KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK
III.
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI

Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a
települési szilárd hulladék, és kb. 20 millió tonna a kezelt folyékony települési hulladék. Az ipari
eredető hulladék mennyisége csökkenı, a kommunális hulladéké kissé növekvı tendenciát mutat.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatban általános gondot jelent, hogy:
• nincs a különbözı hulladékokra vonatkozó, megbízhatóan mőködı információs
rendszer;
• nem teljes körő a települési szilárd hulladékok győjtése, még alacsony fokú a szelektív
hulladékgyőjtés, az alkalmazott eszközök mőszaki színvonala és állapota rendkívül rossz;
• jelentıs az olyan illegális és legális lerakók száma, melyek jelenleg potenciális
szennyezıforrások;
•
•
•

kevés a szabad kapacitású hulladéklerakó, és a lerakásnál a korszerőbb eljárásokat nem
alkalmazzák;
ellenırizhetetlen a ténylegesen begyőjtött folyékony hulladék mennyisége és elhelyezése;
a hulladék fogadására a mőködı szennyvíztelepeknek csak kis hányada készült fel, az
ürítés többnyire csatornahálózatba történik, de elıfordul, hogy közvetlenül a
természetbe.

Települési egyéb hulladékok vonatkozásában gondot jelent, hogy:
• az építési-bontási hulladékok elhelyezése, hasznosítása nem megfelelı, sok esetben
elhagyásról lehet beszélni.
Ipari hulladékok és mezıgazdasági hulladékok tekintetében:
•
•
•

nem készült a termelési és kommunálisként kezelt kisüzemi hulladékok által okozott
talaj- és talajvízszennyezésrıl felmérés,
hiányoznak az egyszerő eszközökkel mőködtethetı komposztáló üzemek,
a biotechnológiai módszerek alkalmazása esetleges.
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A hulladékká vált termékek területén:
• a visszavételi, csere- és kezelési kötelezettség és a betétdíj alkalmazása nem kellıen
átgondolt,
• a termékek teljes élettartamára vonatkozó termelıi és a forgalmazói felelısség
korlátozott,
•

a fogyasztók tájékozottsága és tájékoztatása nem megfelelı.

A hulladékgazdálkodás – hulladékkezelés – körében szervezett közszolgáltatás alapvetıen a helyi
közösségekhez, az önkormányzatokhoz kötıdik. A közszolgáltatás szervezése elsısorban az
önkormányzatok által ellátandó helyi közügy. A közszolgáltató kiválasztásában és a
közszolgáltatás mőködésében a környezetvédelem általános és globális szempontjai mellett a
települési igényeknek is kifejezésre kell jutniuk.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közszolgáltatói az alábbiak:
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Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Sajó-Bódva völgyi projekt elıkészítése 1998-ban indult, a kezdeményezı szerepét Kazincbarcika
és Sajókaza önkormányzata vállalta magára az Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási Rt.
bevonásával. A Hulladékgazdálkodási Társulás 2000. októberében alakult, melynek feladata a
társult önkormányzatok közigazgatási területén összehangolt fejlesztés, közös társulási programok
kialakítása abból a célból, hogy a Sajó-Bódva völgye és környékén korszerő, EUkonform regionális hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki valamint annak elısegítése,
hogy a térségben a felhagyott korszerőtlen és illegális hulladéklerakók felszámolásra kerüljenek. A
Társulás 118 önkormányzat részvételével alakult meg, mely összességében 230 ezer lakost érint.
Az érintett régiót az ábrán kék vonal határolja.

A projekt az ISPA program segítségével valósult meg, a támogatott teljes beruházás költsége 3,2
milliárd forint volt, ennek 10 százalékát az önkormányzatok állták, az EU 50%-ban, a magyar
állam pedig 40%-ban fedezte a költségeket.
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A projekt céljai:
•

A Sajó-Bódva-völgyi régióban a szelektív hulladékgyőjtés bevezetése, az ehhez
szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló győjtı, szállító
és kezelı-rendszer kiépítése, a szükséges eszközpark megteremtése.

•

Regionális hulladékkezelı és feldolgozó telep kialakítása, hulladékválogató,
hulladék-komposztáló és építési hulladék feldolgozó üzemrészekkel.

•

Regionális települési szilárdhulladék lerakó telephely és lerakó tér kialakítása
Sajókaza térségében kiszolgáló és mőködtetı létesítményekkel együtt, a meglévı
Regionális Hulladékkezelı központ szomszédságában. Ezzel a tervek szerint az
elkövetkezı 25 évre megoldódik a Sajó-Bódva völgyi településeken keletkezı hulladékok
elhelyezésének a gondja.
Regionális hulladékátrakó állomás létesítése Ózd térségében.
A projekt területén megtőrt, az Aggteleki Nemzeti Parkot, mint világörökséget,
és az ivóvízbázisokat is veszélyeztetı 5 db hulladéklerakó (aggteleki települési, edelényi
regionális, ózdi regionális, kazincbarcikai regionális, szikszói regionális) rekultivációja.
A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának fokozott csökkentése az EU
direktívájának megfelelıen.

•
•

•

Ongán a következı helyszíneken kerültek szelektív hulladékgyőjtı szigetek kialakításra:
Berzsenyi u. - Petrovics u. sarok (UNIO COOP ABC mögött)
Dózsa Gy. u. - Rákóczi u. sarok
Rákóczi u. - Gyöngyvirág u. sarok
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A „házhozmenı zöldzsákos” szelektív hulladékgyőjtési szolgáltatást a Cirkont
Hulladékgazdálkodási Zrt. biztosítja településünkön. A 2010. évre vonatkozó házhozmenı
szelektív hulladékgyőjtés menetrendje a következı:
2010. január 27.
2010. február 24.
2010. március 24.
2010. április 28.
2010. május 26.
2010. június 23.
2010. július 28.
2010. augusztus 25.
2010. szeptember 22.
2010. október 27.
2010. november 24.
2010. december 22.

2009. évben településünkön 1392 tonna kommunális hulladék keletkezett.
A szelektíven győjtött hulladékok mennyisége a következı volt:
üveg hulladék:

4,74 tonna

papír hulladék:

21,24 tonna

mőanyag hulladék:

200 kg

A tájékoztató a Köztisztasági Egyesülés „A települési hulladék kezelésének jellemzı
költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései” c. kiadványának, a Cirkont
Hulladékgazdálkodási Zrt. által szolgáltatott adatok valamint a www.sajobodva.hu oldal
információinak felhasználásával készült.
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