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Sorszám: IV/ Tárgy:  Szelektív hulladékgyőjtés 

Elıkészítette: Gál András osztályvezetı 
Ilyés Péter környezetvédelmi referens 
Mőszaki Osztály 

Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság 
Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi 
Bizottság 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. augusztus 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete 302/2008. (VI. 26.) számú határozatában „A 
szelektív hulladékgyőjtés bevezetésének döntés-elıkészítési tanulmányát” tájékoztatóként elfogadta 
és rövid és hosszú távú programot határozott meg, továbbá felkérte polgármesterét, hogy a soron 
következı testületi ülésre a jóváhagyott akcióterv szerinti feladatok bekerülési költségeit határozza 
meg, és finanszírozására tegyen javaslatot. 
 
Rövid távú program Költsé

g 
Finanszírozása  Önerı Megjegyzés 

Minden családi háznál 
önkormányzati támogatással 3 
hulladékgyőjtıt (kukát) kell 
elhelyezni. (Száraz hulladék, 
nedves és intim hulladék, 
komposztálható hulladék). 

50.40
0,-eFt 

KEOP 1.1.1. Települési 
szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése (támogatás max. 
70%) 

15.12
0,-eFt 

 

A tömbházaknál a közterületi 
hulladékgyőjtı szigetek számát 
növelni kell. 
 

5.400,
-eFt 

KEOP 1.1.1. Települési 
szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése (támogatás max. 
70%) 

1.620,
-eFt 

 

A helyi médiákban a szelektív 
hulladékszállításra való nevelés 
és a tudatos fogyasztás 
érdekében fokozott propagandát 
kell folytatni. 

- - - 2008. júniusától 
megkezdıdött  

Az oktatási intézményekben 
erısíteni kell a döntés-
elıkészítési tanulmány szerinti 
nevelımunkát. 

- - - 2008/2009 
tanévtıl 
bevezetésre 
kerül 

A hulladékszállítási 
közszolgáltatást végzı 
gazdasági társasággal fenti 

- - - A vállalkozóval 
az egyeztetések 
megkezdıdtek 
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feladatok ellátásának 
finanszírozásában való 
közremőködésre megállapodást 
kell kötni. 
A békési hulladéklerakó telep 
végleges bezárása esetén 
közbeszerzési eljárást kell kiírni 
másik lerakó versenyeztetésére. 

- - - A lerakó 
mőködési 
engedélyének 
meghosszabbítá
sa érdekében a 
szükséges 
intézkedések 
megtétele 
folyamatban van 

 
A középtávú programok között szerepelt, hogy Regionális Hulladékkezelı és Ártalmatlanító Telepet 
kell létrehozni a kistérségünket is figyelembe véve, amely magában foglal egy korszerő, szigetelt 
lerakót csurgalékvíz medencével, hulladékudvart, válogatócsarnokot, komposztáló telepet, gépkocsi 
tárolót, hídmérleget, irodát és kiszolgáló helyiségeket. A program megvalósítása érdekében 
megkerestük a Hulladékgyőjtı Kft-t, illetve a vállalkozás mőködési területén lévı másik nagyobb 
település polgármesterét. A megbeszélések eredményei alapján elkészítettük a mellékletben szereplı 
tanulmánytervet. A tanulmányterv három változatot tartalmaz, amelyek a következık: 
 - „A” változat szerint továbbra is csak vegyesen győjtjük a lakossági hulladékot, és a 
békéscsabai lerakóra szállítjuk. 
  - „B” változat szerint pályázatot nyújtunk be a KEOP 1.1.1. pályázati felhívásra a Turai 
hulladékgazdálkodási rendszer Békésen és még 11 Békés megyei településen történı bevezetésére. 
 - „C” változat szerint pályázatot nyújtunk be a KEOP 1.1.1. pályázati felhívásra a Turai 
hulladékgazdálkodási rendszer Békésen történı bevezetésére. 
 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete a „B” változat mellett hozta meg döntést és 
felkéri polgármesterét a megvalósításhoz szükséges tárgyalások lefolytatására. 

Határid ı:                 értelem szerint 

Felelıs:                     Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. augusztus 19. 

 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 



 
 
 

Békés megye tizenkettı településén történı szelektív 
hulladékgyőjtés bevezetésének 
döntés-elıkészítési tanulmánya 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Békés, 2008. augusztus 
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1. Elızmények 
 
 Vésztı és Békés is tagja a Dél-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak, 
amely társulásnak jelenleg közel 90 tag települése van. A társulás megalakulásának célja a 
térség hulladékgazdálkodásának fejlesztése, ezen belül a bezárt lerakók rekultiválása, amelyre 
a pályázat benyújtásra került, illetve komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése a 
térségben. A társulás a komplex rendszer kiépítésére vonatkozó tervezést megkezdte, azonban 
a méretbıl adódóan a helyi viszonyok figyelembe vétele nehézkes, ezért kezdeményeztük egy 
tanulmányterv elkészítését, amely a DAREH társulás szerves részeként kisebb, kezelhetıbb és 
a helyi viszonyokat jobban figyelembe vevı egység létrehozásának lehetıségeit tárja fel. 
  
2. Tervezési terület lehatárolása 

 
A tervezési terület lehatárolásánál a Békési Hulladékgyőjtı Kft. szolgáltatási területét vettük 
figyelembe, amely a következı településekbıl áll: 
−−−− Bélmegyer 
−−−− Murony 
−−−− Köröstarcsa 
−−−− Doboz 
−−−− Békés 
−−−− Kötegyán 
−−−− Vésztı 
−−−− Okány 
−−−− Sarkadkereztúr 
−−−− Geszt  
−−−− Biharugra 
−−−− Körösnagyharsány 

 
3. Tervezési területen élı lakosság számának meghatározása 
 
A települések lakosságszámát és lakások számát az 1. számú táblázat tartalmazza. 
 

Település neve lakónépesség szám lakások száma 
Békés  20647 8263 
Doboz 4419 1887 
Murony 1326 575 
Köröstarcsa 2676 1246 
Bélmegyer 1087 575 
Kötegyán 1146 740 
Vésztı 7259 3088 
Okány 2743 1267 
Sarkadkeresztúr 1647 800 
Geszt 780 365 
Biharugra 932 579 
Körösnagyharsány 584 351 
Összesen 45246 19736 
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4. Keletkezı hulladék mennyiségének meghatározása 
 
A településen keletkezı összes hulladék és frakciónkénti mennyiséget a 2. számú táblázat 
tartalmazza. 

2. számú táblázat 

 

Keletkezı 
hulladék 

mennyisége 
összesen 

(t/év) 

Mőanya
g (18%) 

papír  
(15 %) 

üveg  
(6 %) 

textil  
(5 %) 

fém  
(4,2 %) 

bio 
hulladék 
(28 %) 

veszélyes 
hulladék 
(0,8 %) 

vegyes  
(23 %) 

Békés  6445 1160 967 387 322 271 1805 52 1482 

Doboz 1472 265 221 88 74 62 412 12 339 

Murony 449 81 67 27 22 19 126 4 103 

Köröstarcsa 972 175 146 58 49 41 272 8 224 

Bélmegyer 449 81 67 27 22 19 126 4 103 

Kötegyán 577 104 87 35 29 23 162 5 133 

Vésztı 2409 434 361 145 120 101 674 19 554 

Okány 988 178 148 59 49 42 277 8 227 

Sarkad-
keresztúr 

624 112 94 37 31 26 175 5 144 

Geszt 285 51 43 17 14 12 80 2 65 

Biharugra 452 81 68 27 23 19 126 4 104 

Körösnagy-
harsány 

274 49 41 16 14 11 77 2 63 

Összesen 15394 2771 2309 924 770 645 4310 123 3541 

5. A tervezési területen szelektíven begyőjthetı hulladékok mennyiségének 
meghatározása 
 
A településen szelektíven begyőjthetı hulladékmennyiségeket a 3. számú táblázat 
tartalmazza. A mennyiségek meghatározásánál a hatékonyságot 50 %-kal, illetve a bio 
hulladék esetében a hulladékgazdálkodásról szóló törvény kötelezésének megfelelıen 75 %-
kal számoltuk. 

3. számú táblázat 
Hulladék frakciók 

 
 
 

Település neve 

Keletkezı 
hulladék 

mennyisége 
összesen 

(t/év) 

mőanyag  papír  üveg  textil  fém  
bio 

hulladék  
veszélyes 
hulladék  

Békés  6445 580 483 193 161 135 1353 26 
Doboz 1472 132 110 44 37 31 309 6 
Murony 449 40 34 13 11 9 94 2 
Köröstarcsa 972 87 73 29 24 20 204 4 
Bélmegyer 449 40 34 13 11 9 94 2 
Kötegyán 577 52 43 17 14 12 121 2 
Vésztı 2409 217 181 72 60 51 506 10 
Okány 988 89 74 30 25 21 208 4 
Sarkadkeresztúr 624 56 47 19 16 13 131 2 
Geszt 285 26 21 9 7 6 60 1 
Biharugra 452 41 34 14 11 9 95 2 
Körösnagyharsány 274 25 21 8 7 6 57 1 
Összesen 15394 1385 1155 462 385 323 3233 62 
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6. Hazánkban mőködı szelektív hulladékgyőjtés módszereinek bemutatása 
 

A hasznosítható hulladék-összetevık begyőjtését többféle módszerrel lehet végezni. A 

település adottságai (kertes, családi házas, lakótelepi, belvárosi, üdülı jellegő) határozzák 

meg, melyiket célszerő kialakítani. Sok esetben több módszert is alkalmaznak egymás mellett 

a hatékonyabb győjtés elérése érdekében. Ezek a módszerek a következık:  

1. Házon (telken) belüli győjtés 

2. Közterületi hulladékgyőjtı szigetek 

3. Hulladékudvarok 

4. Mobil, akciószerő veszélyes hulladékgyőjtés 

 

6.1. A házon (telken) belüli győjtés 
 

Az ilyen győjtıhelyeket családi házak, társasházak udvarán, lépcsıházakban, 

szeméttárolókban, közös helyiségekben, kapu alatt alakítják ki. Kezdetben általában két-

három komponenst győjtenek külön. (szerves-komposztálható, papír, vegyes hulladékok) 

Késıbb fokozatosan növelhetik a kihelyezett győjtıedények számát (mőanyag, papír, fém). 

A házon belüli győjt ıhelyek kialakításának szempontjai 

• a praktikus helykihasználás  

• az olcsó és egyszerő mőszaki megoldások alkalmazása  

• könnyő hozzáférhetıség és ürítés  

• könnyő tisztíthatóság  

• ne zavarja a lakóház mőködését  

A győjtıedényekbıl a hulladékokat a hagyományos győjtési rendszer gépeivel, de eltérı 

győjtési-szállítási logisztikai rend szerint győjtik be. (Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a 

kukáskocsi a hét különbözı napjain más és más edényeket ürít ki.) A lakosságot különbözı 

információs anyagokkal és győjtési naptárral készítik fel a rendszer helyes használatára. 

Egy eredményesen mőködı telken belüli győjtési rendszer Turán 

Tura, Zsámbok, Galgahévíz és Vácszentlászló települések összefogásával valósult meg a 

Regionális Hulladékkezelı és Ártalmatlanító Telep, amely magában foglal egy korszerő, 

szigetelt lerakót csurgalékvíz medencével, válogatócsarnokot, komposztáló telepet, gépkocsi 

tárolót, hídmérleget, irodát és kiszolgáló helyiségeket. 
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Iroda és a kiszolgáló helyiségek, hídmérleg 
 
Az együttmőködésben résztvevı településeken 1999 óta folyik házon (telken) belüli szelektív 

hulladékgyőjtés. Minden háznál önkormányzati támogatással 3 hulladékgyőjtıt (kukát) 

helyeztek el. (Száraz hulladék, nedves és intim hulladék, komposztálható hulladék). 

    
A „száraz hulladék” feliratú győjtıbe helyezik a még hasznosítható tiszta papírt, üveget, 

mőanyagokat, fémeket, textileket, játékokat. A komposztálható hulladékok a „levél”  

emblémával ellátott hulladékgyőjtıbe kerülnek. Az összes többi hulladékot (nedves és intim 

hulladékok, kivéve a veszélyes hulladékokat) a „szemét” feliratú kukába kell elhelyezni. 

A begyőjtést kéthetes periódusban végzik. Az egyik héten a száraz és komposztálható 

hulladékot győjtik össze. Minden második héten pedig a szemetet (nedves és intim 

hulladékokat) szedik össze. A győjtés idıbeosztásáról minden lakos kap egy falinaptárt, 

melyen pontosan jelölve vannak a szemétszállítás idıpontjai. A „nedves és intim hulladékot” 

a telepen kialakított 2,5 hektáros, korszerő, szigetelt lerakóban helyezik el. 

 
A „száraz hulladék” a telepen mőködı válogatósorra kerül, ahol kézi módszerrel külön 

konténerbe teszik az egyes komponenseket. A szétválogatott másodnyersanyagokat 

hidraulikus préssel tömörítik, bálázzák, majd szerzıdéses partnereik elszállítják. 
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Válogatósor és a hidraulikus prés 

   

   
 
A kiválogatott, bálázott másodnyersanyagok (mőanyag flakonok, mőanyag kupakok, 
aludobozok, papír, mőanyag csomagolóanyagok, kábelcsövek) 
 
A komposztálható hulladékot aprítják, és prizmás komposztdombra helyezik. Érés közben 

többször átforgatják, majd hat hónap után rostálják és zsákolva vagy ömlesztve értékesítik. 

   
 
A komposzt készítése (aprítás, átrakás, érlelés a prizmákban) 

  
 
Komposztrostáló gép, csomagolt komposzt 
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A veszélyes hulladékokat az évente egyszer megrendezett mobil veszélyes hulladékgyőjtés 

során adhatják le a lakosok. 

A lakosság szemléletformálását a bevezetéskor szervezett tájékoztató fórumokon kezdték el. 

Minden család kapott egy kis tájékoztató füzetet „Háztartási Hulladék Útmutató” címmel. 

Minden háztartásba rendszeresen eljuttatják a „Szelektív Hírek, Információk” címő hírlevelet, 

melyben tájékoztatják a lakosságot a legutóbbi idıszak győjtési adatairól és a legfrissebb 

tudnivalókról. 

 
 

A hulladékkezelı udvar panorámaképe 
(Balról jobbra: komposztáló tér, másodnyersanyagok, válogatócsarnok)  
 
6.2. A közterületi hulladékgyőjt ı szigetek 

 
A közterületeken telepített győjtıszigetek hálózata adja ennek a szelektív győjtési 

módszernek a lényegét. Feladata az idıben folyamatos szelektív győjtési lehetıség biztosítása 

a lakosság szilárd hulladékai számára. A győjtıszigetek konténerei az elkülönítetten győjtött 

hulladékokat közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból kifogástalan módon, az 

elszállításig átmenetileg tárolják. Kizárólag másodnyersanyagként hasznosítható összetevıket 

győjtenek (papír, mőanyagpalack és -fólia, színes és fehér üveg, fém italosdobozok, 

konzervdobozok). Veszélyes hulladékokat, bomló szerves hulladékokat, az egészségre káros, 

továbbá nagydarabos hulladékokat nem győjtenek. 

  
A győjt ıszigetek kialakításának szempontjai: 

• Fontos, hogy az edények zárhatóak legyenek, mert folyamatosan ırzés nélkül 

üzemelnek.  

• A hulladék-összetevık beürítéséhez könnyen hozzáférhetı beürítı nyílásokkal kell 

ellátni a konténereket.  
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• Lényeges, hogy ne zavarják a közterület alapvetı funkcióit (pl. ne akadályozza a 

közlekedést, a győjtıedényzet mőködtetése minimális zajjal járjon).  

• A minél egyszerőbb, gazdaságosabb, egységes, a környezetbe harmonikusan 

illeszkedı, esztétikus, de mégis figyelemfelkeltı kialakításra, mőszaki megoldásokra 

kell törekedni.  

• Meg kell felelniük a közegészségügyi elıírásoknak.  

• Elhelyezésénél figyelembe kell venni a viszonylag 

rövid idejő gyalogos megközelíthetıséget 

(maximum 2-300 méter), és a hulladékkeletkezés 

súlyponti helyeit.  

• Lehetıvé kell tenni a gépkocsik és a győjtıjármővek 

számára a jó megközelíthetıséget.  

• Úgy kell kialakítani a győjtıszigetet, hogy igény 

szerinti bıvíthetı, áttelepíthetı legyen.  

• Kialakítása legyen idıjárásálló és 

szándékos rongálás ellen védett.  

• Az edények színe, felirata vagy 

piktogramja tájékoztasson arról, 

hogy milyen hulladék győjtésére 

szolgál.  

Az eredményes mőködtetés megvalósítása 

érdekében a győjtıszigetek hálózatát is 

fokozatosan, ütemezetten építik ki. Elıször olyan helyeken alakítják ki, ahol várhatóan a 

legpozitívabb a lakossági fogadtatás, és a terület funkciója következtében a legnagyobb 

mennyiségek begyőjtése várható. A győjtıszigetek elınyös telepítési helyei a lakókörzetek 

terei, utcakiszögelések, a kereskedelmi és bevásárló központok parkolói.   

A győjtıszigetek konténereinek ürítési gyakoriságát meghatározza az edények típusa, 

térfogata és a lakossági igénybevétel mértéke. Általában 1-2-3 hetente a konténerek típusának 

megfelelı célgépekkel szállítják el a másodnyersanyagokat. (Pl. hagyományos tömörítı-lapos 

hulladékgyőjtı célgéppel, speciális helyszíni ürítést biztosító daruval és nagykonténerrel 

felszerelt gépjármővel, görgıs nagykonténer szállítására alkalmas hulladékgyőjtı célgéppel.  

 

Érdi győjt ıszigetes megoldás 

A városban a Becker-Érd Kft. szervezi a szelektív hulladékgyőjtést. 25 győjtısziget 

kihelyezésével indult a program, melyet a késıbbiekben 50-re bıvítenek majd. Külön győjtik 

az üveget (színes, fehér), a papírt, a mőanyagflakonokat. Késıbb a fémdobozok győjtésével 

bıvítik majd a rendszert. A győjtıkonténereket saját gépjármővel folyamatosan ürítik. Az 
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üveget és a papírt hetente egyszer, a mőanyagot hetente kétszer győjtik össze. A papírt és a 

PET palackokat utólag válogatják. A begyőjtött másodnyersanyagokat szerzıdéses partnerek 

szállítják el. A szerves, komposztálható hulladék komponensek hasznosítására házi 

komposztálók kialakítását és egy központi komposztálóüzem létesítését tervezik. A veszélyes 

hulladékokat jelenleg a kft. telephelyén, majd a késıbb létesítendı hulladékudvarban fogadják 

majd. Néhány iskolába szabványos elemgyőjtı konténereket helyeztek ki.  A lakosság 

felkészítését a helyi sajtón (újság, TV) keresztül végezték. Az iskolákban különbözı 

elıadások keretében tanítják meg a szelektív hulladékgyőjtéshez szükséges alapvetı 

ismereteket. A szigeteken használt konténerek színükben is elkülönülnek (sárga=mőanyag, 

zöld=színes üveg, fehér=fehér üveg, kék=papír) és az oldalukon a következı feliratok is 

segítik a szelektálást.  

A győjt ıszigetek használata 

Mőanyag flakon Színes üveg Fehér üveg Papír 

    

Ami a győjt ıedénybe kerülhet: 

PET, PE, PP anyagú 
hulladék üdítıspalack, 

fólia, reklámtáska 

Csak a győjtıedény 
színének megfelelı 

üveg, zárófedél 
mentesen! 

Csak a győjtıedény 
színének megfelelı 

üveg, zárófedél 
mentesen! 

Újság, folyóirat, 
prospektus, katalógus, 
füzet, könyv, írógép-
papír, kartondobozok 

(lapítva) 

Amit soha sem szabad beletenni: 

Zsíros, olajos, tejes, 
vegyszeres illetve más 

mérgezı anyaggal 
szennyezett 

mőanyagokat, 
valamint ismeretlen 

anyagot, illetve 
szemetet. 

Zsíros, olajos, tejes, 
vegyszeres illetve más 

mérgezı anyaggal 
szennyezett sík vagy 

fémszálas üveget, 
valamint ismeretlen 

anyagot, illetve 
szemetet. 

Zsíros, olajos, tejes, 
vegyszeres illetve más 

mérgezı anyaggal 
szennyezett sík vagy 

fémszálas üveget, 
valamint ismeretlen 

anyagot, illetve 
szemetet. 

Zsíros, olajos papírt, 
tejes, italosdobozt, 
indigós-, átütıs-, 

egészségügyi papírt, 
valamint ismeretlen 

anyagot, illetve 
szemetet. 

 
 
6.3. A hulladékudvarok 

 
A szelektív győjtési rendszer sajátos elemei a hulladékudvarok. Sokszor alkalmazzák az 

elızıekben részletezett szelektív győjtési módszerek kiegészítıjeként. A hulladékudvarok 

részben azoknak a hulladékoknak az átvételére szakosodott, amelyek a háztartási 

győjtıedényekben nem helyezhetık el, illetve azokra, melyeket a lomtalanítási akciók során 
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sem szállítanak el. Így az elkülönítve győjtött másodnyersanyagokon kívül itt lehet leadni a 

nagydarabos hulladékokat (lomokat), kisebb, a lakások bontásánál, átalakításánál keletkezı 

hulladékokat, és a háztartási veszélyes hulladékokat. Csak lakossági hulladékokat fogadnak. 

Rögzítik a hulladékok mennyiségi és minıségi adatait, és a hasznosító vagy ártalmatlanító 

telephelyre történı elszállításig ezeket elkülönítve tárolják. 

 

A hulladékudvarokban győjthetı hulladékok köre: 

• másodnyersanyagok (papír, üveg, mőanyag-flakon, fólia, fémhulladék, fém 

italosdoboz, fahulladék, textilhulladék, zöldhulladék),  

• darabos hulladékok (gumiabroncs, hőtıszekrény, háztartási tárgyak és berendezések, 

elektronikai hulladékok, gépkocsironcs),  

• lakossági veszélyes hulladékok (szárazelem, akkumulátor, gyógyszer, festék- és 

lakkmaradékok csomagolóeszközeikkel, sütızsírok, növényvédıszer-maradékok, 

fénycsı és izzó),  

• lakossági építési, bontási hulladékok.  

 

A hulladékudvarok kialakítása 

A hulladékudvar kialakításánál figyelembe veszik a település szerkezetét, a könnyő 

megközelíthetıséget (utak, távolság), a mőködtetéshez szükséges közmőcsatlakozások 

meglétét, a bekeríthetıséget, a regionális hulladékhasznosító létesítmények elhelyezkedését és 

megközelíthetıségét. Belvárosokban általában a sőrőn beépített területeken, a fıútvonalakról 

nyíló mellékutcákban helyezik el. Külsı városközpontokban az önkormányzati hivatalok, 

intézmények, bevásárlóközpontok környékén alakítják ki. A hulladékudvarok területigénye a 

győjtıedények számától, nagyságától, a kiegészítı létesítmények területétıl függ. Általános 

szabály, hogy a győjtıedények területének tízszerese kell egy hulladékudvar kialakításához. 

(Minimálisan 400 m2, de figyelembe kell venni a késıbbi bıvíthetıséget is.) Nagyon fontos, 

hogy a lakosság és a környezet biztonsága ne kerüljön veszélybe. 

A hulladékudvarokat szilárd burkolattal, térvilágítással látják el. A hulladékudvar 

megközelíthetı személygépkocsival, utánfutóval, 3,5 tonnánál kisebb tehergépkocsival és 

természetesen gyalogosan is. 

Nyílt téren konténerben tárolják a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú 

zöldhulladékokat és az építési, bontási hulladékokat. A veszélyes hulladékokat fedett helyen 

(fedett-zárt területen vagy konténerben) vagy nyílt téren (kettıs falú vagy kármentıvel 

felszerelt, zárható győjtıedényben) lehet tárolni. A hasznosítható hulladékokat fedett-zárt 

vagy fedett-nyitott területen célszerő elhelyezni. 

A bekerített hulladékudvarokat ırzik is. Szakszemélyzet végzi a biztonságos átvételt és 

nyilvántartást. A lakosság számára egyértelmő tájékoztatást függesztenek ki. Az egy 
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településen mőködı hulladékudvarokat azonos elemekbıl, azonos stílusjegyekkel célszerő 

megvalósítani. 

A hulladékudvarok megfelelı mőködtetése érdekében, az optimális kialakításon felül, a lakók 

szabadidejét is figyelembe vevı nyitvatartást kell meghatározni és rendszeres, részletes 

információkkal kell ellátni ıket. 

 

Példák a hulladékudvar kialakítására 

I. Változat: 
1. Konténerfogadó  
2. Hulladéktároló konténer 

(gyógyszer, szárazelem, 
növényvédı szer)  

3. Fedett konténertároló (papír, textil, 
festékhulladék, akkumulátor)  

4. Nyitott konténertároló (üveg, 
mőanyag, fém, gumiabroncs)  

5. Nyitott konténertároló (kerti 
nyesedék, darabos hulladék)  

6. Közlekedési terület  
7. Személygépkocsi-parkoló  
8. Kerítés  
9. Bejárat  

  
   
II. Változat: 

1. Fogadóépület  
2. Zárt hulladéktároló épület  
3. Targoncatároló  
4. Fedett konténertároló  
5. Szabad konténertároló  
6. Homoktároló  
7. Térvilágítás  
8. Közlekedési terület  
9. Zöldterület  
10. Tartalékterület  
11. Kerítés  
12. Bejárat  

 
Forrás: Települési szilárd hulladékgazdálkodási útmutató,  Budapest, ÖKO Rt., 1998.  
  

Szakszerően kialakított hulladékudvar Budapesten 

Budapest XI. kerületében a Bánk bán utca 8/10. alatt található a Fıvárosi Közterület-

Fenntartó Rt. Lakossági hulladékudvara. Az udvar a Tétényi úti lakótelepen mőködik, 

lakóövezetben. A szilárd burkolatú (aszfaltozott) területet magas kerítés védi. Egy fı állandó 

alkalmazott ügyel a telep szabályos mőködésére és segíti a lakosságot az eligazodásban. 
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A kapuban információs tábla jelzi a nyitvatartást, a leadható hulladékok fajtáját és azt, hogy 

kik vehetik igénybe a szolgáltatást. A hulladékudvart csak a lakosság használhatja 

ingyenesen. Ipari, üzemi, kereskedelmi cégek itt nem adhatják le a keletkezett hulladékaikat. 

A tágas udvarban jól látható, olvasható feliratok jelzik a konténereken azt, hogy milyen típusú 

hulladékot lehet beletenni. A látogatók gépkocsival is behajthatnak, ami segíti a nehezebb 

hulladékok átrakását. 

Ebben a hulladékudvarban hasznosítható hulladékok (fémek, papír, mőanyag, üveg stb. ) és 

veszélyes hulladékok győjtésével (fáradt olaj, sütızsiradék, akkumulátor, használt elemek, 

elektronikai hulladékok, vegyszerek stb.) foglalkoznak.  

Hasznosítható anyagok győjtése 

   

Az alumínium dobozok 
ebben a győjtıben várnak 

a hasznosításra 

A tiszta fém konzerves 
dobozokat így győjtik 

Kizárólag a tiszta PET 
palackokat lehet leadni. 

   

A nagyobb 
kartondobozokat, ebbe a 
nagyobb konténerbe kell 

tenni 

A papírt elıbb szét kell 
válogatni! Ebbe a 

konténerbe csak a színeset 
szabad tenni. 

Ide kerülnek a fekete fehér 
újságok. 

   

Ha nem lehet elkülöníteni 
a fekete és színes papírt, 
akkor vegyes konténerbe 

kell tenni. 

A vissza nem váltható fehér 
üvegek itt várakoznak az 

elszállításra. 

A színes üvegeket külön 
kukába kell tenni. 
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Veszélyes hulladékok győjtése (egy része hasznosító) 

   

A szárazelemeket zárt, 
fedett, fém tárolóban 

győjtik. 

Személyenként 1 db 
akkumulátort lehet a 

telepen leadni. 

Elektronikai hulladékokat 
is behozhatunk. 

   

A sütızsiradékot külön 
hordóban győjtik. 

Fáradt olajat is fogadnak, 
a hordók mellett vannak a 

göngyölegek győjtıi. 

Használt elektromos 
berendezések 

(számítógépek, 
hőtıszekrények) is 

leadhatók. 
 
 
6.4. Mobil, akciószerő veszélyes hulladékgyőjtés 

 
Az elızıekben részletezett szelektív győjtési 

rendszerek kiegészítıjeként a veszélyes összetevık 

hatékonyabb visszagyőjtése érdekében ajánlott évente 

kettı-négy alkalommal mobil veszélyes 

hulladékgyőjtést szervezni. Ilyenkor egy speciális, zárt, 

a különbözı veszélyes összetevık elkülönített 

fogadására alkalmas felépítménnyel rendelkezı jármő, 

szakképzett személyzettel végzi a veszélyes hulladékok begyőjtését, elszállítását. Az ilyen 

akciók eredményessége is a pontos és részletes tájékoztatáson múlik. Különbözı médiákban, 

szórólapokon, plakátokon kell tájékoztatni a lakosságot a győjtés helyérıl, idejérıl, a leadható 

hulladékok fajtáiról stb..  
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7. ÉRTÉKELÉS 
 
 Értékelve a rendelkezésünkre álló adatokat és a hazánkban mőködı rendszereket 
véleményünk szerint a Dél-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás keretén belül a 
tizenkét településnek összefogva a Turán mőködı rendszert lehetne gazdaságosan bevezetni, 
mégpedig úgy, hogy kettı alcsoportot hoznánk létre egy-egy kezelı teleppel. 
 
 Egyik központ a Békési, ehhez tartozna Murony, Bélmegyer, Doboz, Köröstarcsa és 
Kötegyán, a másik központ Vésztı és ide tartozna Okány, Sarkadkeresztúr, Geszt, Biharugra 
és Körösnagyharsány. A központokon megépülne egy komposztáló telep, egy szelektív 
hulladékok válogatására alkalmas csarnok és egy hulladék udvar valamint egy-egy győjtı 
jármő beszerzése történne meg. A településeken - pályázati pénzbıl - ingatlanonként 2 darab 
120 literes hulladékgyőjtı edény kerülne kihelyezésre. (a szükséges darabszámot és költségét 
a 4. számú táblázat tartalmazza.)  
 Egy edényben a hasznosítható hulladékokat győjtenék vegyesen (papír, mőanyag, fém 
doboz, üveg, textil), másik edényben a biológiailag lebomló hulladékok kerülnének és a 
jelenleg a lakosság rendelkezésére álló edényében, pedig a nem hasznosítható hulladékok 
kerülnének győjtésre. A hulladék begyőjtése két hetes ciklusban történne, egyik héten a 
hasznosítható hulladékok kerülnének begyőjtésre másik héten a már nem hasznosítható 
hulladékok. 
 A begyőjtıt hasznosítható hulladékok válogatása a két válogató telepen történne. 
 
8. Költség-haszon elemzés Békésre  
 
A költség-haszon elemzés során összehasonlítjuk, hogy amennyiben nem fejlesztjük a 
szelektív hulladékgyőjtést, akkor milyen költségek merülnek fel, illetve amennyiben a fent 
bemutatott beruházást megvalósítjuk milyen költségek és bevételek jelentkeznek, továbbá azt 
lehetıséget is vizsgáljuk, hogy a Turai hulladékgazdálkodási rendszert csak Békésen 
valósítanánk meg. A költség-haszon elemzés során használt árak 2008-as árszinten számolt 
bruttó árak és egy évre vonatkoznak. A bevételeket a jelenlegi piaci árak és a 2. számú 
táblázat adatai alapján számoltuk. 
 
8.1 „A” változat 
Továbbra is csak vegyesen győjtjük a lakossági hulladékot és a Békéscsabai lerakóra 
szállítjuk, akkor a következı költségek jelentkeznek: 
 Győjtés költsége      56.400.000,-Ft 
 Szállítás és ártalmatlanítás költsége    48.400.000,-Ft 
 Összesen:     104.800.000,-Ft 
 
Bevételek 
 
Bevételek nem keletkeznek 
 
8.2 „B” változat 
 
A tanulmány elsı részében bemutatott Turai rendszer adaptálása esetén Békésre esı 
beruházás igényt a 4. számú táblázat tartalmazza. 
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4. számú táblázat 

 
Békés 

120 literes hulladékgyőjt ı edény 
összesen  támogatás önerı 

mennyiség egységár nettó nettó bruttó (max 70%) (min 30 %) 
10000 4 200 Ft 42 000 000 Ft 50 400 000 Ft 35 280 000 Ft 15 120 000 Ft 

4 frakciós szelektív hulladékgyőjt ı szigetek új 
10 450 000 Ft 4 500 000 Ft 5 400 000 Ft 3 780 000 Ft 1 620 000 Ft 

jelenlegi 3 frakciós szelektív győjt ı szigetek bıvítése  
13 80 000 Ft 1 040 000 Ft 1 248 000 Ft 873 600 Ft 374 400 Ft 

hulladék győjt ıjármő 
1 36 000 000 Ft 36 000 000 Ft 43 200 000 Ft 30 240 000 Ft 12 960 000 Ft 

komposztáló telep 
1 80 000 000 Ft 80 000 000 Ft 96 000 000 Ft 67 200 000 Ft 28 800 000 Ft 

vállogató csarnok és eszközök 
1 120 000 000 Ft 120 000 000 Ft 144 000 000 Ft 100 800 000 Ft 43 200 000 Ft 

hulladék udvar 
1 25 000 000 Ft 25 000 000 Ft 30 000 000 Ft 21 000 000 Ft 9 000 000 Ft 

 Tervezési és egyéb lebonyolítási költségek 
 1 15 000 000 Ft  15 000 000 Ft  18 000 000 Ft  12 600 000 Ft 5 400 000 Ft  

Összesen 323 540 000 Ft 388 248 000 Ft 271 773 600 Ft 116 474 400 Ft 
 
Turai rendszer estén felmerülı mőködési költségek: 
 
Begyőjtés költsége      58.500.000,-Ft 
Szállítás és ártalmatlanítás költsége    23.400.000,-Ft 
Összesen:      81.900.000,-Ft 
 
Válogató csarnok üzemeltetési költségei: 
 
Munkabér (10 fı)      19.200.000,-Ft 
Gépek berendezések üzemeltetési költségei   15.000.000,-Ft 
Összesen       34.200.000,-Ft 
 
Komposztáló telep üzemeltetése: 
 
Munkabér (1 fı)       1.800.000,-Ft 
Gépek berendezések üzemeltetési költségei    4.000.000,-Ft 
Összesen        5.800.000,-Ft 
 
Egyéb költségek        2.000.000,-Ft    
Mőködési költségek összesen   123.900.000,-Ft 
 
Bevételek 
 
A tervezés során a komposztáló telepen keletkezı komposzt értékesítésbıl nem számítunk 
bevételre, mert felhasználása elsısorban a hulladéklerakó rekultiválása során és másodsorban 
a város közterületein és parkjaiban történik. Természetesen a késıbbiekben a komposzt 
értékesítése is szóba jöhet. 
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A megvalósíthatósági tanulmány 3. számú táblázatában szereplı hulladékmennyiségek 
begyőjtése és válogatása után a következı bevételek keletkeznek: 
 
Mőanyag, papír és fém hulladékok értékesítése  48 500 000 Ft 
 
Amennyiben kivonjuk a felmerülı költségekbıl a bevételeket akkor a város kiadása 
75.400.000,-Ft szemben az „A” változat 104.800.000,-Ft költségével, tehát a korábban 
számolt beruházás nem egész 4 év alatt megtérül.  
 
8.3 „C” változat 
 
Amennyiben a Turai rendszert csak Békésen vezetnénk be és egyedül pályáznánk a következı 
költségek és bevételek jelentkeznek: 
 
 
Begyőjtés költsége      58.500.000,-Ft 
Szállítás és ártalmatlanítás költsége    23.400.000,-Ft 
Összesen:      81.900.000,-Ft 
 
Válogató csarnok üzemeltetési költségei: 
 
Munkabér (7 fı)      15.360.000,-Ft 
Gépek berendezések üzemeltetési költségei   12.000.000,-Ft 
Összesen       27.360.000,-Ft 
 
Komposztáló telep üzemeltetése: 
 
Munkabér (1 fı)       1.800.000,-Ft 
Gépek berendezések üzemeltetési költségei    3,500.000,-Ft 
Összesen        5.300.000,-Ft 
 
Egyéb költségek        2.000.000,-Ft    
Mőködési költségek összesen   116.560.000,-Ft 
 
 
Bevételek 
 
A tervezés során a komposztáló telepen keletkezı komposzt értékesítésbıl itt sem számítunk 
bevételre, mert felhasználása elsısorban a hulladéklerakó rekultiválása során és másodsorban 
a város közterületein és parkjaiban történik. Természetesen a késıbbiekben a komposzt 
értékesítése is szóba jöhet. 
A tanulmány 3. számú táblázatában szereplı hulladékmennyiségek begyőjtése és válogatása 
után a következı bevételek keletkeznek: 
 
Mőanyag, papír és fém hulladékok értékesítése  30.219.008,-Ft 
 
Amennyiben kivonjuk a felmerülı költségekbıl a bevételeket akkor a város kiadása 
86.340.992,-Ft, szemben az „A” változat 104.800.000,-Ft költségével, tehát a korábban 
számolt beruházás mintegy 6,5 év alatt megtérül.  
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9. Összefoglalás 
 
A tanulmányterv készítése során bebizonyosodott, hogy a szelektív győjtés fejlesztésének 
nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági elınyei is vannak a város lakosaira nézve. A 
terv továbbá megerısítette azt az elképzelést, hogy hulladékgazdálkodás fejlesztése terén csak 
több település összefogásának van létjogosultsága, ezért amennyiben a Képviselı-testület 
megvalósíthatónak ítéli a „B” változatott feltétlen fontos a tervben szereplı többi kistelepülés 
képviselıinek megkeresése a közös pályázat benyújtása érdekében. 
 
 
 
Békés, 2008. augusztus 19. 


