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2. Bevezetés 
 
 
 
A 2013. január 1-től hatályban lépett új Hulladék törvény – a 2012. évi CLXXXV. törvény a 
hulladékról (továbbiakban: Ht.), amely a rég várt implementációja az Európai Parlament és 
Tanács 2008/98/EK irányelvének, az új Hulladék Keretirányelvnek (továbbiakban: HKE), 
teljesen új alapokra helyezte a hazai hulladékgazdálkodást.  
A Ht. megalkotását követően, a Ht.-ban megtalálható rendelkezések alapján, kiadásra kerültek 
a Ht. végrehajtási rendeletei is. 
 
Ezek az új alapok egyrészt a már a HKE-ből ismert unós normák megjelenését jelentették a 
magyar jogban, másrészt az implementáció mellett természetesen hazai sajátosságokat is 
tartalmaznak, amelyek egyik része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatosan 
határoznak meg merőben új szabályokat. 
 
Az új szabályok egyike egyben az is, azért megtartva a hulladékgazdálkodási tervezés eddigi 
szintjeit, az országos és területi terveket követően, a legalsóbb szinten, a helyi tervek helyett, a 
közszolgáltatói tervek kerültek beemelésre, így a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. ezen 
feladatának végrehajtása érdekében elkészítette, az új Ht. hatályba lépését követően első, a 
működési területére vonatkozó közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet. 
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3. A tervkészítés általános adatai 
 
 
 
 
 
 
Tervezési szint:  
 
Észak-Alföldi Régió – Hajdú-Bihar megye, Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító 
Társulás csatlakozott települések, amely településeken a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. látja el.  
 
Az érintett települések: Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Téglás, 
Görbeháza, Balmazújváros, Polgár, Folyás, Újszentmargita, Tiszagyulaháza, Hortobágy, 
Újtikos és Bocskaikert és a 2012-ben csatlakozott Hajdúsámson. 
 
 
 
 
Készítésért felelős szervezet: 
 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 
Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 1.  
 
 
 
Tervezési időszak: 2013-2016 
 
 
 
A tervezés bázis éve: 2012.  
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4. A hulladékgazdálkodási terv készítésének jogszabályi háttere 
 
 
 
A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatban a Ht. 78. §-a határozza meg 
formai követelményeket, az alábbiak szerint: 
(1) A hulladékgazdálkodási tervekben és a megelőzési programokban foglalt, valamint az e 
törvényben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések 
megvalósíthatóságának biztosítása érdekében a közszolgáltató, valamint a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladék kezelését végző gazdálkodó szervezet – legalább 3 évente – 
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet készít. 
(2) A közszolgáltató, illetve az (1) bekezdés szerinti gazdálkodó szervezet a közszolgáltatói 
hulladékgazdálkodási tervben bemutatja, hogy a közszolgáltatással érintett területen a 
közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételével, elszállításával és kezelésével, valamint az e 
törvényben meghatározott – hasznosításra, illetve ártalmatlanításra vonatkozó – 
célkitűzésekkel kapcsolatban milyen intézkedéseket tervez megtenni, azokat milyen módon, 
illetve eszközökkel kívánja végrehajtani. 
 
A Ht. végrehajtására kiadott, a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet, a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatban meghatározza a 
kötelező tartalmi elemeket, az alábbiak szerint a Kormány rendelet 11. §-ában: 
(1) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a Ht. 78. § (2) bekezdésében 
meghatározottakra figyelemmel legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek 
érdekében tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes 
leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei 
hogyan bővíthetők; 

b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó 
részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő 
biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan 
bővíthetők; 

c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes 
tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele 
hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató 
milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; 

d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, 
továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további 
lehetőségeit bemutató részletes tervet; 

e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati 
központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az 
újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja 
szükségesnek; 

f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak 
növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a 
közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja 
szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség 
elvére; 

g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett 
intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a 
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közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag 
lebomló hulladék hasznosításának elvére. 
 
A Ht. 78. § (1) bekezdése utal arra, hogy a terveket a hulladékgazdálkodási tervekben és a 
megelőzési programokban foglaltakkal összhangban szükséges megalkotni. Azonban 
figyelemmel arra, hogy hazánkban jelenleg nincs elfogadott, a tervezési időszakra vonatkozó 
országos és területi terv, így azokat a terv készítőinek nem áll módjában figyelembe venni, 
pusztán a Ht.-ben meghatározott megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzéseket. 
Egyedüli tervnek tekinthető dokumentum, amely csak 2013. évre vonatkozik, az az Országos 
Hulladékgazdálkodási Ügynökség (továbbiakban: OHÜ) által 2013.évre elkészített Országos 
Gyűjtési és Hasznosítási Terv, amely kizárólag a termékdíjköteles termékek hulladékának 
begyűjtésére és hasznosítására korlátozódik.  
A terv készítése tekintetében releváns egyéb tervek, mint például a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program III., hulladékgazdálkodásra vonatkozó elemeit a terv készítése során beépítésre 
kerültek. A dokumentumok felsorolását, és rövid összegzését tartalmazza a 2. számú melléklet. 
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5. A HHG Kft. közszolgáltatói és hulladékgazdálkodási tevékenységek 
bemutatása, hulladékgazdálkodási adatok 
 
 
 
5. 1. A közszolgáltatási tevékenység bemutatása 
 

A HHG Kft.-t 14 város önkormányzata, a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó 
önkormányzatok, és a Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Kft. alapította. 2012. évben a Cég 
tulajdonosai közé csatlakozott Hajdúsámson Város Önkormányzata. 
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Társulás valamennyi Önkormányzata tagja a Hajdú-Bihar 
Megyei Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására társult települések Társulásának. A 
program az első ISPA (2000/HU/16P/PE/002) által finanszírozott Hulladékgazdálkodási 
Program Magyarországon. 

 
  1. sz. kép: a HHG Kft. közszolgáltatási területe (2011. december 31-ig) 
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MEGNEVEZÉS Mértékegység Hajdúböszörmény térség 

Kiszolgált települések száma db 14 

Népesség fő 112 960 (2010.) 

Kezelt hulladék t/év 29 638 (2010.) 

A telep helye helyrajzi száma - Hajdúvid hrsz.:01329/4 

Hulladékválogató kapacitás  t/év 7 000 

Komposztáló kapacitás t/év 6 000 

Mechanikai-biológiai kezelő 
kapacitás t/év 24 000 

Depónia területe  m2 20 000 

Beszerzett kompaktor db 1 

Beszerzett hulladékgyűjtő jármű db 5 

Létesített hulladékgyűjtő sziget db 50 

Rekultiválandó hulladéklerakók db 5 
           1. sz. táblázat: Az ISPA projektből megvalósult hulladékgazdálkodási rendszer adatai  
 

 
 2. sz. kép: A Regionális Hulladékkezelő Telep madártávlatból  
 
A HHG Kft. főtevékenysége a 90.02 TEÁOR számú hulladékgyűjtés, kezelés, valamint a 90.03 
TEÁOR számú szennyeződésmentesítés. A Kft. az önkormányzatokkal kötött szerződés 
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alapján végzi a településeken keletkező hulladékok szállítását, és ellátja a települési szilárd 
hulladékokkal kapcsolatos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.  
A közszolgáltatás keretében egyrészt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett 
ingatlantulajdonosoktól és a vállalkozásoktól szállítja el a Kft. a keletkezett hulladékot, amely a 
Czégény úti lerakón kerül ártalmatlanításra. Másrészt szelektív gyűjtőszigetekről, valamint 5 
település kertes ingatlanáról házhoz menő gyűjtés keretében gyűjtik a hasznosítható hulladékot, 
amelyet a Czégény úti telepen található válogatócsarnokban válogatnak, majd értékesítenek 
hulladék hasznosítással és kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások részére. A 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét 2005. január 1-től végzi.   

 

 
 3. sz. kép: Zsákos hulladékgyűjtés  

A Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. 
jelenleg a 
hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) alapján 
kiadott engedélyek alapján 
végzi tevékenységét, amelyet 
a Tiszántúli 

Környezetvédelmi-, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség (továbbiakban: 
Felügyelőség) adott ki. A 
HHG Kft. engedélyei az 
alábbiak:  

4. sz. kép: Kompaktor a depóniatéren  
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1. Egységes környezethasználati engedély 
A HHG Kft. által végzett gyűjtés, szállítás és kezeléssel kapcsolatos tevékenység a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 
(XII. 25.) Kormány rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt tevékenység, ezáltal e rendelet 
hatálya alá esik, így ezt a tevékenységét érvényes egységes környezethasználati engedély 
(továbbiakban: EKHE) alapján végezheti.  
 
A Felügyelőség, a HHG Kft. tevékenységének kezdetekor 3413/22/2003. iktatószámon adta ki 
az EKHE-t, majd ezt követően az engedélyező határozat, a 933/01/2005., 1677/04/2008., 
illetve 1677/07/2008. számokon kerültek módosításra. 
 
Az EKHE, valamint az engedély módosításai alapján, a HHG Kft. a 314/2005. (XII. 25.) 
Kormány rendelet 2. sz. mellékletének 5.4. pontja szerinti tevékenységet végez: 
Hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25.000 tonna teljes befogadó 
kapacitáson felül, az inert hulladékok kivételével. 
A tevékenység folytatásának helye: Hajdúböszörmény Külterület, 01329/4 hrsz., telephely KTJ 
száma: 100727864 a létesítmény KTJ száma 101623592. Az engedély 4.3.7.3. pontja 
tartalmazza az előkezelés nélkül és előkezeléssel lerakható hulladékok felsorolását és EWC 
kódjait. 
A 1677/07/2008. számú módosító határozat alapján az EKHE 2012. december 31-ig érvényes, 
az engedélyben meghatározott tevékenységét ezen időpontig folytathatja. 
 
 
2. Nem veszélyes hulladék szállítással történő begyűjtési engedély 
A nem veszélyes hulladék szállítással történő begyűjtése a Hgt. alapján engedély köteles 
tevékenység, amelyet a Felügyelőség a HHG Kft. részére Ht. 1637/5/2005. iktatószámú 
határozatában engedélyezett, illetve 1585/08/2008. iktatószámú határozatában módosított. 
Az engedély 1. pontja tartalmazza a begyűjthető és szállítható hulladékok felsorolását és EWC 
kódjait, valamint mennyiségét, amely 100.000 t/év. A 2. pont tartalmazza a begyűjtéssel és 
szállítással kapcsolatos feltételeket, amellyel a gazdálkodó végezheti tevékenységét, valamint 
az eljárás során született szakhatósági állásfoglalásokat, illetve azt, hogy az engedély Hajdú-
Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és 
Heves megye közigazgatási terültén érvényes 2013.04.15-ig. (2013. márciusában kapta mg a 
Kft. új begyűjtési és szállítási engedélyét 1446/3/2013. iktatószámmal, mely újabb 5 évre 
engedélyezi a tevékenység végzését). 
A 2013. január 1-től hatályos Ht. alapján feladata a Kft.-nek, hogy az új törvény rendelkezései 
alapján is beszerezze a hulladékgazdálkodási tevékenységének végzéséhez szükséges 
engedélyeket, amely közszolgáltatói engedély egyik feltétele ezen terv megléte is. 
 
A HHG Kft. az engedélyekben meghatározott hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
közszolgáltatási tevékenysége során gyűjti be a működési területén található települések 
lakosságától a települési szilárd hulladékokat (továbbiakban: TSZH).  
 
A közszolgáltatást a HHG Kft. az Önkormányzatokkal megkötött Hulladékkezelési 
Közszolgáltatási Szerződések alapján folytatja, amelyek adatait szintén az alábbi táblázat 
tartalmazza.* 
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Település Háztartások száma Lakosságszám 
Szerződés/ 
Szerződés 

módosítás kelte 

Balmazújváros 6 697 17 202 2004.12.30. 

Hajdúböszörmény 12 393 30 724 2004.12.29 

Hajdúdorog 3 580 8 670 2005.01.01. 

Hajdúhadház 4 221 12 420 2008.02.26. 

Hajdúnánás 7 078 16 903 2004.12.31. 

Hajdúsámson 4280 13 105 2012.12.18. 

Polgár 3 376 7 946 2004.12.28. 

Téglás 2 342 6 553 2004.12.28. 

Bocskaikert 1 061 2 558 2011.02.01 

Folyás 154 324 2009.04.01 

Görbeháza 1 071 2 345 2004.12.28. 

Hortobágy 654 1 505 2005.06.20. 

Tiszagyulaháza 372 726 2007.02.02. 

Újszentmargita 653 1 262 2009.01.01. 

Újtikos 386 912 2011.01.13 

2. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység településeinek és lakosság 
számának listája, közszolgáltatási szerződések és azok módosításának kelte  

 
 
A településeken a közszolgáltatás keretében a lakóingatlanokról a Kft. saját tulajdonú 
tehergépjárműveivel szállítja el a településeken keletkező TSZH-t, valamint a településeken 
kihelyezett szelektív gyűjtőszigetekről a szelektíven gyűjtött főleg csomagolási hulladékokat. 
A szigetes gyűjtésen kívül négy település esetében, a kertes lakóingatlanokon bevezetésre 
került a házhozmenő szelektív gyűjtés. A házhozmenő szelektív gyűjtés (csomagolóanyagok 
kivéve üveg) nyáron havonta, télen 6 hetente az alábbi települések kertes ingatlanjaitól 
kerülnek elszállításra: Hajdúböszörmény, Balmazújváros, Hajdúdorog, Téglás, Bocskaikert. 
A közszolgáltatásba bevont 15 település közül 8 db városi ranggal bír. A hulladéktermelési 
szokások, illetve a hulladékkeletkezés szempontjából említést érdemel, hogy a 8 város közül 4 
belterületén található lakótelep vagy tömbházas/sorházas (a referencia évben összesen 2992 db 
lakás) beépítési forma. Ennek a jelenlegi hulladékgyűjtési rendben is szerepe van, továbbá a 
tervezési szakaszban is figyelembe kell venni. 
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5. 2. A közszolgáltatási tevékenység során begyűjtött hulladékok mennyiségi adatai 
 

A HHG Kft. által üzemeltetett rendszer a tagönkormányzatok területén jellemzően a települési 
hulladék vegyes gyűjtését végzi, ezen kívül az intézményi szilárd hulladékok gyűjtése és a 
szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése is a társaság feladata. 
 

Település 

A közszolgáltatás 
keretében a 

településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatás 

keretében az 
intézményektől 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t)* 

Fajlagos 
éves 

hulladék-
termelés 
(kg/fő/év) 

A közszolgáltató 
által 

üzemeltetett 
létesítményekbe

n kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

Hajdúböszörmény 6 786 967 252,3 n.a. 

Hajdúnánás 4 195 532 279,7 n.a. 

Hajdúdorog 1 617 273 218 n.a. 

Hajdúsámson n.a. n.a. n.a. n.a. 

Balmazújváros 3 602 541 240,9 n.a. 

Hortobágy 364 47 273,2 n.a. 

Bocskaikert 621 80 274,2 n.a. 

Hajdúhadház 2 691 391 248,2 n.a. 

Téglás 1 627 206 279,8 n.a. 

Folyás 59 10 212,4 n.a. 

Görbeháza 438 74 218,1 n.a. 

Polgár 2 316 250 323,0 n.a. 

Tiszagyulaháza 179 23 278 n.a. 

Újszentmargita 227 40 211 n.a. 

Újtikos 224 29 277,3 n.a. 

Összesen egész 
projektterületre 24 946 3 463 258,1 15 475 

3. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során begyűjtött hulladékok adatai 1. 
* nem áll rendelkezésre adat, a feltüntetett mennyiségek becsült értékek, a teljes mennyiség 12.5%-ában került 
meghatározásra a HHG Kft. gyűjtési tapasztalatai alapján 

Fenti táblázatban a fajlagos éves értékek átlagos eredményt adtak (a többségében hasonló 
településszerkezet, a fogyasztási szokások alapján). A települések közül a turizmus 
szempontjából frekventáltnak egyik sem nevezhető, így a gyűjtési módot nem kell igazítani az 
esetleges szezonális hulladéktermelési növekményhez. 
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Év 

Közszolgál-
tatásba 
bevont 
lakosok 

száma (fő) 

A 
közszolgáltatás 

keretében a 
településen a 
lakosságtól 
begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t) 

A 
közszolgáltatá
s keretében az 
intézményektő

l begyűjtött 
hulladék 

mennyisége 
(t)* 

Fajlagos 
éves 

hulladék
-termelés 
(kg/fő/év

) 

A közszolgáltató 
által üzemeltetett 
létesítményekben 

kezelt nem 
települési 
hulladék 

mennyisége (t) 

2012.év 110 050 24 946 3 463 258.1 15 475 

2011. év 113 790 25 640 3 661 257.5 21 561 

2010. év 114 285 25 455 3 635 254.5 21 406 

2009. év 115 234 24 473 3 495 242.7 25 637 

2008. év 116 071 24 676 3 524 243.0 6 353 
4. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során begyűjtött hulladékok adatai 2. 
* nem áll rendelkezésre adat, a feltüntetett mennyiségek becsült értékek, a teljes mennyiség 12.5%-ában került 
meghatározásra a HHG Kft. gyűjtési tapasztalatai alapján 

14 település területén (Folyás kivételével az összes településen) lehetőség van a szelektív 
hulladékgyűjtésre a gyűjtőszigeteken, a kihelyezett, színkóddal és piktogrammal ellátott 
konténerek segítségével. A gyűjtőkonténerekben PET, HDPE, LDPE, egyéb műanyag, vegyes 
üveg, egyéb üveg hulladék kerül begyűjtésre összesen a jelenlegi 142 gyűjtőszigetről.  

 
5. sz. kép: A szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása a válogatócsarnokban  
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     6. sz. kép: A válogatott hulladékok bálázást követően a válogatócsarnokban  
 

A válogatott frakciók ideiglenes tárolása bálázás után, a válogatócsarnokban vagy azon kívül 
történik. A továbbértékesítés különböző csatornákon megoldott az alábbiak szerint: 
 PET hulladék:   Fe-Group Invest Zrt., vagy PMR Kft. 
 Papírhulladék:   Exportra kerül a PMR Kft.-n keresztül 
 Üveghulladék:   Humán-Szerviz Kft. vagy Avermann-Holvex Kft. 
 Fóliahulladék:   Remat Zrt. 
 PP-HDPE flakonok:   Holofon Zrt. 
 Alu italosdoboz:   Polgár Metál Recycling Kft. 
 Tetra Pack:  P.M.R. Kft. 
 Elektronikai hulladék:  FE-Group Invest Zrt. 
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Település 
Közszolgál-tatásba 

bevont lakosok száma 
(fő) 

A közszolgáltatás keretében a 
településen a lakosságtól 
elkülönítetten begyűjtött 
hulladék mennyisége (t) 

Hajdúböszörmény 30 724 265 

Hajdúnánás 16 903 138,5 

Hajdúdorog 8 670 78,3 

Hajdúsámson 13 105 n.a. 

Balmazújváros 17 202 138,5 

Hortobágy 1505 24,1 

Bocskaikert 2 558 12 

Hajdúhadház 12 420 84,3 

Téglás 6 553 48,2 

Folyás 3 24 0 

Görbeháza 2 345 24,1 

Polgár 7 946 48,2 

Tiszagyulaháza 726 12 

Újszentmargita 1 262 24,1 

Újtikos 912 12 

Összesen egész 
projekt-területre 

123 155 90,3 

5. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során szelektíven begyűjtött hulladékok 
adatai  
 

Év 

Közszolgál
-tatásba 
bevont 
lakosok 

száma (fő) 

A közszolgáltatás 
keretében a 
településen a 
lakosságtól 

elkülönítetten 
begyűjtött hulladék 

mennyisége (t) 

A közszolgáltatás 
keretében az 

intézményektől 
elkülönítetten 

begyűjtött 
hulladék 

mennyisége (t)* 

Egyéb 
szervezetek által 

elkülönítetten 
begyűjtött 
hulladék-

mennyiség (t)* 

2012.év 110 050 909,3 218 

nem áll 
rendelkezésre adat 

2011. év 113 790 878,4 n.a. 
2010. év 114 285 873,5 n.a. 
2009. év 115 234 904,8 n.a. 
2008. év 116 071 907,4 n.a. 

6. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során szelektíven begyűjtött hulladékok 
adatai 3. 
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Szabvány szerinti 
mérések eredményei [%] 

Szelektíven begyűjtött 
mennyiség 

Tervezési összetétel adatok 
[%] 

Papír (80%) 5.3 
Papír 294.8 Papír 6.4 

Karton (5%) 0.3 

Papír (20%) 1.1 Csomagolási 
papír 398.9 Csomagolási papír 6.8 

Karton (95%) 4.5 

Műanyag (10%) 3.7 Műanyag 0.0 Műanyag 3.6 

Műanyag (90%) 11.0 
Csomagolási 

műanyag 83.3 Csomagolási 
műanyag 10.9 

Üveg (25%) 1.5 Üveg 0.0 Üveg 1.4 

Üveg (75%) 4.4 
Csomagolási 

üveg 132.2 Csomagolási üveg 4.7 

Fém (40%) 1.6 Fém 0 Fém 1.5 

Fém (60%) 2.2 
Csomagolási 

fém 0 Csomagolási fém 2.1 

Szerves (100%) 30 
Biológiailag 

lebomló 155 Biológiailag 
lebomló 29.4 

Kompozitok 1.7 

Egyéb 63 Egyéb 33.2 

Textíliák 5.9 

Higiéniai 
hulladékok 7.2 

Nem 
osztályozott 

éghető hulladék 2.6 

Nem 
osztályozott 
éghetetlen 
hulladék 4.3 

Veszélyes 
hulladékok 1.7 

Finom frakció  10.9 
7. sz. táblázat: A HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során begyűjtött hulladékok összetételének 
adatai 

 

5. 3. A keletkező hulladékok előrejelzése a HHG Kft. szolgáltatási területén  
 
A keletkező hulladék mennyiségi előrejelzése nagyban függ a népességszám alakulásától, a 
demográfiai jellemzők változásától. A rendelkezésre álló információk, valamint az országos 
statisztikák alapján kismértékű népességcsökkenés figyelhető meg, illetve várható a 
közeljövőben is. 
A társulás települései közül a városokban nagyjából stagnál a lakosszám, viszont a 
községekben a népesség csökkenése figyelhető meg, továbbá ezen csökkenés nem teljes 
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egészében jelentkezik növekményként a közeli városokban. A jelen gazdasági körülmények 
hosszútávú hatásait is figyelembe véve a hulladékmennyiség csökkenésével kell számolni 
2016-ig (a szerves frakció aránya várhatóan csökkenni fog, a műanyag, jellemzően a 
csomagolási műanyag hulladék aránya növekedni fog), ezt követően stagnálásra lehet 
számítani. 
 
A prognózis szerint a papír és a műanyag frakció hányada kis mértékben (várhatóan a papír 
frakció 0,2 %-kal, a műanyag 0,3 %-kal) nőni fog, ugyanakkor az üveg és fém mennyisége 
stagnál, a biohulladék, illetőleg a szerves frakciók mennyisége csökkenni fog.  
Előbbi tendenciák becslésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a jelen gazdasági 
helyzet és a fogyasztói szokások, valamint a másodnyersanyagok visszaforgatása a termelésbe, 
illetve a tovább nem hasznosítható csomagolóanyagok kezelési költségeinek egymásra hatása 
eredményeképp jellemzően papír és műanyag csomagolási hulladékok mennyisége nő. Ezt 
támasztja alá az is, hogy a különböző (élelmiszer, elektronikai cikkek, bútorok, egyéb 
használati tárgyak, stb.) termékek főként kiskereskedelmi kiszerelései összességében (gyártói 
szinten) ugyan kevesebb csomagolóanyagot használnak fel, viszont a végfelhasználókhoz 
eljutó darabáru (vagyis nem gyűjtőcsomagolás) révén a jellemzően papír és műanyag 
csomagolási hulladékok mennyisége nő. 
 

 Hulladék típus 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. papír 3 941 3 945 3 949 3 953 

1.1. ebből csomagolási papír 2 088 2 095 2 101 2 107 

2. műanyag 4 239 4 243 4 247 4 251 

2.1. ebből csomagolási műanyag 3 270 3 280 3 290 3 299 

3. üveg 1 791 1 787 1 784 1 780 

3.1. ebből csomagolási üveg 1 391 1 388 1 386 1 383 

4. fém 1 117 1 114 1 112 1 110 

4.1. ebből csomagolási fém 654 653 652 651 

5. biohulladék 8 315 8 265 8 215 8 166 

5.1. ebből a lakosságnál keletkező 
zöldhulladék 1 143 1 136 1 129 1 122 

5.2. ebből közterületen, intézményeknél 
keletkező zöldhulladék 2 274 2 261 2 247 2 234 

5.3. lakosságnál keletkező egyéb, 
biológiailag lebomló hulladék  4 897 4 868 4 839 4 810 

6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, 
gumiabroncs, stb.) 570 567 563 560 

7. egyéb 9 268 9 222 9 175 9 130 

8. Összesen (1+2+3+4+5+6+7) 29 240 29 143 29 046 28 949 
8. sz. táblázat: a HHG Kft. által végzett közszolgáltatási tevékenység során begyűjtött hulladékok mennyiségének 
előrejelzése a tervezés időszakárai  
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6. A HHG Kft. részletes terve 
 
 
A terv a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően, a 438/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 11. § alapján az alábbi elemeket tartalmazza (a tervben összevonásra kerültek a 
szerves hulladékra vonatkozó elemek a terv 6.2 pontjában): 

1. A szemléletformálással, lakossági tájékoztatással kapcsolatos tevékenységek  
2. A biológiailag lebomló hulladékok nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására és a 

hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentésére vonatkozó terv 
3. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó 

terv 
4. A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó terv  
5. A hulladékok nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az 

újrahasználati központok kiépítésének terve  
6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási 

arányainak növelésének terve  
 
A terv egyes alpontjai esetében az alábbiak szerint kerülnek felépítésre az alpontok. 

1. Az alpontban meghatározásra kerülő feladatok esetén a jelenlegi állapot bemutatása. 
2. A terv céljainak meghatározása határidők és felelősök megjelölésével. 

 
A terv 7. pontjában került meghatározásra a térséget érintő, elkülönített (szelektív) 
hulladékgyűjtési rendszer kiépítésének ütemezése településekre bontva, különös tekintettel a 
hasznosítható anyagok, a települési hulladékban lévő veszélyes hulladék összetevők és a 
szerves hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan.  
 
A 8. pontban került összegzésre a terv egyes alpontjaiban meghatározott feladatok, határidők, a 
megvalósításának felelősei és a szükséges források egy táblázatban, amely táblázat áttekinthető 
formában összesíti a terv alpontjaiban meghatározottakat. 
 
A 9. pontban meghatározásra kerültek azok az indikátorok, amelyek a részletes tervben 
meghatározott feladatok, eredmények mutatóiként képesek a terv megvalósítását nyomon 
követni a szükséges intézkedések megvalósítása érdekében. 
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6.1. A szemléletformálással, lakossági tájékoztatással kapcsolatos 
tevékenységek 
 
 
 
Az alpontban kifejtésre váró feladatok alapvetően a Ht.-ban és a HKE-ben meghatározott 
hulladékhierarchia két, a prioritási sorrend első elemének - a hulladékképződés megelőzésének 
és a hulladék újrahasználatra előkészítésének - a megjelenítése, valamint az ehhez szükséges 
tevékenységek összesítése a tervben. A Ht. 11. § (2) a) pontja alapján a terv az elkülönített 
hulladékgyűjtésre történő ösztönzéssel és szemléletformálással kapcsolatos tevékenységeket 
kell, hogy tartalmazza, azonban a terv nem szorítkozik a szemléletformálás ezen kis 
szegmensére, hanem komplexebben foglalkozik a szemléletformálás és megelőzéssel 
kapcsolatos tevékenységekkel.  
 

A lakosság értékrendje, képzettsége, életmódja alapvetően befolyásolja fogyasztási szokásait, 
környezeti és hulladékgazdálkodási attitűdjét, amely mind kedvező, mind kedvezőtlen irányban 
képes módosítani a környezet állapotát. A környezetminőség hasonlóképpen visszahat 
egészségi állapotunkra. Ennek megfelelően különös hangsúlyt kell fektetni a 
hulladékgazdálkodás területén is a környezeti nevelés és oktatás, valamint a szemléletformálás 
kérdéseire.  
 

A hulladékhierarchia által meghatározott sorrendnek megfelelően az elsődleges cél a hulladék 
képződésének megakadályozása, mérséklése, valamint a képződő hulladék veszélyességének 
csökkentése. Ezek megvalósítása többnyire alapvetően, nem igényel jelentős beruházásokat, 
mint egy hulladékkezelő létesítmény, azonban egy jól átgondolt, megtervezett program, 
jelentős eredményeket érhet el hulladékgazdálkodási szempontból a hulladék csökkentése, a 
lerakótól történő eltérítés megvalósításán keresztül.  
 

A szemléletformálással kapcsolatos tevékenység célközönsége, maga a HHG Kft. 
közszolgáltatási területén található 15 település lakossága, valamint ezen népesség különböző 
korcsoportú tagjai. Szükséges a korosztályi bontás szerint is bontani a célközönséget, mivel 
más korcsoport más és más módszerrel és eszközzel érhető el, ezáltal a szemléletformálási 
tevékenység, valamint az üzenetek átadása a részükre más eszközöket kíván. 
 
A szemléletformálást célul kitűző és megelőzési program négy alapvető pillérre építkezhet:  
 
A gazdasági tevékenységek folytatásnak módja  
A gazdasági szereplőket a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló jogi eszközökkel és egyéb 
gazdasági szabályozókkal szükséges befolyásolni a kevésbé veszélyes hulladékokat 
eredményező, illetve a hulladékszegény technológiák alkalmazásának irányába, és ehhez hozzá 
kell rendelni a szükséges beruházások és technológiai fejlesztések finanszírozásának forrásait. 
A gazdasági szektorban az érdekeltség és a kényszerítő eszközök megteremtése mellett 
útmutatókkal, képzéssel és szemléletformálási eszközökkel is segíteni kell a folyamatot.  
 
Az előállított, forgalmazott termékek tulajdonságai  
A megelőzés fontos eleme a kevesebb hulladékot eredményező termékek forgalmazása, és 
azok használati idejének meghosszabbítása. Ezért a gazdasági szereplőket ösztönözni kell a 
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tartósabb, illetve a kevesebb hulladékot eredményező termékek előállítására. Emellett 
fejleszteni kell a javító hálózatokat is, amelynek egy része a hulladékkezelési rendszerekhez 
kapcsolódva működik majd: ki kell alakítani az ún. újrahasználati központokat, ahol biztosítani 
lehet a még használható tárgyak leadásának, a szükséges javítások elvégzésének és a 
biztonságos újra forgalomba hozásnak a feltételeit. Növelni kell a környezetbarát termékek 
tervezésének és piacképes forgalmazásának arányát.  
 
A fogyasztói szokások és minták  
A lakosságot elsősorban a fogyasztói szokások megváltoztatásával lehet a célok mellé állítani, 
ehhez megfelelő programokat kell kidolgozni, és meg kell határozni a szemléletformálási 
kampányok lebonyolítását végző szervezeteket, ezek feladatait, működési feltételeit.  
A fogyasztási kultúrához tartoznak a gazdasági szereplők beszerzései is, ahol a 
környezetvédelmi tájékoztatás és ismeretterjesztés mellett már gazdasági ösztönzők 
alkalmazására is lehetőség van. Így erősíteni kell a környezetbarát működés és termékek piaci 
elismertségét, reklám-értékét, a „zöld közbeszerzés” elveinek és gyakorlatának kiterjesztését a 
magán-beszerzésekre, a környezetirányítási rendszerek, a „zöld iroda” bevezetését. 
 
A környezeti nevelés során végzett ismeretátadási tevékenység   
Alapvető célkitűzés a hulladék megelőzéssel kapcsolatos lehetőségek elterjesztése, a szelektív 
hulladékgyűjtés megismertetése és elfogadtatása, olyan szempontból is, hogy a várhatóan 
nagyobb arányú házhozmenő gyűjtés is ismertetésre kerüljön. Cél továbbá olyan 
környezettudatos attitűdök bemutatása, amelyek által minden egyes cselekedeteikkel tudnak 
tenni a környezetük megóvása érdekében, és teljes részeivé tudnak válni a környezettel 
harmóniában élő társadalomnak. 
 

A célkitűzések érdekében az alábbi pontok szerinti célok kerültek meghatározásra. 
 

1. Hulladékcsökkentő programok 
 

1.1. A helyi termelői piac támogatása 
Támogatni kell a helyi termelést és a helyi kereskedelmet, mert így minimális és 
újrahasználható csomagolás felhasználásával cserélhet gazdát a helyi piacon tej, méz, tojás és 
más termékek. Direkt eladó-vevő kapcsolat alakul ki, "suttogó" minőségbiztosítási rendszer 
alapján döntenek az emberek, hogy kitől vásárolnak és kitől nem. Összességében a helyi 
közösség gazdagodik, hiszen egymástól vásárolnak az emberek. 
Önkormányzati és/vagy civil segítséggel meg kell teremteni a helyi piac infrastruktúráját, 
nyilvános adatbázisokat kell fejleszteni, amelyből kiderül, hogy ki mit kínál. Mindezt 
természetesen úgy, hogy az adózási és a közegészségügyi követelmények betartása ne sérüljön. 
 
1.2 .A javítóműhelyek és kölcsönzők támogatása 
Támogatni kell a helyi mestereket, akik fel tudják újítani, meg tudják javítani a tárgyakat. 
Segítségükkel sok mindent újra lehet használni, és nem kerül a szemétbe olyan sok veszélyes, 
problémás anyag. Nyilvános adatbázisokkal, ingyenes hirdetési felületekkel, esetleg 
iparűzésiadó-kedvezménnyel, bérletidíj-kedvezménnyel lehet segíteni a munkájukat. 
A kölcsönzők népszerűsítése (amennyiben megfizethető árban maradnak) is hozzájárul a 
termékvásárlások csökkenéséhez. 
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1.3. Rendezvények 
A nagy tömeget vonzó események, rendezvények egyre több hulladékot produkálnak, ezért 

ezeket kiemelten kell kezelni. Több 
ilyen is van a Társulás településein, 
főleg a nyári időszakban. A legtöbb 
problémát az eldobó csomagolások, 
az egyszerhasználatos evőeszközök, 
tányérok, poharak jelentik. A rendező 
vagy engedélyező szerv előírhatja a 
kivonuló vállalkozóknak ezek 
kötelező mellőzését. Egyre nehezebb 
visszaváltható göngyöleges italokat 
beszerezni, de még mindig nem 
lehetetlen.  

12. sz. kép: Szemléletformáló rendezvény Hajdúböszörményben (forrás: Zöld Kör) 
 
Az olyan rendezvények számára, ahová nem lehet üvegpoharakat vagy göngyölegeket 
beengedni, léteznek (műanyag) pohármosó szolgáltatások. Be lehet vezetni a sajátpohár 
rendszert is (mint a borfesztiválokon), lehet komposztálható, ehető tányérokat találni a piacon, 
stb. Egy több ezer főt vendégül látó eseményen napi több mázsa hulladékot is el lehet kerülni. 
 
A rendezvények szerves részévé kell tenni a szelektív gyűjtést. Erre már lehet találni alkalmi 
szolgáltatót, de a városi szolgáltató vagy egy helyi civil szervezet is kitelepülhet a 
gyűjtőszolgáltatással. Ennek komoly PR-értéke is van. 
 
A rendezvényeken megjelenő szemléletformáló akció elemei a következők lehetnek: 

 Játszóház gyerekeknek és felnőtteknek 
 Kiadványok, szemléletformáló ajándékok 
 Kiállítás 
 Kérdőívezés: helyi ismeretek, hozzáállás felmérése 
 Interaktív utcaszínház és játszóház 
 Lakossági fórum, előadás, beszélgetés 
 
1.4. Önkormányzati példamutatás 
Az önkormányzatoknak példát kell mutatni abban, hogy beszerzéseiknél újrahasznosított és 
környezetbarát termékeket választanak (újrapapír, energiatakarékos berendezések, 
környezetbarát tisztítószerek, stb). El kell érni azt is, hogy a helyi kereskedelemben is minél 
több ilyen terméket forgalmazzanak. 
Fontos, hogy az önkormányzatok intézményei jó példát mutassanak: irodai szelektív gyűjtés, 
papírtakarékosság, a festékpatronok újratöltésére, az eldobó csomagolások visszaszorítására, 
energia- és víztakarékosságra. 
 
1.5. Oktató- és szemléletformáló programok 
Minden színtéren következetes szemléletformálási programokba kell kezdeni, amelyekben 
kiemelt helyet kap a hulladékmegelőzés: iskolában, önkormányzati intézményekben, 
közterületeken, rendezvényeken, médiában. Rendszeres zöld műsorokat, rovatokat, klubokat 
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kell indítani a helyi médiumokban. Az óvodákban Zöld Ovi, az iskolákban Zöld Suli 
vetélkedők szervezése, amely során a 14 település óvodáiban és iskoláiban megrendezésre 
kerülő vetélkedő ad módot a hulladékgazdálkodással és települési környezetvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek átadására és a mindennapi életben történő alkalmazására. A vetélkedőn 
kívül vándorkiállítás, kiadványok és tematikus napok lehetnek az ismeretátadás eszközei.  
A HHG Kft. a települések óvodáival, általános és középiskoláival már létező, élő kapcsolatot 
épített ki az eddig megvalósult szemléletformáló tevékenységei kapcsán. A terv 3. számú 
melléklete tartalmazza ezen iskolák nevét, a kapcsolattartó pedagógusok megnevezését, 
településenkénti bontásban.  
 
1.6. Együttműködés a helyi civilekkel 
A programban ki kell használni a civil szervezetek kommunikációs kapacitását és csatornáit. A 
hajdúböszörményi székhelyű Zöld Kör környezeti tanácsadó irodát tart fenn, ezt kell 
fejleszteni, különösen a proaktív tájékoztatási formákat. Zöld információs vonalat kell indítani, 
amely segítségével a polgárok tájékozódhatnak a hulladékos szolgáltatásokról.  
A civil szervezetek segíteni tudnak a rendezvények zöldítésében, az intézményi szelektív 
gyűjtés üzemeltetésében, az újrahasználati központ létrehozásában, a komposztálási program 
kiépítésében, az iskolai programokban, stb. 
A helyi civil szervezetekre érdemes bízni a nulla hulladék program folyamatos monitorozását 
és az új programelemek kidolgozását is. 
 
1.7. Pedagógus-továbbképzés 
A tanárok kulcshelyzetben vannak, mivel komoly hatással lehetnek a következő generációk 
környezetvédelmi attitüdjeinek kialakulására. Nagyon fontos tehát, hogy pontos ismereteik és 
helyes szemléletük legyen általában a környezeti problémákról, ezen belül pedig az életmód és 
a hulladék, valamint a hulladéktermelés és a többi környezeti, akár a helyi, problémák 
összefüggéseiről. Kiemelten kell kezelni a pedagógusok ilyen irányú képzését, és azt, hogy 
saját életmódjuk mintát szolgáljon a gyerekek számára. Az akkreditált tananyagok és a 
megfelelő kurzusok rendelkezésre állnak, nem nehéz megszervezni ezeket a tanfolyamokat. 
 
1.8. A köztisztviselők, kormánytisztviselők képzése 
Országos tapasztalat, hogy nem elégséges a köztisztségviselői, kormánytisztviselői kar 
környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási felkészültsége, ezért képzésükre kiemelt figyelmet 
kell fordítani. Különösen fontos, hogy a szakhatósági alkalmazottak, a jegyzők, az 
önkormányzat illetékes alkalmazottjai tisztában legyenek a hulladékcsökkentés elveivel és 
lehetőségeivel. 
 
1.9. A helyi média lehetőségeinek kihasználása 
Helyi szinten jól megtervezett közös sajtó- és médiakampányt kell indítani a három 
kulcsszereplő (önkormányzat, szolgáltató, civilek) együttműködésével. Minden műfaj 
lehetőségeit érdemes kiaknázni: alapinformációkat közlő cikksorozat, oknyomozó riport, 
interjú a nulla hulladék kampány kulcsfiguráival, adatbázisok, napi tippek, képes összeállítás a 
jó gyakorlatokról, zöld díj, citromdíj, beszámoló külföldi példákról, az eddigi eredmények 
ismertetése, stb. 
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A terv készítése során jelentős előnyt jelentett az a tény, hogy a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Társulás egy megnyert KEOP 1.1.1/B pályázat során támogatást nyert 
szemléletformáló tevékenységek elvégzésére is, így a pályázat ezen elemei már rendelkeznek a 
megvalósításához szükséges forrásokkal is, ezáltal ezen elemek esetén nem szükséges a 
potenciális források felkutatása a finanszírozás érdekében.  
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6.2 A biológiailag lebomló hulladékok nagyobb arányú gyűjtésére és 
hasznosítására és a hulladéklerakóra jutó szerves anyag mennyiségének 
csökkentésére vonatkozó terv 
 
 
 
A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakó Telepre kerülő hulladékok biohulladék, szerves 
hulladék tartalma két úton érkezik: 
 
1. elkülönítetten, jellemzően önkormányzatok, intézmények és a lakosság által beszállított 
zöldhulladékok, melyek zömében gally, nyesedék, fű, lomb hulladékokat tartalmaznak, 
 
2. a kommunális hulladékkal beszállított szerves összetevők. 
 
 
1.   A Kft. szolgáltatási területén képződő biológiailag lebomló hulladékokból –a szállítási 
távolság miatt- csak egy kisebb rész kerül elhelyezésre a Hajdúsági Regionális 
Hulladéklerakón. A kis mennyiségű, lakossági vagy intézményi zöldhulladék, biohulladék 
beszállítások elenyészőnek mondhatók. A zöldhulladék (EWC 200201) beszállítások elmúlt 5 
évi ütemét mutatja az alábbi diagram: 
 

 
1. sz. diagram: EWC200201 (biológiailag lebomló hulladékok) beszállítása a Regionális Hulladéklerakó 
Telepre (kg/év) 

 

A fenti ábrából látható, hogy az ún. „zöldhulladékok” mennyisége jelentéktelennek mondható, 
nem éri el az 1%-ot az összes elhelyezett hulladék mennyiségéhez képest. Becslések szerint a 
ténylegesen keletkező ilyen jellegű hulladékok mennyisége éves szinten a szolgáltatási 
területen elérheti az 5-6 ezer tonnát is. A zöldhulladékok a Telepen komposztálásra kerülnek, 
így a lerakásra kerülő biológiailag bontható hulladékok arányát nem növelik.   
 

A beszállításnak ez az alacsony értéke a Telepnek a településektől mérhető jelentősebb 
távolságának köszönhető, illetve annak is, hogy egyes kezelést igénylő zöldhulladékok (gally, 
nyesedék) kezeléséért a szolgáltató díjat számol fel. Ezen hulladékok kezeléséről tehát az 
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önkormányzatok, intézmények, egyéb termelők illetve a lakosság is leginkább saját 
hatáskörben gondoskodik. A cél továbbra sem az, hogy a biohulladékok több tíz kilómétert 
megtéve a Regionális Hulladéklerakó Telepen kerüljenek kezelésre, sokkal inkább preferálható 
a helyben történő felhasználás, melynek módja lehet egyszerű mulcsozás vagy akár helyi 
komposztálás is. Ehhez szükséges feltételrendszert azonban az önkormányzatoknak és a 
Szolgáltatónak közösen kell biztosítania. Az önkormányzat gondoskodik a kezelések helyéről 
és a szükséges engedélyek beszerzéséről, míg a Szolgáltató gépi segítséget biztosít 
időszakonként a felgyűlő zöldhulladékok, nyesedékek rakodásához aprításához. Ehhez további 
segítséget fog jelenteni a jelenleg közbeszerzés alatt álló (KEOP forrásból finanszírozott) 
önjáró nagyteljesítményű kalapácsos zöldhulladék aprító gép beszerzése is, amellyel nagy 
hatékonysággal kezelhetők majd a nagy terjedelmű –egyébként problémát jelentő- gallyak, 
nyesedékek  is. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  13. sz. kép: Zöldhulladékok „előkezelése” komposztáláshoz a Regionális Hulladékkezelő Telepen 

 
2.  A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által begyűjtött kommunális hulladékban lévő 
szerves anyag mennyisége az időszakonként elvégzett hulladék analízisek értékeit tekintve 
jellemzően 19-45% között mozog. Ez azt is jelenti, hogy az évente begyűjtésre kerülő kb. 24-
25 ezer tonna hulladékkal 4800-10800 tonna szerves anyag kerül a hulladéklerakóba.  
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2. sz. diagram: Hajdúsági Hulladéklerakó lerakott hulladék összetétele 3 átlagminta száraz tömegére 
vonatkoztatva (%)(Mintavétel: 2012. március 30.) 

 
A hulladéklerakóba jutó szerves anyag mennyiségének csökkentését több cél indokolja: 
- üvegház hatású gázok képződésének csökkentése a depónián (anaerob lebomlás-metán 
képződés) 
- műszaki védelemmel ellátott depóniatér kapacitásának megőrzése, 
- szerves hulladékokból hasznos anyag állítható elő (komposzt) 
 
A szerves anyagok eltérítése a kommunális hulladéklerakótól legalább 4 módon lehetséges:  

1. helyben tartás, azaz házi komposztálás mennyiségének növelésével 
2. elkülönített begyűjtéssel központi telepen történő komposztálással 
3. vegyes hulladék mechanikai-biológiai kezelésével 
4. a papír hulladékok szelektív gyűjtésével 

 
1. Házi komposztálás mennyiségének növelése: 
A háztartásokban keletkező biológiailag lebontható hulladékok zöme komposztálható úgymint 
a konyhai hulladékok jelentős része vagy a kertben keletkező kisebb mennyiségű fű, lomb 
nyesedék is. Ahol a jószágtartás még jelen van, ott ezen hulladékok kezelése nem okoz gondot, 
hiszen vagy feletetik, vagy trágyadombra kerül ahol a „komposztálás” beavatkozás nélkül 
végbemegy. A falusias, kisvárosias kertes lakóházas övezetek –amelyek a szolgáltatási terület 
95%-át teszik ki- alkalmasak a házi komposztálás elterjedéséhez is. sőt a Regionális 
Hulladéklerakótól mért nagyobb szállítási távolság miatt, egyes településeken az elkülönített 
biohulladék begyűjtés értelmetlen és pazarló lenne. Ezért a megvalósítás alatt lévő házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtési programban az alábbi településeken nem kerül bevezetésre 
biohulladék gyűjtés, hanem házi komposztálóedények kerülnek kiosztásra: 
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9. sz. táblázat: A tervezett kiosztásra kerülő komposztáló edények száma településenként  

 
A tervezett fejlesztésnek köszönhetően 5900 háztartás jut hozzá házi komposztáló edényhez. A 
házi komposztálás elterjedésével ideális esetben a kommunális hulladék szerves összetevőinek 
80%-a kivonható a hulladékáramból, ami azt jelenti, hogy az átlagos évi hulladéktermelődést 
(kb. 625 kg/háztartás/év a szolgáltatási területen), a jelenlegi átlag 30%-os szerves anyag 
tartalmat és lakossági hozzáállást figyelembe véve, akkor 3-4 év múlva közel 600 tonnával 
csökkenhet a lerakásra kerülő szerves anyagok mennyisége. A KEOP pályázatból kimaradt 
Hajdúsámson városban 2016 év végéig biztosítani kell a ház komposztálókat minden kertes 
ingatlanhoz.  
 

 
  3. sz. diagram: 5900 db házi komposztálóedény használatával elméletileg kivonható szerves anyag  
mennyisége a kommunális hulladékáramból (2013-2016, tonna) 
 
 

Település neve 
Belterületi ingatlanok 

száma (db) 

Kiosztásra kerülő 

komposztálóedények száma 

(92%-os ellátottság) 

Hortobágy 638 cca. 590 

Folyás 146 cca. 135 

Görbeháza  997 cca. 915 

Polgár 3 314 cca. 3 050 

Tiszagyulaháza 369 cca. 340 

Újszenmargita 561 cca. 515 

Újtikos 385 cca. 355 

Összesen 6 410 5 900 db 
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         14. sz. kép: Nem ritka látvány: zöldhulladékkal tömött szemetes kukák. 

 
2.  Elkülönített begyűjtéssel központi telephelyen történő komposztálás 
 
A háztartásokban keletkező biohulladékok elkülönített begyűjtése és központi telephelyen 
történő komposztálása a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén 
hamarosan megvalósul. Jelenleg folyamatban lévő KEOP pályázat eredményeképpen a 
közeljövőben 7 település kertes ingatlanjai kapnak majd biohulladék gyűjtő kukákat. A 
települések, és a kiosztásra kerülő edények száma az alábbi: 
 

Település neve Belterületi ingatlanok 

száma (db) 

Kiosztásra kerülő biohulladék gyűjtők 

száma (92%-os ellátottság, -társasházak) 

Hajdúböszörmény 11 986 cca.9 450 

Hajdúnánás 6 919 cca. 905 

Hajdúdorog 3 348 cca. 3 030 

Balmazújváros 6 646 cca. 5 640 

Bocskaikert 878 cca. 805 

Hajdúhadház 4 176 cca. 3 740 

Téglás 2 311 cca. 2 030 

Összesen 36 264 30 600 

30 600        10. sz. táblázat: A tervezett kiosztásra biohulladék gyűjtők száma településenként  

A szolgáltatási területen összességében tehát 30600 háztartásnak lesz lehetősége arra, hogy a 
külön gyűjtött biohulladékot a Kft. elszállítsa meghatározott időközönként.  
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A korábban alkalmazott fajlagos értékekkel számolva (625 kg TSZ/háztartás/év, 30%átlagos 
szervesanyag tartalom) könnyen kiszámítható hogy ha minden háztartás használná a 
szolgáltatást és mindennemű biológiailag lebomló hulladékot ebbe gyűjtene, akkor az 
potenciálisan kb. 5735 tonna hulladék begyűjtését jelentheti évente. Ez persze idealizált 
állapot, a valóság inkább az, hogy a szerves hulladékok csak egy részét gyűjti majd a lakosság 
a külön edénybe, és sajnos nem fog mindenki élni a lehetőséggel.  
 
Ha elérjük azt, hogy 2015-re a lakosok 90%-a megfelelően használja majd ezt a gyűjtési 
rendszert akkor elérjük azt, hogy akár 5200 tonna szervesanyag eltérítése valósuljon meg ezzel 
a módszerrel. Ennek ütemét 2013-2016 között az alábbi diagram mutatja. 
 

 
     4. sz. diagram: Begyűjtendő szerves hulladékok mennyisége háztól történő gyűjtéssel (tonna/év) 
 
3.  Mechanikai-biológiai hulladékkezelés 

A telephelyen, az ISPA projekt részeként megvalósult MBH létesítmény is, azonban ennek 
működése, illetve a működés körülményei valamint a gazdaságossági mutatók alapján jelenleg, 
a hatósági engedély értelmében, éves szinten maximum 4 000 t hulladék kezelése történik az 
MBH területén (ez a mennyiség a referencia évben összesen lerakott hulladék kevesebb, mint 
10 %-a volt). 

A 14 napos levegőztetett biológiai kezelés céljára épített 10 db egyenként kb. 250 m3 térfogatú 
elölről nyitható, betonfalú erjesztőkamrák összesen tehát mintegy 2500 m3 hasznos térfogattal. 

A kezelés napi gyakorlata 
A beérkező vegyes kommunális hulladékot (lakosságtól hetente begyűjtött frakciót, 
EWC200301) a telephely betonozott részén nyílt téren üríttetik ki a hulladékszállító autókból. 
A hulladékot ezután homlokrakodóval töltik a nagyteljesítményű aprítógépbe. Az aprítógép 
(egytengelyes shredder) a hulladék nagyobb darabjainak zúzását, zsákok feltépését, egyfajta 
homogenizálást végez el. Az aprítógép kihordószalagjához helyezett 30 köbméteres konténerbe 
kerül a darált hulladék, majd annak megtelésekor azt a kamrákhoz viszik. A konténert a 
kamrákhoz szállítjuk, majd a kamra bejáratához öntik le, ahonnan homlokrakodó géppel tolják 
be a végleges helyére.  
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A megtelt kamrát - amelybe becslések szerint kb. 200 m3 hulladék kerül - bezárják, behelyezik 
a hőmérsékletérzékelő szondákat. A kamraszellőztető program elindítása után látható, hogy a 
kamrában a hőmérséklet az első néhány nap alatt eléri a közel 60 C°-ot, majd ez az állapot 
legalább 3 héten keresztül fennmarad.  

Az eredeti technológia leírástól eltérően a hulladékot 14 nap helyett kb. 2 hónapig tartják a 
kamrákban, azaz ahelyett hogy az utóérlelést nyílt téri prizmákban végeznék el, a kamrában 
hagyják az anyagot és itt történik meg az az érlelés, melynek során kiérett anyag keletkezik, és 
a hulladék „stabilizált” jelzővel kerül ki az erjesztőkamrákból. 

A kamrákból kitermelt anyagot ezután vagy átrostálják a fent említett dobrostával vagy 
közvetlenül stabilizált hulladékként lerakják a depóniatéren. Rostálás esetén a 25 mm-nél 
kisebb frakciót depóniatakarásra tudják felhasználni, az e fölötti szemcsefrakciót az előzőekhez 
hasonlóan lerakással ártalmatlanítják. 

A kamrás kezelés után lehetőség van a telephelyen lévő szélosztályozóval a kitermelt anyagból 
a könnyű frakciót leválogatni, abban az esetben, ha erre befogadót találnak. Korábban 
szállítottak ilyen frakciót bálázva több haza cementgyárnak (Beremend, Hejőcsaba), azonban 
időközben ezek az „értékesítési” csatornák megszűntek. 

A fentiek alapján a kiépített MBH-technológia alkalmazásának jelenlegi legnagyobb akadályai 
a következők: 

 Nyílt téren végzett hulladékmanipulálás rendkívüli módon környezetszennyező 
 14 napos kamrás kezelés nem eredményez mérhető térfogatcsökkenést 
 Vegyes hulladék válogatása kis mennyiségű értékesíthető frakciót eredményez 
 A folyamat költség-haszon aránya kedvezőtlen (magas üzemeltetési költségek kevés 

értékesíthető frakció) 
 Kamrák levegőztetése (hulladék bomlása) során a szakirodalom alapján nagy 

mennyiségű rákkeltő anyag szabadul fel. 
 

4. papír hulladékok begyűjtésének növelése 
 
Papír hulladékok a vegyes kommunális hulladékkal szintén  jelents mennyiségben kerülnek a 
hulladéklerakó depóniára.  A papír hulladék elkülönített gyűjtése ezért a szerves hulladékok 
lerakótól történő eltérítése miatt fontos, valamint a szelektív begyűjtés, újrahasznosítás miatt is. 
 
A jelenleg lerakásra kerülő hulladék kb. 5-10%-a papírhulladék, ami 1200-2400 tonna 
papírhulladék (vegyes papír, hullámpapír) lerakását jelenti évente. A házhoz menő szelektív 
gyűjtési program bevezetésével jó esély van arra, hogy a jelenleg begyűjtött kb. 550-600 tonna 
papírhulladék mennyisége a többszörösére emelkedhet. Nem tűnik irreálisnak a 2300-2500 
tonna papírhulladék begyűjtési cél 2015-2016-os évekre. Ez tartalmazza az iskolákban, 
óvodákban szemléletformáló akciók során begyűjtött papírhulladékokat is. 
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                  5. sz. diagram: Papírhulladék begyűjtés prognózisa 2013-2016 (t/év) 
 
A terv ezen pontjában felvázolt tevékenységek alapján, a tervezési időszakban az 
alábbiak szerint került meghatározásra a szerves hulladék csökkentés várható 
mennyisége a tervezési területen:  

 

 2013 2014 2015 2016 

Házi komposztálás fejlesztése - 300 600 600 

Elkülönített  biohulladék begyűjtés - 2 500 5 200 5 300 

MBH alkalmazása (évi 4000 tonna/év kezelésével) 1 200 1 200 1 200 1 200 

Papírhulladék begyűjtéssel 550 1 500 2 300 2 500 

Összesen: 1 750 5 500 9 300 9 600 

  11. sz. táblázat: A kommunális hulladékáramból kivonható szerves hulladék éves mennyisége a 4 részletezett 
technológia alkalmazásával (tonna szerves hulladék/év) 
 

 
6. sz. diagram: A szerves hulladékok lerakótól való eltérítésének ütemezése a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén (tonna/év)  
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6.3 A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok nagyobb arányú 
gyűjtésére vonatkozó terv 
 
 
A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakóba beszállított kommunális hulladék mennyiségének az 
1-1,7%-a veszélyes hulladék, amelyet akkreditált mérések bizonyítanak. Számszerűsítve ez azt 
jelenti, hogy évente legalább 250-350 tonna veszélyes hulladék lerakása valósul meg 
kommunális hulladéklerakón. Ennek a hulladéktípusnak nincs helye a kommunális 
hulladéklerakón, ezért mindent meg kell tennie a lakosságnak és a szolgáltatónak is, hogy 
ennek a hulladéknak a lerakótól történő eltérítését biztosítsa.  

A Hajdúsági Regionális Hulladéklerakón 2012. januárjában elvégzett mérés alapján a 
vizsgálatok az alábbi százalékos összetevőket mutatták a kommunális hulladék veszélyes 
alkotóiban (tömegszázalék a 3 átlagminta teljes száraz tömegére vonatkoztatva):  

 

7. sz. diagram: A hulladéklerakón 2012. januárjában elvégzett hulladékanalízis alapján mért kommunális 
hulladék összetétel adatai %-ban.  
 

A jelenlegi hulladékszállítási rendszerben nincs lehetőség a háztartásokban keletkező veszélyes 
hulladékok lerakására, átvételére. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. –nek nincs erre 
vonatkozó környezetvédelmi engedélye, illetve infrastruktúrája sem. A háztartásban keletkező 
veszélyes hulladékok közül az alábbi hulladékok leadása lehetséges a forgalmazás helyén: 

 lejárt gyógyszerek: 2005. december 1-től az EU többi tagországához hasonlóan a 
magyarországi gyógyszergyárak is megkezdték a gyógyszerhulladékok gyűjtését. 
Gyógyszertárakban, valamint gyógyszert árusító egyéb helyeken (drogéria, benzinkút) 
gyűjtődobozok találhatóak, ezekben helyezhetőek el a lejárt szavatosságú gyógyszerek. 
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 használt sütőolaj: Jó pár éve van már erre szakosodott begyűjtő cég, ezért pl. 
önkormányzati fenntartású konyhákban, éttermekben megvan a lehetőség a sütőolaj külön 
gyűjtésére. De gyűjtőhordó rendelhető más helyekre is, ahol egy adott idő alatt adott 
mennyiségű olaj összegyűlik és valaki vállalja a hordó ill. a gyűjtés felügyeletét. Emellett az 
önkormányzat által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtő akciókon is be lehet gyűjteni a 
lakosságtól. 
 fénycső, kompakt fénycső: 2005 óta a gyártók és forgalmazók kötelesek 
visszagyűjteni. Visszagyűjtő helyek a villamossági nagy- és kiskereskedések telephelyei, egyes 
barkácsáruházak és hipermarketek. Emellett az önkormányzat által szervezett 
veszélyeshulladék-gyűjtő akciókon is be lehet gyűjteni a lakosságtól. 
 elemek: Közintézményekben elhelyezett gyűjtőládákban, valamint a www.rebat illetve 
relem.hu oldalakon megtalálható gyűjtőpontokon adhatók le. Emellett az önkormányzat által 
szervezett veszélyeshulladék-gyűjtő akciókon is be lehet gyűjteni a lakosságtól. 
 akkumulátorok: Lemerült akkumulátorokat a forgalomba hozó helyeken (benzinkút, 
autószervíz, akkumulátor-kereskedés) ingyenesen átveszik. Emellett az önkormányzat által 
szervezett veszélyeshulladék-gyűjtő akciókon is be lehet gyűjteni a lakosságtól. 
 elektronikai hulladékok: Minden elektronikai készülékeket árusító bolt köteles 
elromlott/kidobandó elektronikai eszközeinket visszavenni, amennyiben a boltban hasonló 
funkciójú, új készüléket vásárolunk (de csak egész eszközöket, alkatrészeket nem). Egyelőre a 
kisebb üzletek ezt nem mindig tudják teljesíteni, ugyanakkor a nagyobbak közül átveszi az 
elektronikai hulladékot akkor is, ha nem veszünk újat (a gyűjtőpontokat ld. az Electro-coord 
Kft. honlapján). Emellett az önkormányzatok által szervezett veszélyeshulladék-gyűjtő 
akciókon is be lehet gyűjteni a lakosságtól. 
A Terv részét képezi azoknak a boltoknak, kereskedéseknek a listája, ahol ezek az anyagok 
leadhatók (1. sz. melléklet). 

A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok közül a különböző festékekkel, 
oldószerekkel, ásványolajokkal, zsírokkal szennyezett csomagolóanyagok, törlőkendők, lejárt 
szavatosságú termékek (festékek, oldószerek) elhelyezése jelenti a legnagyobb gondot, 
tekintettel arra, hogy a térségben nem működik hulladékudvar, és ezek az anyagok a vásárlás 
helyén sem adhatók le.  

Ezért ez az a frakció, amelynek begyűjtésére, lerakótól való eltérítésére figyelmet kell 
fordítani! 

Ez két módon lehetséges: 

 Évente 1 vagy két alkalommal szervezett begyűjtőjárattal, 
 Hulladékudvaron történő leadás lehetőségének biztosításával. 

A tervezési időszakban meg kell vizsgálni és pályázatot szükséges benyújtani, legalább 3 db 
hulladékudvar megépítésére, melyben a hasznosítható anyagok, a kis mennyiségű építési 
törmelék, zöldhulladék mellett leadhatók lennének a háztartásokban keletkező kis mennyiségű 
veszélyes hulladékok is.  

A kommunális hulladékáramba a termelőüzemekben, javítóműhelyekben stb. keletkező 
veszélyes hulladékok egy része is belekerül. Ennek oka nem csupán gondatlanság, hanem a 
veszélyes hulladékok elszállíttatásának jelentős költsége is. A kisebb mennyiségben keletkező 
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veszélyes hulladékokat gyakran dobják bele a kommunális hulladékgyűjtőbe és ezt a 
szállításkor már nem lehet kiszűrni, megtagadni a szállítást. Ezért ebben az esetben a 
szemléletformálásnak, valamint az erőteljesebb és hatékonyabb hatósági fellépésnek lehet 
szerepe. 

A fenti módszerek alkalmazásával, valamint a visszagyűjtő helyek rendszeres használatával a 
lerakásra kerülő veszélyes hulladékok mennyisége jelentősen visszaszorítható! 
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6.4.    A házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére 
vonatkozó terv 
 
 
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén a hasznosítható anyagok 
begyűjtése az alábbi módokon valósul meg: 

 gyűjtőszigetes begyűjtés (142 db 3 frakciós gyűjtősziget) 
 zsákos szelektív begyűjtés (jelenleg tavasztól őszig 5 településen) 
 iskolai, óvodai papírgyűjtések, lakossági hulladékpapír átvétel 

 
Gyűjtőszigetes begyűjtés 
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.-nél jelenleg működő szelektív hulladékgyűjtési 
rendszer gerincét a közterületekre kihelyezett 3 frakciós gyűjtőszigetek biztosítják. Ezeken 
papír, műanyag és vegyes üveg gyűjtésére van lehetősége a lakosságnak. A gyűjtőszigetek 
ürítése hetente történik, az utóválogatás a Hajdúsági Regionális Hulladékkezelő Telepen folyik.  
Az első 50 gyűjtősziget 2005-ben lett kihelyezve, majd továbbiak követték, 2006-ban DEC-
TEHU pályázat eredményeképpen további 101 gyűjtősziget lett kihelyezve a települések által. 
A mai napon a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 142 db gyűjtősziget ürítéséről 
gondoskodik.  
A gyűjtőszigetekről begyűjtött másodnyersanyagok mennyisége az évek folyamán nemhogy 
emelkedést nem mutatott, de 2008-tól egyes anyagfajtáknál csökkenés is mutatkozott. Ennek 
több oka is lehet, a csökkenő lélekszám mellett a gazdasági válság következtében begyűrűző 
fogyasztás csökkenés és visszaesés is a háttérben állhat.  
A gyűjtőszigetes begyűjtés mennyiségének trendjét jól szemlélteti a vegyes üveg 
begyűjtésének alakulása, ennek az anyagnak az eredete ugyanis csak és kizárólag a 
gyűjtőszigetekről ered (zsákos gyűjtésben nem gyűjtjük, és az iskolai hulladékgyűjtésben sem) 

 

8. sz. diagram: A gyűjtőszigeteken begyűjtött és hasznosításra átadott üveghulladék mennyisége a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén (kg/év) 
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A gyűjtőszigetes begyűjtés sok helyen problémát okoz nem csak az üzemeltetőnek, hanem a 
közterület tulajdonosainak, azaz az önkormányzatoknak is. Sok helyen a szelektívgyűjtőket 
közterületi kukaként használják, és mivel könnyen nyithatóak ezért bármit beledobálnak, 
illetve a környékük is sok helyen szemetes, elhanyagolt.   

A másodnyersanyag árak emelkedésével és az egyre növekvő szegénységgel együtt a 
szelektívgyűjtők „megdézsmálása” sem ritka, azaz a hasznosítható (el- vagy leadható) 
hulladékokat kiszedik a gyűjtőkből, úgymint az aludobozokat, hullámkartont, vagy ma már a 
PET palackokat is. 

A házhozmenő szelektív hulladékgyűjtés beevezetésével cél a közterületeken lévő 
hulladékgyűjtő szigetek beszedése, megszüntetése lenne. Ez a kertes házas ingatlanrészeken azt 
jelenti, hogy csak üveggyűjtő konténerek maradnának meg, hiszen azt a házhoz menő 
módszerrel nem tudjuk begyűjteni a többi hasznosítható anyaggal együtt. 

Problémát jelenthet majd a társasházi övezetekben lévő gyűjtőszigetek további sorsa. Ezeket a 
gyűjtőszigeteket meg kell tartani, hiszen a társasházas övezetekben nem kerül bevezetésre 
háztól történő gyűjtés. Ezeken a területeken javasolható megoldás lehet a fedett, zárható 
kukatárolókban történő elhelyezés 

 

 

15. sz. kép: Fedett kukatároló Hajdúböszörmény társasházi övezetében, mely alkalmas lehet 
szelektív gyűjtőedény elhelyezésére is 

 

A KEOP pályázat eredményeképpen újabb 34 szelektív gyűjtőedény kerül kihelyezésre a Kft. 
szolgáltatási területén, fém begyűjtésére is.  
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Zsákos szelektív hulladékgyűjtés 

A Kft. felismerve a gyűjtőszigetes begyűjtés nehézségeit és a tervezett begyűjtési célok 
elmaradását, 2011-ben úgy döntött, hogy kísérleti jelleggel elindítja Hajdúböszörményben az 
idényjellegű, zsákos szelektív hulladékgyűjtést. A program célja egyrészt a begyűjtés fokozása, 
másrészt adatgyűjtés a már akkor tervezett átfogó, minden települést érintő házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtési programhoz.  Ezt a módszert azóta bevezettük további 4 településen, 
így az idén több mint 60000 lakosnak van lehetősége ezt a módszert választani a 
szelektáláshoz. 

A tavasszal minden kertes ingatlanhoz eljuttatott gyűjtőzsákba lehet gyűjteni a 
csomagolóanyagokat, papírt (üveg kivételével) majd az 4 hetente meghatározott napon 
kihelyezni az ingatlan elé. Cserezsákot a gyűjtés napján biztosítunk. 

Tapasztalatok alapján a nem kötelező szolgáltatást a lakosok mintegy 30%-a veszi igénybe. Az 
is kiderült a szolgáltató számára, hogy a zsákos begyűjtésnél alkalmazott 4 heti gyakoriság 
elegendőnek bizonyul a házhoz menő szelektív gyűjtési rendszernél, azaz nincs szükség 
gyakoribb begyűjtésre, az ettől többet gyűjtő lakosok átlátszó zsákban kihelyezhetik a többlet 
hasznosítható anyagokat (elsősorban PET palack). 

 

       16. sz. kép: Kihelyezett szelektív gyűjtőzsákok a HHG Kft. működési területén 
 

A tavasztól késő őszig tartó begyűjtési kampányban jelentős szezonalitás figyelhető meg. A 
nyári csúcsot egy késő őszi minimum követi, ami feltehetően a téli időszakban még 
erőteljesebben jelentkezik majd a kukás begyűjtésnél is. Ezt a szezonalitást figyelhetjük mag az 
alábbi grafikonon, mely 2012-ben Balmazújvárosban folytatott házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés egyes gyűjtési napjainál látható mennyiségeket figyelhetjük meg.  
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9. sz. diagram: Balmazújvároson végzett 9 napos házhozmenő gyűjtés eredményei (begyűjtött                         
hulladékok mennyisége kg/hó)  

 
A szezon alatt begyűjtött alig több mint 20.320 kg másodnyersanyag (9 gyűjtési napon) azt 
mutatja, hogy ez a módszer is csak akkor lehet hatékony, ha ahhoz intenzív, folyamatos 
szemléletformáló és PR kampány társul. Tovább fokozhatja a hatékonyságot, ha jogi 
ösztönzőket (kötelező igénybevétel) illetve gazdasági ösztönzőket állítunk hadrendbe (maradék 
hulladék szállítási költségének megemelése, a mérhetőség bevezetése mellett – szennyező fizet 
elv) 
 
A KEOP pályázatból kimaradt Hajdúsámson városában legkésőbb 2016 év végig biztosítani 
kell a zsákos szelektív hulladékgyűjtést, illetve amennyiben erre pályázati lehetőség nyílik, úgy 
elkülönített edények bevezetését kell szorgalmazni. 

  
Iskolai, óvodai papírgyűjtések 
A legnagyobb mennyiségű másodnyersanyag a tavaszi és őszi időszakban megrendezésre 
kerülő papírgyűjtések során jut el a közszolgáltatóhoz. Bár sokszor vita van a papírgyűjtések 
besorolását illetően, a hulladék lakossági eredete és a lakosság aktív közreműködése a 
folyamatban nem vitatható. A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. évente 10-15 iskolában 
működik közre a papírgyűjtések lebonyolításában, azonban a szolgáltatási területen lévő összes 
iskola bevonása lenne az elérendő cél.  
Az iskolai gyűjtéseknek jelentős szemléletformáló szerepük is van az ifjúság szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hozzáállásában, valamint kiegészítő bevételt jelent az iskolának 
is, amit jó esetben a gyermekek szabadidős tevékenységéhez, kirándulásaihoz, sport 
tevékenységeihez használnak fel. 
A begyűjtött papírhulladék nem csak a hulladékok lerakótól való eltérítését eredményezi, 
hanem a szerves hulladékok lerakásának megelőzésére is szolgál. 
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10. sz. diagram: Begyűjtött papírhulladékok mennyisége néhány általános iskolában a 2013. 
 nyár eleji szezonban 

 

A hasznosítható hulladékok elkülönített begyűjtésének jövőbeni módjai a következők a 
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén: 

- háztól történő szelektív hulladékgyűjtés 10 településen, havi rendszerességgel 

- iskolai, óvodai papírgyűjtések minden, a szolgáltatási területen lévő intézményben 
évente legalább 2 alkalommal, 

- üveg hulladék begyűjtése gyűjtőszigeteken, esetlegesen későbbiekben üveg 
„gyűjtőjáraat” alkalmazásával, 

- Kereskedelmi egységek, boltok ,vendéglátóegységek bevonása a szelektív 
hulladékgyűtésbe, gyűjtőjáratra történő „felfűzése” 

 

A részletezett tevékenységek hatására a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási 
teületén az alábbi hulladékemennyiségek begyűjtését tűztük ki célul a tervezési időszakban: 
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11. sz. diagram: A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013-2016. időszak  szelektív begyűjtési előirányzata 
anyagfajtánként (tonna/év) 
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6.5.     A hulladékok nagyobb arányú újrahasználatra történő 
előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének terve 
 
 
 
A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. szolgáltatási területén a lom hulladékok begyűjtése 
évente két alkalommal történik, tavasszal és ősszel. A kihelyezett lom hulladékok –a városias 
környezettől eltérően- inkább kommunális hulladéknak vagy zöldhulladéknak nevezhetők, és 
kisebb hányadot jelentenek benne a bútorok, használati tárgyak egyéb újrahasználható 
eszközök.  
Az évente begyűjtött lom hulladék mennyisége amúgy sem jelentős, alig teszi ki az évente 
begyűjtött hulladékmennyiség 1-2%-át. 
 

 

12. sz. diagram: A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által –évi két lomtalanítással- begyűjtött lom hulladék 
mennyisége háztartásonként (kg/háztartás/év) 

Térségünkben az újrahasználati központok kifejlesztésének nincs különösebb indoka, hiszen a 
használt cikkek, bútorok, építőanyagok kereskedelme egyébként is jelentős. Működnek 
szervizszolgáltatások, azokat a lakosság egyre növekvő mértékben igénybe veszi. Az 
alacsonyabb életszínvonal mellett ez nem divat, hanem az élet szükséges velejárója. Ami itt a 
hulladékba kerül, az általában nem képvisel jelentős értéket sem újrahasználhatóság sem pedig 
energetikai szempontból. A 95%-ban kertes házas övezet azt is jelenti, hogy gyakorlatilag 
minden háztartás rendelkezik vegyes tüzelésű kazánnal vagy cserépkályhával, kandallóval.  

Sajnos, ami nem használható azt leggyakrabban elégetik, de ez a témakör a környezetvédelmi 
programok levegő minőségvédelmi fejezetének része kell, hogy legyen.  

A 2013-2016-os tervezési időszakban tehát nem tervezzük újrahasználati központ(ok) 
kialakítását!   
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6.6.    A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék 
hasznosítási arányainak növelésének terve 
 
 
 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe elsősorban a települési szilárd hulladékok 
tartoznak, illetve az intézményeknél keletkező települési szilárd hulladékokhoz hasonló jellegű 
hulladékok, valamint a lom hulladékok. A lakossági közszolgáltatás ellátása során a keletkező 
hulladékok begyűjtése szállítása valamint kezelése valósul meg. A kezelés döntő részben 
ártalmatlanítás (lerakás), illetve hasznosításra történő előkészítés (válogatás, bálázás). A 
begyűjtött biohulladékok kerülnek hasznosításra, mely jellemzően komposztálást jelent. 

A címben megfogalmazott „hasznosítási arányok növelése” a korábban kifejtett részekkel 
szerves egységet alkot, attól nem elválasztható. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok 
nagyobb arányú hasznosítása a begyűjtés diverzifikálásával, elkülönített begyűjtési rendszerek 
kialakításával kezdődik, amelyeket bővebben kifejtettünk az adott fejezetekben. 

További, - ebben a tervben nem részletezett- hasznosítási eljárást jelenthet a kommunális 
hulladékok nagyobb fűtőértékű frakcióinak megfelelő kezelési engedéllyel rendelkező 
égetőműbe, együttégető műbe történő elszállítása. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, két fő 
tényező megléte szükséges: 

- a hulladékok előkezelését biztosító gép és eszközállomány, 
- termikus hasznosítást végző, szabad kapacitással bíró létesítmény. 

Jelenleg a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek 
segítségével a vegyes kommunális hulladék nagyobb fűtőértékű része kinyerhető. Ez a 
technológiai sor magába foglal nagyteljesítményű aprító- és zúzógépet, dobrostát valamint 
szélosztályozó berendezést. Ez az eszközállomány lehetővé teszi, hogy a kommunális 
hulladékból –illetve annak egy részéből- jelentős ráfordítással un. „könnyű frakciót” nyerjünk 
ki, amely égetőműben, együttégető művekben (cementgyár, hőerőmű) termikusan 
hasznosítható. 

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. az országban talán elsőként alkalmazta ezt a 
technológiát. A 2006-2008 közötti időszakban szerződéses viszonyban állt a Holcim Hungária, 
valamint a Duna-Dráva Cement Zrt.-vel is a könnyű frakció termikus hasznosítására. A 
jelentős előkészítési költségek és szállítási költségek valamint a finanszírozás megszűnése 
miatt azonban a beszállításokat megszüntette a Kft.  

Jelen tervezési időszakban azonban a Magyarországon meglévő termikus hasznosítást végző 
létesítmények korlátozott száma miatt nem tudunk kalkulálni termikus hasznosítással.  
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15. sz. kép: Égetésre szánt vegyes könnyű frakció a Hajdúsági Regionális Hulladékkezelő Telepen 
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7.     A térséget érintő, elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer 
kiépítésének ütemezése településekre bontva, különös tekintettel a 
hasznosítható anyagok, a települési hulladékban lévő veszélyes hulladék 
összetevők és a szerves hulladékok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan 
(2013-2016) 

 

 

A terv ezen pontjában, főleg táblázatos formában kerültek meghatározásra a tervezési 
időszakban, az alábbi anyagáramokra vonatkozóan az elkülönített gyűjtési rendszerre 
vonatkozó adatok és célkitűzések. 

 

1. Hulladék gyűjtőszigetek alkalmazása, melyekben legalább a papír, a műanyag és az üveg 
elkülönített gyűjtése megoldható. 

Település 
Lélekszám 

(fő) 
Gyűjtőszigetek 
száma 2012-ben 

Gyűjtőszigetek száma2016-ig* 

Balmazújváros 17 480 21 21 

Hajdúböszörmény 31 636 37 37 

Hajdúdorog 9 055 5 5 

Hajdúhadház 12 506 14 14 

Hajdúnánás 17 291 24 24 

Hajdúsámson 13 105 11 11 

Polgár 8 068 8 8 

Téglás 6 625 7 7 

Bocskaikert 2 917 2 2 

Folyás 345 - 1 

Görbeháza 2 449 4 4 

Hortobágy 1 522 3 3 

Tiszagyulaháza 730 2 2 

Újszentmargita 1 423 2 2 

Újtikos 913 2 2 
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Összesen: 126 065 142 db 142 db + 34 db fémgyűjtő 
konténer a futó KEOP projektből 

 

2. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, melynek során a háztartásokban keletkező 
hasznosítható anyagok (műanyag csomagolóanyag, papír, üveg) elkülönítetten, egy zsákban 
kerülnek gyűjtésre majd elszállításra a közszolgáltató által. 2013-tól ez a szolgáltatás 
elkülönített gyűjtőedényből történik. 

 

Település Lélekszám 
(fő) 

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésbe bevont 
lakosok száma 2012 év 

végéig*(fő) 

Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtésbe bevont 
lakosok száma 2016 év 

végéig (fő) 

Balmazújváros 17 480 Kb. 17 000 fő 17 480 

Hajdúböszörmény 31 636 kb. 30 000 fő 31 636 

Hajdúdorog 9 055 kb. 9 000 fő 9 055 

Hajdúhadház 12 506 - 12 506 

Hajdúnánás 17 291 - 17 291 

Hajdúsámson 13 105 - 
13 105 (legalább zsákos 

módszerrel) 

Polgár 8 068 - 8 359 

Téglás 6 625 kb. 6 500 fő 6 625 

Bocskaikert 2 917 2 900 fő 2 917 

Folyás 345 - - 

Görbeháza 2 449 - 2 449 

Hortobágy 1 522 - 1 522 

Tiszagyulaháza 730 - - 

Újszentmargita 1 423 - - 

Újtikos 913 - - 

Összesen: 126 065 kb. 65 400 fő 122.945 fő 

* legalább szezonálisan  
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3. Hulladékudvarok kialakítása és üzemeltetése, ahol a lakosságnál keletkező veszélyes 
hulladékok, „fehéráruk”, valamint hasznosítható anyagok folyamatosan leadhatók. 

Település Lélekszám (fő) Megvalósult 
hulladékudvar 20102ig 

Hulladékudvar tervezett 
száma 2016-ig*(db) 

Balmazújváros 17 480 0 1 

Hajdúböszörmény 31 636 0 1 

Hajdúdorog 9 055 0 - 

Hajdúhadház 12 506 0 - 

Hajdúnánás 17 291 0 1 

Hajdúsámson 13 105 0 - 

Polgár 8 068 0 - 

Téglás 6 625 0 - 

Bocskaikert 2 917 0 - 

Folyás 345 0 - 

Görbeháza 2 449 0 - 

Hortobágy 1 522 0 - 

Tiszagyulaháza 730 0 - 

Újszentmargita 1 423 0 - 

Újtikos 913 0 - 

Összesen: 126 065 0 3 db 
 

4. Kereskedelmi egységek, termelőüzemek bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe, 
hasznosítható anyagok (elsősorban karton csomagolópapír, műanyag fólia) telephelyen történő 
elkülönített gyűjtése és elszállítása hasznosítóhoz (vagy válogatás és bálázás után 
hasznosítóhoz). 

Település 

Szelektív hulladékgyűjtésbe 
bevont kereskedelmi egységek, 

üzemek aránya 2012-ig (%) 

Szelektív hulladékgyűjtésbe 
bevont kereskedelmi egységek, 
termelőüzemek aránya 2016-ig 

(%) 

Tervezési terület egészére 
vonatkoztatva 

A működő (és hasznosítható 
hulladékot termelő) 
vállalkozások legalább 0%-a 

A működő (és hasznosítható 
hulladékot termelő) 
vállalkozások legalább 70%-a 
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5. Veszélyes hulladék begyűjtőjárat 

Minden településen évente legalább egy begyűjtőjárat szervezése a lakosságnál keletkező 
veszélyes hulladékok összegyűjtésére 2013-tól. Elektronikai hulladék begyűjtése 
kampányjelleggel. Hulladékudvarok kialakítása prioritást kell élvezzen!! 

 

6. Lomtalanítási akció 

Jelenlegi szokásnak megfelelően évente 2 lomtalanítási akció szervezése. 

 

7., Közintézményekben, oktatási intézményekben keletkező veszélyes hulladékok (elemek, 
tintapatronok stb.) elkülönített gyűjtése és átadása ártalmatlanításra. 

A tervezési terület minden településén az összes közintézményben és oktatási intézményben 
2013-tól legalább egy gyűjtőpontot kell kialakítani és fenntartani az intézményen belül 
keletkező veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésére. 

 

8. Közintézményekben és oktatási intézményekben keletkező papírhulladékok elkülönített 
gyűjtése 

A tervezési terület minden településén az összes közintézményben és oktatási intézményben 
2013-tól legalább egy gyűjtőpontot kell kialakítani és fenntartani az intézményen belül 
keletkező papírhulladékok elkülönített gyűjtésére. 

 

9. Papír és fémhulladék gyűjtés 

A tervezési terület minden településén az alapfokú oktatási intézményben évente legalább 
egyszer papír és fémhulladék gyűjtés lebonyolítása 2013-tól. 
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8.       A HHG Kft. hulladékgazdálkodási tervének akcióterve 
 

Akciók Határidő Felelős 

1. Képződő hulladékok mennyiségének csökkentése/jelenlegi termelődés lehetőség szerinti szinten tartása 

1.1. Hulladékképződést figyelembe vevő szállítási díjak megállapításához szükséges 
alapvető számítások (egyszerűsített költség-haszon elemzés) elvégzése, mely 
legalább az alábbi alternatívákat tartalmazza: 

- súly szerinti mérésen alapuló 

- differenciált edényméreten alapuló 

- ürítések számán alapuló 

- háztartások nagyságán alapuló 

szemétszállítási díj 

2013. december 31. Közszolgáltató 

2.Hulladéklerakóra kerülő szervesanyag mennyiségének csökkentése 

A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat  
2004. július 1 napjáig 75%-ra, 2007. július 1 napjáig 50%-ra, 2014. július 1 napjáig 35%-ra kell csökkenteni.(megj.: a tervezési időszak 
alatt 50%-os csökkentést kell elérni) 

2.1,. Hulladéklerakóra kerülő települési szilárd hulladékok mechanikai-biológiai 
kezelése a lerakásra kerülő szervesanyag tartalom csökkentése érdekében, évi 
minimum 4000 tonna mennyiségben 

folyamatos Közszolgáltató 
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2.2. Zöldhulladékok elkülönített gyűjtésének bevezetése a térség családi házas 
övezeteiben, legalább vegetációs időszakban, az alábbi településeken: 
Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Balmazújváros, Bocskaikert, 
Hajdúhadház, Téglás. 

2013-tól 

Közszolgáltató, 
települési 

önkormányzatok, 
Társulás 

2.3. Kerti zöldhulladékok komposztálásának elősegítése, házi komposztálóedények 
kiosztása a lakosságnak Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, 
Újszentmargita, Újtikos településeken 

2013. december 31.-ig Társulás, 
Közszolgáltató 

2.4. Kerti komposztálók kihelyezése kertes ingatlanokhoz Hajdúsámsonban 2016. december 31.-ig Közszolgáltató 

3. Hulladéklerakóra kerülő veszélyes hulladék összetevők mennyiségének csökkentése 

A veszélyes hulladékok mennyiségének 30 %-a 2008-ig hasznosításra kerüljön (vörösiszap nélkül), ennek érdekében a helyi tervben a 
települési szilárd hulladék veszélyes komponenseinek elkülönített gyűjtési rendszerét ki kell alakítani, és a település számára elérhető 
hasznosító szervezetek számára át kell adni. 
 

3.1. A településen működő oktatási és egyéb nagyforgalmú intézményekben 
veszélyes hulladéknak minősülő szárazelemek gyűjtése, gyűjtőláda kihelyezése –
intézményenként legalább egy- és elszállíttatása 

folyamatos Intézmény 
fenntartója 

 

3.2. Lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok folyamatos leadását lehetővé tevő 
hulladékudvarok létrehozása minden 10000 főt meghaladó településen 
(szárazelemek, szennyezett csomagolóanyagok, elektronikai hulladékok, elhasznált 
vegyszerek, tintapatronok, fáradtolajok, festékek), egyéb hasznosítható hulladékok 
és lom hulladékok 

2014 
Érintett települési 
önkormányzatok, 

közszolgáltató 
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4. Hulladéklerakóra kerülő csomagolóanyagok és egyéb hasznosítható anyagok mennyiségének csökkentése 

A hulladékká vált csomagolóanyagok esetében 2005. július 1. napjáig el kell érni, hogy a hulladékká vált csomagolóanyagok:legalább 
50% hasznosításra kerüljön,ezen belül legalább 25%-a anyagában kerüljön hasznosításra úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál 
legalább 15% legyen. 

4.1. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, külön gyűjtőedényből az 
alábbi településeken: Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Bocskaikert, 
Téglás, Hajdúhadház, Görbeháza, Polgár, Balmazújváros, Hortobágy. Az 
elkülönített gyűjtés minden kertes ingatlant érint 

2014. év eleje Társsulás, 
Közszolgáltató 

4.2. További üveggyűjtő konténerek kihelyezése a térségben 2014.-től Közszolgáltató 

4.3. Fém gyűjtőkonténerek kihelyezése a településeken (34 db) 2014. év eleje Társulás, 
Közszolgáltatás 

4.4. 1 db gyűjtősziget kihelyezése Folyás településen 2013. év vége Társulás, 
közszolágltató 

4.5. Minden közintézményben a papírhulladékok szelektív gyűjtése és 
hasznosítónak történő továbbadása 

folyamatos Intézmény 
fenntartója 

4.4. Kis és nagykereskedelmi egységek, termelőüzemek (közületek) bevonása a 
hulladékok szelektív gyűjtésébe, hasznosítható anyagok (papír, műanyag fém) 
elkülönített gyűjtése a termelő telephelyén 

2014 Közszolgáltató 

4.6. Évente legalább egy papírgyűjtés a település általános iskoláiban folyamatos Intézmény 
fenntartója, 
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közszolgáltató 

4.7. Textil, használt lábbeli gyűjtő konténerek kihelyezése az alábbi településeken: 

- Balmazújváros (7 db) 

- Hajdúböszörmény (12 db) 

- Hajdúdorog (3 db) 

- Hajdúhadház (5 db) 

- Hajdúnánás (7 db) 

- Hajdúsámson (5 db) 

- Polgár (3 db) 

- Téglás (2 db)  

 

2013 év vége 
Textrade Kft, 

települési 
önkormányzatok 

4.8. Zsákos szelektív gyűjtés bevezetése Hajdúsámsonban 2016. év végéig Közszolgáltató 
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9.    A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv indikátorai 

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv esetében, a részletes tervben, valamint az 
akciótervben meghatározott tevékenységek mérése, detektálása és a tervben meghatározott 
feladatok kontrollja érdekében az alábbi indikátorok kerültek meghatározásra. 

 

A mutató megnevezése Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 
(2012) 

Célérték 
(2016) 

Anyagában hasznosított (komposztált) 
települési hulladék mennyisége évente 

ezer 
tonna 2,5 11,3 

Évente energetikailag hasznosított 
települési hulladék mennyisége 

ezer 
tonna 0,0 0,0 

Az évente lerakott települési hulladék 
mennyiségének csökkenése 

ezer 
tonna 25,8 16,7 

A lerakótól eltérített szerves hulladék 
mennyisége 

ezer 
tonna 2,9 9,7 

A létrehozott hulladékgazdálkodási 
rendszer által évente anyagában 
hasznosított (komposztáltat is beleértve) 
települési hulladék mennyisége 

kg/fő/év 22,4 104,9 

A létrehozott hulladékgazdálkodási 
rendszer által évente energetikailag 
hasznosított (hasznosításra átadott) 
települési hulladék mennyisége 

kg/fő/év 0,0 0,0 

A létrehozott hulladékgazdálkodási 
rendszer működésével évente lerakással 
ártalmatlanított (biológiai kezelés 
nélkül) települési hulladék mennyisége 

kg/fő/év 190,7 72,4 

A létrehozott hulladékgazdálkodási 
rendszer működésével évente égetéssel 
ártalmatlanított települési hulladék 
mennyisége 

kg/fő/év 0,0 0,0 
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A mutató megnevezése Mérték-
egység 

Kiindulási 
érték 
(2012) 

Célérték 
(2016) 

Lerakással ártalmatlanításra kerülő 
hulladék aránya az összes keletkező 
hulladék mennyiségéhez képest 

% 90,5 58,7 

A lerakásra nem kerülő szerves hulladék 
aránya az összes keletkező szerves hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 19,7 79,4 

Hasznosított, szelektíven gyűjtött 
csomagolási hulladék aránya a keletkező 
összes csomagolási hulladék 
mennyiségéhez képest 

% 14,9 60,1 

 

A mutató megnevezése 
Kiindulási 

érték 
(2012)* 

Célérték 

2016 

Anyagában hasznosított (komposztáltat is 
beleértve) 16,5 102,0 

Energetikailag hasznosított 0,0 0,0 

Égetett 0,0 0,0 

Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) [t] 204,1 75,7 
*kg/fő/év 

Hulladékáram 
Projekt 

célkitűzése 
[%] 

Támogatási 
stratégia 

célkitűzése 

Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz 
képest   38,0 22 % 

Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a 
keletkező hulladékhoz képest (lásd még MT útmutató 3.3.2 
pont, nem kötelező)   

33,2 38 % 

Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest   
- Elsődlegesen lerakott 
- Másodlagosan lerakott 

58,8 
28,3 
30,5 

59 % 
38 % 
21 % 
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  2015 

  Projekt 
nélkül, 

t 

Projekttel, 
t 

EU 
irányelv 

célkitűzés 
(t)* 

Támogatási 
stratégia 
célkitűzés 

(t) ** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS 

%-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt 
(Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában)  

1. Szelektív hulladékgyűjtés 4 108 10 242  6 390 64.3 160.3 

1.1. csomagolási hulladék 2 731 4 025 4 457   61.3 90.3 

1.2. biohulladék 630 5 279       

1.3. egyéb hulladék 747 937       

2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 4554 9353 2 288 11 037 199 41.3 408.8 84.7 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 633 744       

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 143 1 559       

2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 630 5 279       

2.4. házi komposztálás 0 561       

2.5. MBH szerves kezelt része 2 149 1 210       

2.6. Égetés szerves része 0 0       

3. Lerakásra kerülő maradék hulladék 23 429 17 756       

3.1. Elsődleges 15 786 9 092  11 037 143.0 82.4 

3.2. Másodlagos 7 643 8 664  6 100 125.3 142.0 

4. Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0       
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  2016 

  Projekt 
nélkül, t 

Projekttel, 
t 

EU 
irányelv 

célkitűzés 
(t)* 

Támogatási 
stratégia 

célkitűzés (t) 
** 

Kötelezettség 
teljesítése projekt 

nélkül (Az EU 
irányelv, illetve TS 

%-ában)  

Kötelezettség 
teljesítése projekt 
(Az EU irányelv, 

illetve TS %-ában)  

1. Szelektív hulladékgyűjtés 4 539 11 021   6 369 71.3 173.0 

1.1. csomagolási hulladék 3 037 4 473 4 464   68.0 100.2 

1.2. biohulladék 699 5 537       

1.3. egyéb hulladék 804 1 011       

2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése 4765 9738 5 205 11 001 92 43.3 187.1 88.5 

2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 682 798       

2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése 1 251 1 709       

2.3. biohulladék szelektív gyűjtése 699 5 537       

2.4. házi komposztálás 0 590       

2.5. MBH szerves kezelt része 2 134 1 103       

2.6. Égetés szerves része 0 0       

3. Lerakásra kerülő maradék hulladék 22 985 17 005       

3.1. Elsődleges 15 258 8 187  11 001 138.7 74.4 

3.2. Másodlagos 7 727 8 818  6 079 127.1 145.1 

4. Égetésre kerülő maradék hulladék 0 0       
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1. számú melléklet: Lakossági veszélyes hulladékok begyűjtőhelyei a tervezési területen   
 

Szárazelem gyűjtőhelyek 

Rebat Kht. gyűjtőhelyei 

Gyűjtőhely neve: Cím: 

10.sz. Coop ABC 4075 Görbeháza, Böszörményi u.26. 

11.számú Coop ABC 4086 Hajdúböszörmény-Hajdúvid, Óvoda u. 24. 

2.sz. Coop Sziget ABC 4090 Polgár, Hősök útja 20. 

6.sz. Coop ABC 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 37. 

LIDL Élelmiszerüzlet  4242 Hajdúhadház, Dr. Földi János u. 55. 

Penny Market Áruház 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 

Penny Market Áruház 4242 Hajdúhadház, Dr.Földi J. u.  

 Penny Market Áruház 4220 Hajdúböszörmény, Balthazár Dezső u. 7-9. 

 Penny Market Áruház 4090 Polgár, Hősök útja 38-42. 

 Penny Market Áruház  4080 Hajdúnánás, Mártírok útja 4-6. 

Rossmann Drogéria Parfüméria 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 5. 

Rossmann Drogéria Parfüméria 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 10. 

Relem Kht. gyűjtőhelyei 

Gyűjtőhely neve: Cím: 

Kányási-Ker Kft Reál Élelmiszerüzlet 4060 Balmazújváros, Tamási Áron u. 1. 

Kerékpár és Műszaki bolt 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 16. 

Mobil 1 Gsm 4060 Balmazújváros, Veres Péter 15. 

Németfalu ABC-je 4060 Balmazújváros, Szoboszlói u 51. 

Nonifone Kft. 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 5.-7. 

Nyitnikék Óvoda 4060 Balmazújváros, Hortobágyi u 18. 

Reál Élelmiszerüzlet 4060 Balmazújváros, Batthyány 92. 
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Róna Áruház 4060 Balmazújváros, Veres Péter 3. 

2.sz. Coop Sziget ABC  4090 Polgár, Hősök u.20. 

4.sz vegyesbolt Coop mini 4090 Folyás, Fő u. 

Mollvill Bt. 4090 Polgár, Szabadság u 3. 

10.sz Vegyesbolt Coop 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 

KE-VI KER. 2005 Bt 4075 Görbeháza, Bükk utca 

Széchenyi István Általános iskola 4075 Görbeháza, Széchenyi u 9 

093. sz. ALDI 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Szoboszlói út  

103.sz. C+C üzlet 4220 Hajdúböszörmény, József A .u. 

104. sz. dm 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth L. u. 10-16. 

27.sz. Coop üzlet 4220 Hajdúböszörmény, Erdélyi u. 

7.sz. Mini Coop 4220 Hajdúböszörmény, Polgári u. 

Baltazár Dezső Református Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. 

Bethlen Gábor Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Tizenháromvértanú u 1 

Bocskai István Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai Tér 11 

Bocskai István Általános Iskola 4220 Hajdúböszörmény, Benedek u. 6 

Bocskai István Gimnázium 
Hajdúböszörmény 

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 12 

DB GSM Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Munkácsy u. 3 

Elektromert KFT. 4220 Hajdúböszörmény, Külső-Szoboszlói út. 

Euronics Szaküzlet Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső u. 27. 

Hajdú Food 96 Kft Reál Bolt 4220 Hajdúböszörmény, Árpád u. 13 

Hajdú Food 96 Kft Reál Bolt 4220 Hajdúböszörmény, Fürdő u. 24 

Hajdúböszörmény Posta 4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 16 

Héliker 198. sz. 4220 Hajdúböszörmény, Bethlen G. u. 32 

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 1 4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi u 2 
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II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola 2 4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi u 42 

Széchenyi I. Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 

4220 Hajdúböszörmény, Radnóti M. u 

Jó Pásztor Református Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Kálvin tér 18 

Zöldrügy Környezetvédelmi Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Zsemberi major 

Napsugár Óvoda 4220 Hajdúböszörmény, Újvárosi u 12 

Spar 965.sz. üzlet 4220 Hajdúböszörmény, Bánság tér 1/a. 

Szám-Vil-Tech Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Korpona u. 11/b 

Vas-Műszaki Bolt. 4087 Hajdúdorog, Mátyás Király krt. 125 

1. sz. Vegyesbolt 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 

4.Vegyesbolt Coop 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 

10.sz Vegyesbolt Coop 4087 Hajdúdorog, Mátyás krt. 

101.sz ABC Coop 4087 Hajdúdorog, Fő u 

231. sz. dm 4087 Hajdúdorog, Vasvári tér 7. 

5. Vegyesbolt. 4087 Hajdúdorog, Rákóczi krt. 

9.sz Vegyesbolt Coop. 4087 Hajdúdorog, Fürdő u 

Coop ABC 4087 Hajdúdorog, Vasvári Pál u. 

Görög katolikus Óvoda Általános Iskola 
Gimnázium és Diákotthon 

4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1 

Görög katolikus Óvoda Általános Iskola 
Gimnázium és Diákotthon 

4087 Hajdúdorog, Petőfi tér 1 

Húsdiszkont 4087 Hajdúdorog, Böszörményi u 

Móra Ferenc Ált. Iskola 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 5 

Reál Élelmiszerüzlet 4087 Hajdúdorog, Ady Endre u. 10 

Qupers Kft. Hajdúdorog 4087 Hajdúdorog, Vasút út 10. 

Okin Hungary Gépgyártó Kft. 4087 Hajdúdorog, Vasút u 10 

Templomkerti Óvoda 4242 Hajdúhadház, Mester u 35/a 
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Szivárvány Óvoda 4242 Hajdúhadház, Szilágyi Pál 2 

Poroszlay Kerti Óvoda 4242 Hajdúhadház, Petőfi u 1/a 

Forker Kft. Reál Élelmiszerüzlet 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14 

Dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 

4242 Hajdúhadház, Jókai u 1-3 

Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Iskola 
Ált. Iskola 

4242 Hajdúhadház, Szilágyi D. u. 2-4 

Aranykapu óvoda 4242 Hajdúhadház, Óvoda u 1 

Aranykapu óvoda és Tagóvodája 4242 Hajdúhadház, Bercsényi u 23 

Aranykapu óvoda 4242 Hajdúhadház, Óvoda u 1 

110.sz ABC Coop 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 

Barcsa János Számítástechnikai T. Ált. Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71 

Csiha Győző Általános Közép és Szakképző 
Iskola 

4080 Hajdúnánás, Baross u 1 

Darmix-Vill EC 4080 Hajdúnánás, Ady Endre Krt. 38 

Garancia 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 

II Rákóczi Általános és Művészeti Iskola 4080 Hajdúnánás, Óvoda u 2-10 

Italdiszkont 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 

Planéta-Coop 95. Kft 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 16 

Profi élelmiszer diszkont 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 

Reál Élelmiszerüzlet 4080 Hajdúnánás, Bocskai u 9-11 

Ventifilt ZRt. 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 

Nyitnikék Óvoda 4071 Hortobágy, Erdei Ferenc 18 

Alaszka Kft. 8.sz üzlet 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u 15 

II. Rákóczi Ált. iskola 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8 

Petőfi Sándor Alapfokú Oktatási intézmény 4071 Hortobágy, József A u 1 

Tikövizig Polgár Szakaszmérnökség 4090 Polgár, Hősök útja 98 
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Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola 

4090 Polgár, Kiss Ernő u 10 

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola 

4090 Polgár, Brankovics tér 2 

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola 

4090 Polgár, Móricz út 3-5 

Vásárhelyi Pál Gimnázium, Általános és 
Szakképző Iskola 

4090 Polgár, Zólyom u 14 

Forker Kft. Reál Élelmiszerüzlet 4243 Téglás, Kossuth u. 62 

105.sz Gazdabolt 4243 Téglás, Úttörő u. 

6.sz. Vegyesbolt Coop 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

4065 Újszentmargita, Hunyadi u 5 

9.sz Vegyesbolt Coop 4096 Újtikos, Fő u 

 

Cseber Kht. növényvédőszer csomagolások gyűjtőhelyei 

Cég Cím 

Farmmix Kft  4220 Hajdúböszörmény, Ipartelep u. 1 

Buzafood 97 Kft.  4080 Hajdúnánás, Tiszavasvári útfél 

Farmker Kft  4080 Hajdúnánás, II. telep Balmazújvárosi út 

IKR Zrt.  4080 Hajdúnánás, Árpád u 80 

Agrosector Kft.  4087 Hajdúdorog, Ady E. u. 7. 

 

Az Electro-Coord Kht. elektronikai hulladék begyűjtő pontjai  

1. PENNY MARKET 5430072 - 4060 Balmazújváros, KASTÉLYKERT U. 5151/2 HRSZ 
2. SZŰCH MIHÁLY VÁLLALKOZÓ - 4060 Balmazújváros, DEBRECENI ÚT 49 
3. TESCO HAJDÚBÖSZÖRMÉNY - 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, KÜLSŐ ÚJVÁROSI ÚT - 
4. MUREX HUNGÁRIA KFT - 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, KÜLSŐ SZOBOSZLÓI ÚT 1 
5. PENNY MARKET 5430140 - 4220 Hajdúböszörmény, BALTHAZÁR D. U. 7-9 
6. ORBÁN-ELEKTRIC KFT - 4220 Hajdúböszörmény, BETHLEN G. U. 35 
7. GE HUNGARY KFT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY - 4220 Hajdúböszörmény, KINIZSI TÉR 1 
8. PENNY MARKET 5430140 - 4220 Hajdúböszörmény, BALTHAZÁR D. U. 7-9 
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9. ORBÁN-ELEKTRIC KFT IPARTELEP U. - 4220 Hajdúböszörmény, IPARTELEP U. 22 
10. MOL VILL BT - 4090 Polgár, SZABADSÁG U. 3 
11. PENNY MARKET 5430155 - 4242 Hajdúhadház, DR. FÖLDI J. U. 13914/79 HRSZ 
12. PENNY MARKET 5430174 - 4080 Hajdúnánás, MÁRTÍROK ÚTJA 4-6 
13. DARMIX-VILL - 4080 Hajdúnánás, ADY ENDRE U. 38 
14. FÉNYERŐ 94 BT - 4080 Hajdúnánás, ADY ENDRE KRT 28/A 
15. VAS-MŰSZAKI BOLT - 4087 Hajdúdorog, MÁTYÁS KIRÁLY KRT. 125 
16. MEMBRÁN ÜZLETHÁZ - KÁRÁNDI IMRE - 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH L. U. 55 
17. PENNY MARKET 5430128 - 4090 Polgár, HŐSÖK ÚTJA 38-42 

 

A MOL Zrt. által, töltőállomásokon üzemeltetett használt sütőolaj begyűjtőhelyek listája: 

1. Polgár, Hajdú u. 16.(Munkácsy út) 
2. Hajdúnánás, Tiszavasvári út 
3. Hajdúböszörmény, Debreceni út 1. 

 

A MOL Zrt. által, töltőállomásokon üzemeltetett fáradtolaj begyűjtőhelyek listája: 

1. Hajdúdorog, Böszörményi út 85. 
2. Polgár, Hajdú u. 16.(Munkácsy út) 
3. Hajdúnánás, Tiszavasvári út 
4. Hajdúböszörmény, Debreceni út 1. 
5. Téglás, 4. sz. főút  
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2. számú melléklet: A hulladékgazdálkodást érintő főbb nemzeti tematikus stratégiai 
tervek, programok  
 
 
NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (NKP III.)  
 

A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 
feltételeinek biztosításához, melyhez  célul tűzte ki a települési élet- és környezetminőség 
javítását, a természeti erőforrásaink és értékeink megőrzését, a fenntartható életmód, termelés 
és  fogyasztás elősegítését és a környezetbiztonság javítását.  
Az NKP-III. a 2009-2014 között megvalósítandó célokat és elvégzendő környezetvédelmi 
feladatokat tematikus akcióprogram köré szervezte. A hulladékgazdálkodásra vonatkozó 
akcióprogram fő célkitűzései az alábbiak:  
• Az évente képződő hulladék mennyisége 20%-kal csökkenjen (2014-ben se keletkezzen 20 
millió tonnánál több hulladék),  
• 2014-re a képződő hulladék legalább 40%-a anyagában, további 10%-a energetikailag 
hasznosításra kerüljön,  
• A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes speciális technológiát 
igénylő hulladékok kivételével – az ország határain belül rendelkezésre álljanak.  
 
 
ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ  
 

Az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció céljai között a több munkahely, magasabb 
jövedelmek, biztonságosabb, tisztább és jobb minőségű környezet, egészségesebb és hosszabb 
élet szerepel. A fejlesztéspolitikai eszközök (pl. KEOP) jelentős forrásokat biztosítanak 
környezeti célok megvalósításához, ugyanakkor számos olyan fejlesztést is támogatnak, 
amelyek összességükben további környezetterheléssel és -igénybevétellel járnak. Kiemelt 
feladat ezért a környezeti szempontok fejlesztéspolitikai döntésekben történő érvényesítése.  
A koncepció megfogalmazza, hogy szükség van a települési és a veszélyes hulladékok kezelése 
során a jelenleginél hatékonyabb feltételrendszer kialakítására, a hulladékok csökkentésére, a 
szelektív gyűjtés növelésére.  
 
 
ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  
 

A területpolitika célja egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi - gazdasági - környezeti 
térszerkezet és területi rendszer létrehozása, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal 
és identitással rendelkező térségekben szerveződik, s amelyben a társadalom számára az 
alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében nincsenek 
jelentős területi egyenlőtlenségek. Az Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK) átfogó 
céljai 2020-ig: a térségi versenyképesség, területi felzárkózás, fenntartható térségfejlődés és 
örökségvédelem, területi integrálódás Európába, decentralizáció és regionalizmus.  
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A „Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem” célkitűzés szerint feladat az ország számára 
a potenciális szennyező forrásként jelentkező szennyvíz és hulladék korszerű technikával 
megvalósuló kezelése, ártalmatlanítása. Támogatni kell a kis volumen helyi 
energiagazdálkodási, valamint az anyag- és hulladékgazdálkodási rendszerek kialakítását, 
amelynek során a megújuló energiaforrások használatának prioritást kell élveznie. Mindez 
fenntartható módon járul hozzá az infrastrukturális problémák enyhítéséhez.  
Az OTK alapján a szervezett hulladékgyűjtésbe kapcsolt lakások arányának növelése Észak-és 
Dél-Alföldön, a Duna-Tisza közén és a belső, perifériás kistérségekben, valamint korszerű 
hulladékgazdálkodási rendszerek és a kapcsolódó infrastrukturális ellátó rendszerek  kiépítése  
szükséges.  
Az OTK mellett a hulladékkezelő létesítmények helykijelölésénél meghatározóak az Országos  
Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény előírásai is.  
Az Országos Területrendezési Terv az ország egészére határozza meg a léptéknek megfelelő 
mélységben a területhasználatra és az infrastruktúra  térbeli rendjére vonatkozó jövőképet és az 
annak elérését szolgáló szabályokat. Rendelkezik a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezetéről is.  
Az Országos Területrendezési Terv az OHT-t a hulladéklerakók illetve más hulladékkezelő 
létesítmények helyének kijelölése tekintetében érinti. Az OTrT részletes szabályokat határoz 
meg a fenti létesítményekre vonatkozóan.  
Az  OTrT törvény „Az  Ország  Szerkezeti  Terve” című 2. számú melléklete az építmények 
által igénybevett térségek, országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények 
között megjeleníti a veszélyes hulladék ártalmatlanítót és a radioaktív hulladéklerakót. Az 
OTrT törvény térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetére 
vonatkozó szabályozási tartalma továbbá érvényesül a kiemelt térségek, illetve megyei 
önkormányzati rendelettel elfogadott megyei területrendezési tervek szabályozási tartalmában.  
 
 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 
(2007–2016)  
 

A Stratégia fő célja, hogy azonosítsa a települési szilárd hulladék-gazdálkodás fejlesztési 
igényeit és támogassa ezek költség-hatékony megvalósítását, Magyarország egésze és régiói 
környezetvédelmi felzárkózásának elősegítése és EU kötelezettségeinek 2016-ig történő 
teljesíthetősége érdekében.  
Ebből következően célja továbbá, hogy szakmai és gazdaságossági megalapozást adjon a II. 
Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítását célzó operatív programok közül a Környezet és 
Energia Operatív Program (KEOP) ezen belül az „Egészséges, tiszta települések” prioritáshoz 
tartozó hulladékgazdálkodási intézkedések - végrehajtásához, azaz az Európai Unió 2007-2013 
közötti fejlesztés-támogatási lehetőségeinek felhasználásához a települési szilárd hulladékok 
kezelése terén. Figyelembe véve a támogatási források elhasználására vonatkozó n+2,  illetve 
n+3 finanszírozási szabályt (a fejlesztés megkezdését követő 2, illetve 3 éven belüli 
megvalósítás lehetőségét), a Stratégia időtávja 2007-2016, azaz három évvel hosszabb, mint az 
EU források 2007-2013 közötti költségvetési időszaka.  
Emellett célja, hogy az Európai Bizottság Regionális Politika Igazgatóságának erre vonatkozó  
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igényének is megfelelően, alapot teremtsen az EU források felhasználásával tervezett projektek 
egymással, illetve a már kivitelezés alatt álló programokkal összehangolt előkészítéséhez, a 
rendelkezésre álló források ésszerű és hatékony felhasználása révén. Ennek megfelelően a 
Stratégia a követelmények figyelembe vételével történő irány kijelölésen túl, a lehetséges 
megoldásokat is azonosítja, ezek költség-hatékonyságának és alkalmazásuk várható terheinek 
összevetése révén. 
 
 
A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 
(2007-2013)  
 

A támogatási stratégia készítésének célja, hogy megalapozza a települési szilárdhulladék- 
gazdálkodási rendszerek fejlesztése című 1.1.1. KEOP támogatási konstrukciót, illetve a 
konstrukció keretében támogatható fejlesztések azon kereteit és feltételeit, amelyekkel a 
települési szilárd hulladékokra vonatkoztatható EU-kötelezettségek teljesítése országos szinten 
költség- hatékonyan biztosítható.  
A támogatási stratégia ennél a támogatási konstrukciónál kiemelten szükséges, mivel a 
vonatkozó jogszabályok többségükben keretjellegűek, országos szinten érvényesek. Így a 
KEOP támogatások szakmai megalapozottságát, társadalmi hasznosságának és 
hatékonyságának igazolását önálló támogatási stratégia tudja megteremteni.  
A támogatási stratégia épít a meglévő országos programokra (különösen az OHT 2003-2008.  
(OHT I.), valamint a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési Stratégia 2007-2016). 
Azonban ezek egyrészt időtávjukban, másrészt tartalmukban csak egyes részleteikben elégítik 
ki a 2007-2013 közötti támogatási feltételeket. Ezért a jelen támogatási stratégia vállalja fel az 
Európai Unió (EU) által biztosított támogatási források EU-kötelezettségek teljesítéséhez kötött 
felhasználásának optimalizálását. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Környezet és 
Energia Operatív Programjában (KEOP) a hulladékgazdálkodási célra felhasználható források 
szűkössége miatt a támogatási stratégia kifejezetten az EU kötelezettségek minél magasabb 
társadalmi hasznosságú, költség-hatékony teljesítésére helyezi a hangsúlyt. 
 
 
ORSZÁGOS GYŰJTÉSI ÉS HASZNOSÍTÁSI TERV 2013.  
 

Az OHÜ által elkészített, éves szintű terv, amely a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. 
évi LXXXV. törvény által meghatározott feladata. A terv alapvetően a környezetvédelmi 
termékdíjköteles termékekből képződött hulladékok begyűjtésével és hasznosításával 
kapcsolatosan határozza meg a HKE által meghatározott kiemelt anyagáramok tekintetében az 
elérendő hasznosítási arányok teljesítése érdekében szükséges teendőket. A HHG Kft., mint az 
OHÜ-vel szerződésessel rendelkező közszolgáltató, közvetve érintett a benne foglaltak 
végrehajtása érdekében működési terültén. 
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3. számú melléklet: A HHG Kft.-vel kapcsolatban lévő oktatási intézmények 
felsorolása 
 
 

Intézmény neve Település 
DE Gyermeknev. és Felnőttképzési 
Kar  

Hajdúböszörmény 

Balthazár Dezső Ref. Ált. Isk. Hajdúböszörmény 
Bethlen Gábor Ált. Isk. Hajdúböszörmény 
Bocskai István Ált. Isk. Hajdúböszörmény 
Eötvös József Ált. Isk. Hajdúböszörmény 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hajdúböszörmény 
Középkerti Általános Iskola Hajdúböszörmény 
Bocskai István Gimnázium Hajdúböszörmény 
Veress Ferenc Szakképző Iskola Hajdúböszörmény 
Széchenyi István MGI Hajdúböszörmény 
Hunyadi János Általános Iskola  Hajdúböszörmény 
Csillagvár Óvoda Hajdúböszörmény 
Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája Hajdúböszörmény 
Jó Pásztor Református Óvoda Hajdúböszörmény 
Kincskereső Óvoda Hajdúböszörmény 
Napsugár Óvoda Hajdúböszörmény 
Napsugár Óvoda Balmazújváros 
Csicsergő Óvoda Balmazújváros 
Mesevár  óvoda Balmazújváros 
Ságvári óvoda Balmazújváros 
Szigetkert óvoda Balmazújváros 
Balmazújvárosi Ált. Isk.  Balmazújváros 
Kossuth téri tagintézmény Balmazújváros 
Móricz Zs. Utcai tagintézmény Balmazújváros 
Hortobágy utcai tagintézmény Balmazújváros 
Balmazújvárosi Ref. Ált. Isk. és 
Óvoda Balmazújváros 

Dózsa Gy. Utcai tagintézmény Balmazújváros 
Veress Péter Gimnázium Balmazújváros 
Móra Ferenc Ált. Isk. Hajdúdorog 
Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola Hajdúdorog 
Szent Bazil Oktatási Központ Hajdúdorog 
Aranykapu Óvoda Hajdúhadház 
Szivárvány Óvoda Hajdúhadház 
Földi János Ált. Isk. Hajdúhadház 
Szilágyi Dániel Gimnázium Hajdúhadház 
Bocskai István Ált. Isk. és Gimn. Hajdúnánás 
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Polgári úti intézményegység Hajdúnánás 
Baross utcai intézményegység Hajdúnánás 
Iskola utcai intézményegység Hajdúnánás 
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium Hajdúnánás 
Baross utcai intézményegység Hajdúnánás 
Hajdúnánási Ref. Ált. Isk. és Óvoda Hajdúnánás 
Hajdúnánási Óvoda Hajdúnánás 
1. sz. Óvoda Hajdúnánás 
2. sz. Óvoda Hajdúnánás 
Napsugár Óvoda Hajdúnánás 
Hétszínvirág Óvoda Hajdúnánás 
7. sz. Óvoda Hajdúnánás 
Eszterlánc Óvoda Hajdúnánás 
Napsugár Óvoda és Bölcsőde Polgár 

Vásárhelyi Pál Általános Iskola Polgár 

József Attila Gimn. és Szakképző 
Iskola Polgár 

Németh László Ált. Isk.  Bocskaikert 
Napsugár Óvoda Bocskaikert 
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.  Téglás 
Fényes utcai tagintézmény Téglás 
Bárczay Anna Városi Óvoda  Téglás 
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde Görbeháza 

Széchenyi István Általános Iskola Görbeháza 

 “Nyitnikék” Tagóvoda Hortobágy 
Petőfi Sándor Kistérségi Ált. Isk. Hortobágy 
Általános Iskola Tiszagyulaháza 
Óvoda Tiszagyulaháza 
Hunyadi Mátyás Ált. Isk.  Újszentmargita 
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Újszentmargita 
Általános Iskola Újtikos 
Óvoda Újtikos 

 


