközhöz kapcsolódó költséget is, különös tekintettel a 

komposztáló létesítményre és a hozzá tartozó eszközökre. A díjakat évente felülvizsgáljuk. 

 

VII. A hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése 

érdekében tervezett intézkedések 

 

A lerakásra kerülő szerves hulladékok mennyiségének jogszabályokban előírt csökkentése, mint 

elérendő cél érdekében az alábbi elvi lehetőségek jöhetnek számításba: 

 

1. Szelektív gyűjtéssel a papírhulladék elkülönítése, ipari hasznosítása 

Elkülönített gyűjtő-, begyűjtő- és előkezelő-rendszerek bevezetésével: Kiemelt és egyéb 

szelektíven kezelhető hulladékáramok (csomagolási hulladék, biológiailag bontható 

szervesanyag-tartalmú hulladék) gyűjtése, begyűjtése és előkezelése. 

A szelektív gyűjtőrendszer fejlesztése (gyűjtőszigetek és a hulladékudvarok számának további 

növelése)  
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2. Elkülönített gyűjtéssel és komposztálással minőségi komposzt előállítás  

 (házi/közösségi, centralizált-telepi) 

Hatékony szelektív gyűjtési, begyűjtési és előkezelési formák és módszerek bevezetése, a házhoz 

menő szelektív gyűjtés bevezetésének vizsgálata (a gyűjtőszigetes megoldás megtartása mellett 

kiegészítésként), elsősorban a családiházas/falusias övezetekbe tartozó ingatlanoknál. 

Házi komposztálás elősegítése, a házi komposztálás elterjesztésével a hulladékgazdálkodási 

rendszerek által kezelt hulladékmennyiség csökkentése, a komposzt helyben történő 

felhasználása.  

 

• A zöldhulladék elkülönített gyűjtése és hasznosítása  

 – komposztáló kapacitások fejlesztése, bővítése 

A háztartásoknál keletkező zöldhulladék esetében a házhoz menő begyűjtési mód a házi 

komposztálás alternatívája, ez azonban magas begyűjtési költségekkel jár, évente 2-3 

alkalommal lehet csak indokolt. Előny, hogy a zöldhulladékból képződő komposzt piacképesebb, 

mint a kevésbé homogén hulladék komposztálásából nyerhető komposzt. A nem városias 

lakókörnyezetben a hulladék elkülönített begyűjtését házhoz menő begyűjtésre célszerű alapozni. 

Ennek módja lehet a zsákos gyűjtés vagy a több-kukás gyűjtés egyaránt. Azonban itt is 

szükséges hulladékudvarok létesítése. 

 

A közterületeken keletkező zöldhulladékok (egyes számítások szerint kétszerese a háztartásoknál 

keletkezőnek) begyűjtési költségei, a koncentrált keletkezés miatt, a háztartási zöldhulladéknál 

lényegesen alacsonyabbak, begyűjtésük gyakorlata egyszerűbb. A közterületen keletkező, 

helyben nem visszaforgatott hulladékok esetében megoldható a közel teljes körű szelektív 

gyűjtés, és az ezt követő komposztálás. 

 

• A konyhai hulladék szelektív gyűjtése és kezelése  

Leginkább intézményi forrásoktól gyűjthetők be hatékonyan, de csak korlátozott mértékben, 

lakossági hulladék esetében műszakilag nehezen kivitelezhető, jelenleg nincs is gyakorlati hazai 

tapasztalat a megvalósítására. Szelektív gyűjtésével és komposztálásával nem lehet számolni. 
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• A települési hulladékkezelésben érintettek szemléletformálása, aktív bevonása a korszerű 

hulladékkezelésbe – szemléletformálási programok, házi/közösségi komposztálás 

elterjesztése  

3. Biogáz-termelés anaerob biológiai lebontással 

 

4. Mechanikai-biológiai kezelés (előkezelés) 

A szelektív gyűjtés utáni maradék hulladék mechanikai-biológiai kezelése. 

 

5. Égetés  

A szelektív gyűjtés utáni maradék hulladék égetése. 

 

7.1. Lehetőségek a régió adottságait figyelembe véve: 

 

A megfelelő technológiák kiválasztásánál a hulladékgazdálkodási prioritások mellett figyelembe 

vesszük a helyi adottságokat, a hulladék képződési viszonyokat, az érintett lakosság hozzáállását 

és teherviselő képességét, a különböző eljárások együttes, illetve egymást kiegészítő 

alkalmazhatóságát, a szállítási távolságokat és a szállítandó mennyiségeket, és nem utolsó sorban 

a költséghatékonyságot, a beruházási és üzemeltetési költségeket.  

A fenti lehetőségek közül a régióban a szelektív gyűjtés és a komposztálás a társadalmilag és 

költséghatékonysági oldalról is megvalósítható megoldás.  

 

A célok elérése érdekében a szolgáltató és a Társulás számba vette a lehetséges intézkedések 

körét, amelyekkel a szerves hulladékok lerakótól való eltérítése elérhető: 

 

Elkülönített gyűjtés: 

A hulladékok elkülönített gyűjtése számos előnnyel jár, így például megelőzi, hogy a könnyedén 

lebomló hulladékok is a hulladéklerakóba kerüljenek, tisztább biohulladékot eredményez, 

amelyből jó minőségű komposzt állítható elő. 

 

A szelektív gyűjtőrendszer optimalizációja, melynek során a biológiailag nem lebomló hulladék 

gyűjtési időpontjai közötti időszakok növelhetők, így ezek a költségek csökkenthetők, ezáltal 

próbáljuk rentábilissá tenni a begyűjtést. 
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• Konyhai hulladék szelektív gyűjtése és kezelése  

 

Megvizsgáljuk, hogy a konyhai hulladékok szelektív gyűjtése milyen módon, hogyan 

valósítható meg költséghatékonyan,  

A vizsgálat kitér majd arra, hogy külön edényzet kiadása, vagy külön gyűjtőjárat a 

célszerűbb.  

Ennek megvalósítása azonban további fejlesztést igényel a komposzt telepen, miután az 

jelenleg csak a zöldhulladék kezelésére alkalmas. 

 

• Zöldhulladék elkülönített gyűjtése és hasznosítása  

 

Vizsgálatot végzünk arra vonatkozóan, hogy a: 

- lakossági zöldhulladék elkülönített begyűjtésének mi a legmegfelelőbb, leghatékonyabb 

módja, elindítjuk a zsákos gyűjtést és kijelölésre kerülnek néhány településen a leadó helyek. 

A közintézményeknél, közterületeken keletkező zöldhulladék begyűjtését megszervezzük, az 

önkormányzatok részére külön tájékoztatást szervezünk. 

 

• A települési hulladékkezelésben érintettek szemléletformálása, aktív bevonása a 

korszerű hulladékkezelésbe – szemléletformálási programok, házi/közösségi 

komposztálás elterjesztése  

 

A lakossági szemléletformálást a fentebb már megfogalmazott célok és teendők 

megismertetésén keresztül tudatosítjuk a lakossággal és a döntéshozókkal. 

 

• A biohulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozó szabályozók kialakítása 

 

Megvizsgáljuk, a lehetőségét a biohulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozó előírások, 

szabályozások bevezetésére, kiemelten kezelve az önkormányzati kezelésű ingatlanokat.   

 

• A szennyvíziszap és az alulhasznosított mezőgazdasági melléktermékek 

felhasználásának fokozása 

 

A térségben szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés és ezáltal új tisztító kapacitások kiépítése  

esetén (2015-re a 2000 LE feletti településeken meg kell oldani a szennyvíztisztítást) a 
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szennyvíziszapot átvesszük, ezáltal az esetleges új tisztítói kapacitások kiépítésekor nem 

szükséges új komposztáló telep kiépítésével, tervezni, ami költséghatékony megoldás. 4-

6000 LE szennyvíztisztítói kapacitás kiépítése további 6-800 t/év komposztálható 

szennyvíziszapot jelent. 

 

• Meglévő hulladékgazdálkodási rendszerek technológiai és területi kiegészítése 

A meglévő és a tervezett hulladékkezelési kapacitások összehangolásával hulladékkezelő 

létesítmények kialakítása és bővítése, valamint a rendszerekből kimaradt települések 

bevonása. A technológiai kiegészítés elsődlegesen a települési szilárd hulladék szerves 

frakciójának elkülönített gyűjtésére, begyűjtésére, előkezelésére és a hasznosítására terjedhet 

ki szelektív hulladékgyűjtés és –begyűjtés által. 

 

A Környezet és Energia Operatív Program 1.1.1 prioritás célkitűzéseinek vizsgálatával, 

feltérképezzük a pályázati források bevonásának lehetőségét a szelektív hulladékgyűjtés 

hatékonyságának növelése érdekében. Továbbá megvizsgáljuk az elkülönített szerves 

hulladék begyűjtés eszközeinek beszerzését a technológia fejlesztését pályázati úton. 

 

• Térségi rekultivációs programok végrehajtása 

A Régióban előkészítés alatt áll a korábban bezárt kommunális hulladéklerakók rekultivációs 

programja. A Társulás megvizsgálja, hogy a rekultivációs programok végrehajtásában milyen 

szerep juthat a komposztáló rendszernek, mint a rekultiváció során a bezárt hulladéklerakók 

helyszínén történt előszelektált szerves hulladék átvevője. 

 

7.2. Intézkedések, amelyek bevezetése már eldöntött 

 

Az eltérő településszerkezetből és az eltérő szokásokból, életvitelből adódóan a következő 

intézkedéseket vezetik be az önkormányzatok: 

 

 

1.  Lakossági szerves anyag begyűjtő helyek kialakítása 

 

A települési önkormányzatok kijelölnek - ez már több településen megtörtént - egy jól 

megközelíthető, mindenki számára elfogadott, rendszeresen ellenőrzött, elkerített szigeteléssel 

ellátott területet, vagy gyűjtőkonténert a lakossági szerves anyag begyűjtésére. Az elhelyezésnél 
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figyelembe vesszük a szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését, hiszen ezeket a 

helyszíneket már elfogadta és ismeri a lakosság. A lakos a keletkezett hulladékot kihelyezi, vagy 

az önkormányzat általi gyűjtéseket veszi igénybe.  

Begyűjtés gyakorisága: A települések, és a szolgáltató a szerves anyag fő keletkezési 

időszakában - a tavaszi és őszi hónapokban, havonta egyszer valamint igény szerint, esetenként, 

az összegyűlt szerves anyagot mennyiségétől függően beszállítja a hulladékkezelő telepre.  

Közintézmények, önkormányzati fenntartású intézmények, közterületek, egyéb területek 

esetében gondoskodnak a rendszeresen keletkezett hulladék elszállításáról.  

 

2. Szerves anyag zsákos begyűjtése 

A IX. fejezetben részletesen tárgyalva. 

 

VIII. A háztartásokban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtése és 
hasznosítására vonatkozó tervezés 

Magyarországon évente kb. 4,3 millió tonna települési szilárd hulladék - köznapi néven szemét - 

keletkezik. Budapesten, 1998-ban a lakosságtól 2,7 millió m3 települési hulladékot szállítottak 

el, vagyis egy budapesti lakos egy évi mindennapi tevékenysége több mint 1 m3 hulladék 

keletkezésével jár. 

Mérések szerint ennek a hulladéknak a nagy része olyan összetevőkből áll, amelyek szabályosan 

kezelve nem jelentenek veszélyt sem a környezetre, sem az emberi egészségre. Van azonban a 

települési hulladékban kb. 1% olyan feleslegessé vált holmi, amely összetétele miatt káros az 

egészségünk szempontjából, és ellenőrzés nélkül a környezetbe jutva kedvezőtlen, esetenként 

káros hatásokat eredményez. Ezt a részt nevezik különleges kezelést igénylő hulladéknak. 

A különleges kezelést igénylő hulladék csak elenyésző része az összes mennyiségnek, viszont ez 

az 1%-nyi mennyiség fokozott kockázatot jelent különleges hatásai miatt. Az 1%-on belül is 

több hulladékfajtával kell számolni, amelyeknek eltérőek a tulajdonságai. 

Ezek a különleges kezelést igénylő hulladékok ma már minden háztartásban megtalálhatóak 

hiszen egyre több vegyszert használunk, és az ilyen termékek elhasználódása után hulladék 

marad hátra. 

Háztartásokban képződött veszélyes hulladékok, röviden:  
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Lejárt szavatosságú kozmetikai szerek, krémek (körömlakk és lemosó) lejárt festékek (pl. 

hajfesték, zománcfesték), kiürült, maradékkal szennyezett festékesdobozok. Különféle 

vegyszerek: WC spray, WC illatosító, tűzhelytisztító, folttisztító, vízkőoldó, tavaszi őszi 

kertgondozásból származó lejárt szavatosságú növény védőszer- maradékok, lejárt szavatosságú 

gyógyszerek, használt sütőzsír és étolaj, sérült higanyos lázmérő, beszáradt filctollak, kiürült 

nyomtatópatronok, elhasznált szárazelemek (gomb-, ceruza-, góliátelemek), hűtőgép, 

akkumulátor, az autó karbantartásából származó fáradt olaj, használt autógumi, elektronikus 

berendezések, eszközök hulladékai. 

 

Jelenlegi jogszabályok szerint a 2012. évi CLXXXV. tv. 59.§ (2) bekezdése alapján „ A 

háztartásban képződő veszélyes hulladékot a hulladéktermelő elkülönítve, a környezet 

veszélyeztetését kizáró módon gyűjti, és azt közszolgáltatónak átadja.” 

Veszélyes hulladék kezelésekor azonban különös gonddal kell eljárni, ezért a veszélyes 

hulladékokkal kapcsolatos minden tevékenység (szállítás, begyűjtés, tárolás, ártalmatlanítás) 

hivatalos engedélyekhez kötött. 

A nagy mennyiségben keletkező veszélyes hulladékok elszállítását már hulladékszállító 

szakcégre kell bízni, akik kapcsolatban állnak a kezelő, ártalmatlanító cégekkel. Mind a 

hulladékszállító, mind a hulladékkezelő cég jogszabályban meghatározott engedélyekkel kell, 

hogy rendelkezzen a tevékenység végzéséhez, és az átvett hulladékról szintén jogszabályban 

meghatározott tartalmú dokumentációt készítenek. 

Cégünknek jelenleg veszélyes hulladék gyűjtésére, szállítására és kezeléséren nincs engedélye, 

ezért valamilyen szakcéggel szerződést kötve jogszabályi megfelelőség érdekében gyűjtőnapok 

megszervezését látjuk célravezetőnek. 

Így évente egy-két alkalommal (tavasszal és ősszel) veszélyeshulladék-gyűjtési akció keretei 

között tud a lakos a háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékától megszabadulni. 

Figyelembe véve a jelen helyzetet a berettyóújfalui és püspökladányi kistérségben a 

hulladékkezelési közszolgáltatással érintett települések száma 40, ebből 4 (kis)város, 36 község. 

Ennek megfelelően a városokban évente két alkalommal, míg a községekben elegendő évi egy 

alkalommal a megszervezni a gyűjtési akciót. 

Nagyon fontos a lakosság kellő tájékoztatása a témában. Ezért megelőző intézkedéseket kell 

készíteni, miszerint ismertetni kell a lakosokkal a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok 

körét.  
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A tájékoztató anyagok célja, hogy reális képet és széleskörű tájékoztatást adjon a veszélyes 

hulladékokról a megfelelő gyűjtés jelentőségéről, a környezet szennyezés hatásairól. Szórólapok, 

brosúrák, tájékoztató füzetek formájában juttatják el a szükséges információt a lakossághoz. 

Tájékoztató 
anyag Darabszám Méret Megjelenés Elhelyezés 

Projekt 
tájékoztató 

Lakosságarán
yosan/települ

és 

4 625 db 

A/5 ív 
terjedelemben 

Tavaszi-őszi 
időszak 

Közvetlen a 
lakosság, 

önkormányzatok 

 

XI. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítása és működtetése 

9.1. Házhoz menő szelektív gyűjtés 

 
Magyarországon elterjedt gyakorlat a szelektív hulladékok gyűjtésére a közterületeken 

elhelyezett gyűjtőszigetek. 

A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén is jelenleg még gyűjtőszigetes gyűjtés 

van. 

A közterületen elhelyezett gyűjtőszigetek leginkább lakótelepeken és sűrűn lakott belvárosi 

területeken alkalmazhatók sikerrel. A konténereket általában forgalmas bevásárló helyek, 

közintézmények, nagyobb lakótelepek előtt helyezik el, de hatásosak a buszmegállók felé vezető 

útvonalak mellé helyezett gyűjtőszigetek is. Természetesen családi házas övezetben is 

alkalmazhatók, azonban a helyszínek és elhelyezési távolságok meghatározása a nagyvárosias 

lakókörnyezettől részben eltérően történik. 

A szolgáltatási területünkön az Önkormányzatok által kialakított szelektív szigetek a települések 

körzeteit egyenletesen lefedik, a forgalmasabb csomópontokban kerültek elhelyezésre. 

Ezzel biztosítható, hogy a lakosság minden része igénybe tudja venni ezen szolgáltatást. A 

szigeteken a gyűjtött hulladék fajtájának megfelelő 3 frakció gyűjthető külön. A gyűjtést és az 

elszállításig történő tárolás 1100L-es zárt, megfelelő bedobó nyílású szabványos műanyag 

konténerekben történik. 

A konténerek a frakciónként különböző színűek, és fel matricázottak a hulladékfajták szerint. 
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Cégünk 2007 szeptembere óta az alábbi szelektív hulladékokat gyűjtötte össze tonnában 

megadva. 

 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 

Papír 30,94 t 128,45 t 143,94 t 106,38 t 40,71 t 

Üveg 48,15 t 151,94 t 107,58 t 89,26 t 81,4 t 

Műanyag 13,72 t 74,7 t 72,8 t 72,96 t 70,07 t 

 

A táblázatból jól látszik, hogy sajnos mindegyik frakció esetében jelentős visszaesés mutatkozik. 

A szigetes gyűjtés hátrányai, hogy a lakosságnak kisebb-nagyobb távolságot kell megtennie 

hulladékai elhelyezéséhez (a többség csak néhány száz métert hajlandó megtenni ezért), ill. 

előfordul, hogy egyéb hulladék is belekerül a gyűjtőedénybe, előszeretettel rongálják meg, 

fosztják ki azokat. Előnye viszont: a gyűjtőedények közterületen elhelyezhetők kisebb a 

munkaerő- és időigény a szállítójárműre rakodáskor a házhoz menő szállítással szemben. 

A házhoz menő szelektív gyűjtés lényege, hogy az egyes házakhoz kihelyezett edényekben, 

zsákokban gyűjtik a hasznosítható frakciókat, amelyeket bizonyos időközönként gyűjtőjárattal 

szállítanak el. Az ilyen, ún. "zsákos" hulladékgyűjtés történhet oly módon is, hogy közös 

edényzetben vagy zsákban gyűjtik össze valamennyi hasznosítható hulladékot (ebben az esetben 

ezek a frakciók utólag kerülnek szétválogatásra). A házhoz menő módszert főként ritkábban 

lakott, családi házas övezetekben célszerű alkalmazni, ahol a gyűjtőszigetek elhelyezése 

gazdaságtalan lenne, és a lakosságnak jelentős távolságot kellene megtennie a különgyűjtött 

hulladéka elhelyezéséhez. 

Ahhoz hogy minden ingatlan számára biztosítva legyen a házhoz menő gyűjtési lehetőség, a 

begyűjtés tervezését a kommunális begyűjtéshez hasonlóan kell végezni. Az adatokat a már 

működő begyűjtés tapasztalatai alapján lehet megállapítani. A táblázatban a kommunális 

hulladékgyűjtési tapasztalatok csoportosítva lettek a jelenleg működő szelektív gyűjtési körökre. 
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- Gyűjtési idő: az az időtartam (óra) ami alatt a gépjármű a település összes ingatlanát bejárva a 

hulladékot összegyűjti. 

- Vonuló idő: az az időtartam, amíg a gépjármű a településre ki- és visszaér. 

- Gyűjtési km: a településen belül, a gyűjtés során megtett távolság. 

 

Jelenlegi szelektív begyűjtési körök: 

 

1. Püspökladány „nagy kör” 2 frakció     170 km 

2. Váncsod- Pocsaj- Biharkeresztes kör    120 km 

3. Mezősas- Komádi- Csökmő      110 km 

4. Berettyóújfalu- Tépe- Szentpéterszeg    70 km 
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sorsz.	   Település	   Kukaszám	  
(db)	  

kommunális	  
műszakszám	  

Ki-‐be	  
vonuló	  idő	   Ki-‐be	  km	   Kommunális	  

gyűjtési	  idő	  
Gyűjtési	  

km	  
Sziget	  
szám	   Konténer	  szám	  

Püspökladány	  nagy	  kör	  (170	  km)	  
1.	   Bakonszeg	  Község	   479	   1	   0,9	   28	   3,1	   21	   4	   12	  
2.	   Báránd	  Község	   950	   2	   2,75	   131	   6,6	   33	   6	   18	  
3.	   Bihardancsháza	  Község	   84	   0,5	   0,4	   27	   0,4	   4	   1	   3	  

4.	  
Biharnagybajom	  

Község	   942	   1,5	   1,50	   99	   8,5	   31	   6	   23	  
5.	   Bihartorda	  Község	   342	   0,5	   0,4	   19	   1,5	   13	   3	   9	  
6.	   Földes	  Nagyközség	   1	  526	   3	   3,9	   152	   11,5	   52	   9	   28	  
7.	   Nagyrábé	  Nagyközség	   809	   1,5	   1,6	   69	   5,9	   27	   7	   25	  
8.	   Püspökladány	  Város	   4	  598	   9	   16,6	   782	   33	   143	   22	   74	  
9.	   Sáp	  Község	   320	   0,5	   1,4	   33	   2,1	   16	   4	   12	  

10.	  
Sárrétudvari	  
Nagyközség	   1	  011	   2	   3	   147,0	   7	   28	   5	   15	  

11.	   Szerep	  Község	   424	   1	   2,6	   101	   2,7	   15	   2	   6	  
12.	   Tetétlen	  Község	   462	   1	   0,9	   59	   2,3	   22	   4	   15	  

	   	  
11	  947	  

	   	  
1	  500	  

	  
377	   73	   240	  
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sorsz.	   Település	   Kukaszám	  
(db)	  

kommunális	  
műszakszám	  

Ki-‐be	  
vonuló	  idő	   Ki-‐be	  km	   Kommunális	  

gyűjtési	  idő	  
Gyűjtési	  

km	  
Sziget	  
szám	   Konténer	  szám	  

Váncsod-‐Pocsaj-‐Biharkeresztes	  kör	  
	   	  1.	   Ártánd	  község	   183	   0,5	   0,75	   34	   2	   11	   1	   5	  

2.	   Bedő	  Község	   89	   0,25	   0,4	   23	   0,6	   5	   1	   3	  
3.	   Biharkeresztes	  Város	   1	  302	   1,5	   1,9	   87	   8,3	   53	   8	   31	  
4.	   Bojt	  Község	   149	   0,25	   0,3	   9	   0,9	   8	   3	   9	  
5.	   Esztár	  Község	   456	   0,5	   0,7	   30	   2,4	   13	   3	   15	  
6.	   Gáborján	  Község	   284	   0,5	   0,5	   26	   1,7	   9	   3	   12	  
7.	   Hencida	  Község	   361	   1	   1,2	   49	   1,8	   13	   1	   5	  
8.	   Kismarja	  Község	   402	   1	   1,6	   74	   2,9	   14	   3	   9	  
9.	   Mezőpeterd	  Község	   202	   0,25	   0,3	   24	   1,3	   13	   4	   12	  
10.	   Nagykereki	  Község	   393	   0,5	   0,4	   22	   2,8	   36	   4	   12	  
11.	   Pocsaj	  Nagyközség	   828	   1,5	   2,3	   103	   5	   28	   5	   19	  
12.	   Told	  Község	  	   92	   0,25	   0,2	   8	   0,6	   6	   1	   4	  
13.	   Váncsod	  Község	   432	   0,5	   0,6	   15	   2	   14	   4	   16	  

	   	  
5	  173	  

	   	  
504	  

	  
223	   41	   152	  
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sorsz.	   Település	   Kukaszám	  
(db)	  

kommunális	  
műszakszám	  

Ki-‐be	  
vonuló	  idő	   Ki-‐be	  km	   Kommunális	  

gyűjtési	  idő	  
Gyűjtési	  

km	  
Sziget	  
szám	   Konténer	  szám	  

Mezősas-‐	  Komádi-‐Csökmő	  
	   	  

1.	  
Berekböszörmény	  

Község	   613	   0,5	   0,4	   25	   3,1	   16	   2	   6	  
2.	   Csökmő	  Nagyközség	   671	   1	   1,2	   52	   3,9	   19	   4	   12	  
3.	   Darvas	  Község	   211	   0,5	   0,5	   23	   1,4	   9	   4	   12	  
4.	   Furta	  Község	   428	   0,5	   0,6	   26	   2,7	   16	   5	   15	  
5.	   Komádi	  Város	  	   1	  929	   4	   4,6	   176	   14,6	   59	   6	   18	  
6.	   Körösszakál	  Község	   268	   0,5	   0,4	   28	   1,9	   15	   1	   3	  
7.	   Körösszegapáti	  Község	   329	   0,5	   0,7	   26	   1,7	   11	   4	   12	  

8.	  
Magyarhomorog	  

Község	   320	   0,5	   0,9	   41	   1,9	   15	   3	   9	  
9.	   Mezősas	  Község	   253	   0,5	   0,8	   27	   1,4	   9	   3	   9	  
10.	   Újiráz	  Község	   209	   0,5	   1,6	   34	   1,4	   11	   0	   0	  
11.	   Vekerd	  Község	   60	   0,25	   0,7	   22	   0,3	   2	   1	   3	  
12.	   Zsáka	  Nagyközség	   567	   1	   0,5	   16	   4,3	   21	   6	   19	  

	   	  
5	  858	  

	   	  
496	  

	  
203	   39	   118	  

	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  sorsz.	   Település	   Kukaszám	  
(db)	  

kommunális	  
műszakszám	  

Ki-‐be	  
vonuló	  idő	   Ki-‐be	  km	   Kommunális	  

gyűjtési	  idő	  
Gyűjtési	  

km	  
Sziget	  
szám	   Konténer	  szám	  

Berettyóújfalu-‐Tépe-‐Szentpéterszeg	  
	   	  1.	   Berettyóújfalu	  Város	   4	  702	   9	   5,2	   140	   	  	  	  	  	  	  	  	  38,3	  	  	  	  	   170	   20	   76	  

2.	   Szentpéterszeg	  Község	   416	   0,5	   0,9	   36	   2,3	   19	   4	   16	  
3.	   Tépe	  Község	   345	   0,5	   1,8	   56	   1,5	   10	   3	   10	  

	   	  
5	  463	  

	   	  
232	  

	  
199	   27	   102	  
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A táblázatból ill. a beszállított mennyiségi adatokból kiolvasható, hogy az összes településen 

a házhoz menő gyűjtés bevezetése gazdaságosan egyelőre nem kivitelezhető. Azonban egy-

egy nagyobb településen pl.: Berettyóújfalu, Püspökladány a kétféle módszer kombinálható, 

hiszen ahol lakótömbös és családi házas területek egyaránt megtalálhatóak, hatékony 

megoldás a tömbházaknál gyűjtőszigetek, a családi házas övezetben pedig házhoz menő 

gyűjtési mód alkalmazása.  

 

9.2. Zsákos szervesanyag gyűjtés 

 
Fokozatosan bevezetésre kerül a zsákos gyűjtés főleg a városok területein, - ez nem zárja ki, 

hogy a kisebb területű és lélekszámú településeken nem lehetne megvalósítani - mivel ezeken 

a helyeken az önkormányzatok nem tudnak kijelölni a célnak megfelelő területeket. (fennáll a 

veszélye annak – a kis településekkel ellentétben – hogy ellentétek és viták alakulnának ki, a 

lakosok és az önkormányzat között a terület kiválasztásával kapcsolatban.  

Begyűjtés gyakorisága: A keletkezett hulladékot vagy az önkormányzat, vagy a szolgáltatást 

végző cég - valamint a lakosok - fogja rendszeresen elszállítani, havonta egyszer, vagy igény 

szerint a keletkezett mennyiségtől függően.  

 

A zsákokat elsősorban az önkormányzatok juttatják el díjmentesen az érintett lakosok részére, 

de természetesen elérhetőek lesznek a szolgáltató központi irodájában, a hulladékkezelő 

telepen, valamint a szolgáltató és a vele szerződésben álló partnereknél. 

 

A gyűjtés során a zsák használatát minimalizálni kell, tekintettel arra, hogy ez a későbbiekben 

a további kezelés költségeit növeli. Elsősorban a nagyobb településeken - 3000 főnél nagyobb 

létszámú – indokolt a használata a nagyobb szállítási távolságok miatt. Ebben az esetben az 

önkormányzat osztja ki a lakosság részére, az előre meghatározott gyűjtési időpontoknak 

megfelelően. Természetesen a gyűjtési időpontoknak alkalmazkodni kell az időjárási 

viszonyokhoz, és a zöldhulladék fő keletkezési időszakaihoz (kora-késő tavasz, lombhullás, 

stb.). 
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Tervezett	  zöldhulladék-‐begyűjtési	  körök	  és	  adatok	  

Kör	   Települések	   Gyűjtési	  idő	  
(60%)	   Vonuló	  idő	   Össz.	  idő	   Gyűjtési	  km	   Súly	  

1	   Ártánd,Bedő,Bojt,Told,Mezőpeterd	   2,94	   1,65	   4,59	   43	   6	  435	  

2	   Biharkeresztes	   4,98	   1	   5,98	   53	   11	  718	  

3	   Nagykereki,	  Kismarja	   3,42	   2	   5,42	   50	   7	  155	  

4	   Pocsaj,	  Esztár	   4,44	   3	   7,44	   41	   11	  556	  

5	   Hencida,	  Gáborján,	  Váncsod	   3,3	   2,3	   5,60	   36	   9	  693	  

6	   Újiráz,	  Csökmő,	  Darvas,	  Vekerd	   4,2	   1,6	   5,80	   41	   10	  359	  

7	   Zsáka,Furta	   4,2	   1,1	   5,30	   37	   8	  955	  

8	   Nagyrábé,Bihardancsháza	   3,78	   1,6	   5,38	   31	   8	  037	  

9	   Sáp,Bihartorda,Bakonszeg	   4,02	   1,4	   5,42	   50	   10	  269	  

10	   Földes,Tetétlen	   8,28	   1,3	   9,58	   74	   17	  892	  

11	   Földes,Tetétlen	   felező	  kör!	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   műszakonként:	   4,14	   1,3	   5,44	   37	   8	  946	  

12	   Báránd	   3,96	   1,4	   5,36	   33	   8	  550	  

13	   Biharnagybajom	   5,1	   1	   6,10	   31	   8	  478	  

14	   Sárrétudvari	   4,08	   1,6	   5,68	   28	   9	  099	  

15	   Szentpéterszeg,Tépe	   2,28	   2,7	   4,98	   29	   6	  849	  

16	   Komádi,Magyarhomorog	   9,9	   1,5	   11,40	   74	   20	  241	  

17	   Komádi,Magyarhomorog	   felező	  kör!	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   műszakonként:	   4,95	   1,5	   6,45	   37	   10121	  

18	  
Körösszakál,Körösszegapáti,Berekböszörmén
y	   4,02	   2,3	   6,32	   42	   10	  890	  

19	   Mezősas	   0,84	   0,8	   1,64	   9	   2	  277	  

20	   Berettyóújfalu	   22,98	   2,6	   25,58	   170	   42	  318	  

21	   Berettyóújfalu	   ötödölő	  kör!	   	  	   	  	   	  	   	  	  

22	   Berettyóújfalu	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

23	   Berettyóújfalu	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

24	   Berettyóújfalu	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   műszakonként:	   4,60	   0,52	   5,12	   34	   8464	  

25	   Püspökladány,Szerep	   21,42	   9,5	   30,92	   158	   45	  198	  

26	   Püspökladány,Szerep	   ötödölő	  kör!	   	  	   	  	   	  	   	  	  

27	   Püspökladány,Szerep	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

28	   Püspökladány,Szerep	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

29	   Püspökladány,Szerep	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   műszakonként:	   4,28	   1,9	   6,18	   32	   9040	  

	  	   ÖSSZESEN:	   118	   40	   158	   1	  030	   255	  969	  
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X. A hulladék nagyobb arányú újra használatra történő előkészítésére  

való törekvés 

 

A hulladékok keletkezésének elkerülésére jó megoldási lehetőség az újrahasználat. Az adott 

terméket, csomagolást – átalakítás nélkül- újra ugyanarra a feladatra, célra lehet használni, 

mint amire eredetileg gyártották. A berendezéseink rövid használati ideje önmagában is 

jelentős pazarlás. E probléma megoldására nyújthat lehetőséget az újrahasználat, ami növeli a 

berendezések használati idejét. 

A Hulladék –keretirányelv (HKI) a hulladékkezelésbe új fogalmat vezet be, az 

„újrahasználatra való előkészítés” műveletét. A fő cél a hulladék keletkezésének megelőzése 

oly módon, hogy a már kidobásra ítélt, használt berendezéseket felújítva, helyreállítva 

újrahasználatra alkalmas cikkeket állítanak elő.  

A helyi hulladékgazdálkodási rendszerbe történő gyakorlati megvalósítására azonban 

semmilyen elvárást, stratégiát, jogi szabály, normát nem ír le. Nincs semmilyen minőségi 

feltétel rendszer megszabva, amit lehetne követni, ezáltal nehézkes a térségben bármilyen ez 

irányú törekvést jelen helyzetben elindítani. 

Az újrahasználatra való előkészítés esetében vizsgálni kell a gazdasági és környezeti terhelés 

szempontjait is, hiszen a HKI-ban megfogalmazott prioritások abban az esetben érvényesek, 

ha az adott tevékenység környezeti szempontú életciklus- vizsgálat támasz alá, melynek az 

elvégzésére a közszolgáltatónak jelen helyzetben semmilyen ráhatása, eszköze, 

szempontrendszere sincs. 

A lakosság környezetszemléletű tudat- formálását megcélozva a nagyobb településeken 

hulladék udvarok létrehozását szeretnénk bevezetni. Ahol a lakos szakképzett személyzet 

segítségével különböző fajta és nagyobb tömegű előre szelektált hulladékot helyezhet el. A 

hulladékudvarok a jövőben talán lehetnének az újrahasználati központok, centrumok 

központjai is. 
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