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1. A tervkészítés általános adatai
Tervezési szint:

Észak‐magyarországi Régió
Borsod‐Abaúj‐Zemplén megye
Miskolci Térségi Konzorciumba tartozó települési önkormányzatok
illetékességi területe
Helyi

A Miskolc Térségi Konzorcium érintett települései (kivétel Sajószentpéter, amely nem tagja a
Konzorciumnak):
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Település
Alsózsolca
Felsőzsolca
Hernádnémeti
Kistokaj
Sajópálfala
Sajószenpéter
Szirmabesenyő

A fenti települések területileg a Miskolci kistérségbe, a Miskolc és térsége tervezési
területhez tartoznak. A közszolgáltató a településeken az AVE Miskolc Kft.
Terv elkészítéséért felelős szerv:
− Alsózsolca Város Önkormányzata
− Felsőzsolca Város Önkormányzata
− Hernádnémeti Község Önkormányzata
− Kistokaj Község Önkormányzata
− Sajópálfala Község Önkormányzata
− Sajószentpéter Város Önkormányzata
− Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatát készítő neve, elérhetősége
Név:
Cím:

AVE Miskolc Kft.
3527 Miskolc, József A. u. 65

Felülvizsgálat báziséve: 2007
Felülvizsgált időtartam: 2008‐2009
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Tervezés módja:
A közös hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elkészítésének első fázisában a társult
települési önkormányzatok illetékességi területének állapotvizsgálatára kerül sor.
A vizsgálat során ismertetjük a települések (a térség) természeti‐, gazdasági‐, társadalmi‐ és
infrastrukturális adottságait, valamint a települések jelenlegi hulladékgazdálkodási
rendszerét.
A második fázisban a rendelkezésre álló adatok, információk alapján a települési
önkormányzatoknak meglévő cselekvési programot tanulmányoztuk.
A hulladékgazdálkodási terv és a jelenlegi felülvizsgálat alapelvei
A hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében érvényesítendő alapelveket a 2000. évi
XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról tartalmazza, amelyek a következők:
Megelőzés elve:
A legkisebb mértékűre kell szorítani a képződő hulladék mennyiségét és veszélyességét, a
környezetterhelés csökkentése érdekében.
Megosztott felelősség elve:
A termék és az abból származó hulladék teljes életciklusában érintett szereplőknek együtt
kell működniük.
Elvárható felelős gondosság elve:
A hulladék mindenkori birtokosa köteles a lehetőségeinek megfelelően mindent megtenni
annak érdekében, hogy a hulladék környezetet terhelő hatása a legkisebb mértékű legyen.
Elérhető legjobb elvárás elve:
Törekedni kell az adott műszaki és gazdasági körülmények között megvalósítható
leghatékonyabb megoldásra; a legkíméletesebb környezet‐igénybevétellel járó, anyag‐ és
energiatakarékos technológiák alkalmazására, a környezetterhelést csökkentő
folyamatirányításra, a hulladékként nagy kockázatot jelentő anyagok kiváltására, illetőleg a
környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetésére.
Szennyező fizet elv:
A hulladék termelője, birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója köteles a
hulladékkezelési költségeit megfizetni, vagy a hulladékot ártalmatlanítani; a szennyezés
okozója, illetőleg előidézője felel a hulladékkal okozott környezetszennyezés
megszüntetéséért, a környezeti állapot helyreállításáért és az okozott kár megtérítéséért,
beleértve a helyreállítás költségeit is.
Közelség elve:
A hulladék hasznosítására, ártalmatlanítására a ‐ környezeti és gazdasági hatékonyság
figyelembevételével kiválasztott ‐ lehető legközelebbi, arra alkalmas létesítményben
kerülhet sor.
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Regionalitás elve:
A hulladékkezelő létesítmények kialakításánál a fejlesztési, gazdaságossági és
környezetbiztonsági szempontoknak, valamint a kezelési igényeknek megfelelő területi
gyűjtőkörű létesítmények hálózatának létrehozására kell törekedni.
Önellátás elve:
Képződő hulladékok teljes körű ártalmatlanítására kell törekedni, ennek megfelelő
ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és üzemeltetni.
Fokozatosság elve:
A hulladékgazdálkodási célokat ütemezett tervezéssel, egymásra épülő lépésekben, az
érintettek lehetőségeinek és teherviselő képességének figyelembevételével kell elérni.
Példamutatás elve:
A helyi önkormányzati szervek a munkájukban érvényesítik a törvény céljait és elveit.
Költséghatékonyság elve:
A hulladékkezelés szabályainak kialakítása, a hulladékgazdálkodás szervezése során
érvényesíteni kell, hogy a gazdálkodók, fogyasztók által viselendő költségek a lehető
legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak.
A felülvizsgálat során figyelembe vett jogszabályok:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő
szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március
22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól
98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről
241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat‐ és
hatásköréről
271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék
kezelésének részletes szabályairól
126/2003. (08. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi
követelményeiről
164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és
adatszolgáltatási kötelezettségekről
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról
és a közszolgáltatási szerződésről
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételéről
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályairól
181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak
visszavételéről
4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
5/2001 (II. 23.)KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és
az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás
műszaki követelményeiről
15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékai kezelésének részletes szabályairól
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik
kezeléséről
45/2004. (VII. 26.) BM‐KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék
kezelésének részletes szabályairól
1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék
kezeléséről
20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk
hulladékainak kezeléséről.
103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett
csomagolóeszköz‐hulladékok kezeléséről
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi
követelményeinek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről

A felülvizsgálat során elkészítésének adatforrásai:
− Települési Önkormányzatok
− Területileg illetékes közszolgáltatók adatszolgáltatása
− Borsod‐Abaúj‐Zemplén Megye, Statisztikai évkönyv, 2007
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1.1

Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és infrastrukturális)
adottságainak bemutatása

A tervezési területen található települések közigazgatásilag a Miskolci kistérséghez
tartoznak, azonban földrajzilag más‐más természeti egységbe (kistájba) sorolhatóak be, ezért
az érintett területek által lefedett térség bemutatása összetett feladat.
1.1.1 Földrajzi, természeti adottságok
A vizsgált településcsoport Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyében, az Alföld és az Északi‐
középhegység találkozásánál helyezkedik el, amely három kistáj területét érinti.
Kistáj
Sajó‐Hernád sík
Sajó‐völgy
Harangod

Települések
Alsózsolca, Felsőzsolca, Kistokaj, Sajópálfala, Szirmabesenyő
Sajószenpéter
Hernádnémeti

Sajó‐Hernád sík kistáj
A kistáj 90 és 161 m közötti tszf‐i magasságú hordalékkúp‐síkság. Dél felé lejtő felszínének
északi része környezeténél alacsonyabban fekszik, míg középső és déli, alacsonyodó része
szigetszerűen 8‐10 m magasra kiemelkedik. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja
építi fel. Az egykori felszín a folyók eróziójának hatására alacsony völgyközi hátakkal tagolt. A
Sajó és a Hernád ártéri vidéke kis relatív reliefű hullámos illetve enyhén hullámos síkság.
Egyhangú felszíne löszös anyagokkal fedett.
A földtani adottságait tekintve, a felsőpannónia rétegekre átmenet nélkül települ a
pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi
képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek illetve belesimulnak
a hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny‐ra kavicsos, K‐re inkább finom üledékekből
áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénben tartott, s különösen a Sajó‐Hernádtól Ny‐
ra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék.
A kistáj mérsékelten meleg, száraz éghajlatú kistáj. A Sajó völgyében az É‐i, ÉNy‐i szelek, míg
a Hernád völgyében É‐ÉK‐i az uralkodó szélirány.
A Sajó és a Hernád közös hordalékkúp‐síkság, amelyhez a Sajó Sajószentpéter alatti szakasza,
a Hernád Alsódobsza alatti szakasza tartozik vízrajzilag. A talajvíz mélysége 2‐6 m között
változik. Az artézi kutak száma kevés. Mélységük általában csekély, de onnan is tekintélyes
vízhozamokat termelnek.
A talajok jelentős része a folyók öntésanyagain képződött hidromorf és szikes talajokból,
valamint a magasabb térszínek löszös anyagain kialakult csernozjomokból tevődik össze.
Főként a kistáj alsó harmadában a csernozjom talajok borítása válik jellemzővé.
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Harangod kistáj:
A kistáj 100 és 243 m között tszf‐i magasságú hegylábfelszíni helyzetben lévő hordalékkúp‐
síkság. Déli irányban enyhén lejtő felszíne meredek peremmel szakad le a Takta, a Sajó és a
Hernád árterére. Felszíni képét eróziós‐deráziós folyamatok alakították ki.
A pannónia rétegekre települt hordalékkúp főként homokos, iszapos, üledékekből áll. A
pleisztocén végén a terület homokos‐iszapos lösszel fedődött be. A löszös agyag D‐felé
fokozatosan finomodik, iszaposodik.
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, de közelít a mérsékelten hűvös éghajlati jelleghez,
csapadékellátottság tekintetében száraz. A csapadékellátottságot tekintve száraz.
Szélirányok közül az É‐i, ÉK‐i és DNy‐i a leggyakoribb.
Vízrajzi szempontból nyugat felől a Hernádnak mintegy 20 km közötti szakaszára
támaszkodik. Keleti oldalán a Takta felé lejt, de nem éri el azt. A kistáj két kis vízfolyása a
Gilip patak és a Harangod patak, amelyek a Taktába folynak le.. Száraz gyenge lefolyású,
vízhiányos terület. A talajvíz mélysége a Hernád‐völgyben 2 m, míg kelet felé fokozatosan
6 m alá mélyül, mennyisége jelentéktelen.
A terület valamennyi talaja löszös üledéken képződött. Legnagyobb arányban a csernozjom
barna erdőtalajok, a mészlepedékes csernozjomok és az alföldi mészlepedékes csernozjomok
vannak jelen.
A kistáj képét a nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a Hernád‐folyó és a kisebb‐
nagyobb kavicsbánya tavak határozzák meg.
Sajó‐völgy kistáj:
A kistáj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A felszín fele ártér,
fele pedig a közepes magasságú tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az abszolút tszf‐i
magasság 1213 és 260 m között változik. A kistáj gyenge horizontális felszabdaltságú.
Intenzívebb eróziós‐deróziós formák és folyamatok a kistáj ÉNy‐i és ÉK‐i részén jellemzőek.
A kistáj kőzettani alapját Ny‐ról K‐re az oligocén márga, homok, a barnakőszéntelepes
miocén lajtamészkő és homokos homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 60%‐át
folyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15 %‐át lösz és löszderivátum (főként a II. és
IV. sz. teraszon), kb. 15 %‐át glaciális vályog fedi. A felszíni‐felszín közeli képződményekre az
ÉNy‐DK‐i, Ny‐K‐i szerkezeti irány, a feltöltött medencére és idősebb képződményeire, pedig
az ÉK‐DNy‐i irány a jellemző. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelésre érdemes
a kb. 50 Mt barnakőszénkészlet és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt).
A kistáj éhgajlata mérsékelten hűvös‐mérsékelten száraz, a leggyakoribb szélirányok az ÉNy‐i,
DK‐i.A kistáj vízrajza a Sajónak az országhatártól a Bódva torkolatáig terjedő 58 km‐es
völgyére, valamint a Bódvának a Szuhogyi‐patak torkolata alatti 30 km hosszú völgyére
terjed ki. A völgynek tetemes talajvízkincse van, átlagosan 2‐4 m között van.
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A kistáj talajtakarója változatos. A folyóvölgyet szegélyező dombok legmagasabb térszínein
nyirokszerű agyagon vagy andezit málladékon képződött agyagbemosódásos barna
erdőtalajok képződtek. Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog.
1.1.2 Természetvédelem
A vizsgált települések természetvédelmi szempontból a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park
működési területén helyezkednek el.
A települések országosan védett természeti területek közül nemzeti park, ill. tájvédelmi
körzet területét nem érintik, természetvédelmi terület nem találhat területükön, azonban az
1996. évi LIII. tv. 23. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az ún. ex‐lege védelem alatt áll
hazánkban valamennyi forrás, láp, szikes tó, barlang, kunhalom, földvár, melyek a törvény e
bekezdése alapján országos jelentőségűnek minősülnek, bárminemű károsításuk tilos.
A települések nagy részén találhatóak olyan természeti területek, természetszerű élőhelyek,
természet‐közeli állapotokkal jellemezhető rét, legelő, erdő, nádas művelési ágú
földterületek, melyek természetvédelmi szempontból jelentős területnek minősülnek
Ezeken a területeken nem kívánatos semmi olyan tevékenység, ami a tájképben, a
természetes életközösségekben (növénytársulásokban) és élőhelyekben maradandó
károsodást vagy átalakulást eredményezhet.
Érzékeny természeti területek (ÉTT/ESA) a természetvédelmi szempontból átlag feletti
sérülékenységet mutató területeken kerültek kijelölésre. A kijelölés célja, hogy a természeti
adottságokkal, a tájjal és a termelési hagyományokkal harmóniában lévő termelési módok
kerüljenek meghonosításra vagy felélesztésre ezeken a természet‐ és tájvédelmi
szempontból értékes területeken.
A 2/2002 (I. 23.) KöM‐FVM együttes rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján I.
kiemelten fontos területi kategóriába került besorolásra a Bükki Nemzeti Park
védőzónájában Sajószentpéter.
II. fontos kategóriában a Hernád‐völgy területén Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti
települések határa.
III. tervezett kategóriába került a Sajó és a Hernád köze települései közül Sajópálfala,
Sajószentpéter települések határa.
A települések többsége a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, 7. számú melléklete alapján
érintett a Natura 2000 hálózat által.
Különleges Természetmegőrzési Területekkel (SCI) érintett települések a HUAN 20003
Bódva‐völgy és Sas‐patak‐völgye elnevezésű területen Sajószentpéter, a HUAN 20004
Hernád‐völgy és Sajóládi‐erdő elnevezésű területen Alsózsolca, Hernádnémeti, a HUAN
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20006 Sajó‐völgy elnevezésű területen pedig Alsózsolca, Felsőzsolca, Sajószentpéter,
Szirmabesenyő.
A helyi jelentőségű temészetvédelem települési hatáskörbe tartozik.
1.1.3 Társadalmi adottságok
1.1. táblázat: Demográfiai adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007)
Terület
(ha)

Lakónépesség
2007. jan.1‐
én

Élve
születés
(2007)

Halálozás

Természetes
szaporodás,
fogyás (‐)

1. Alsózsolca

2 602

6 148

80

62

18

2. Felsőzsolca

1 625

7 084

77

77

–

3. Hernádnémeti

2 876

3 652

50

43

7

4. Kistokaj

976

2 014

17

14

3

5. Sajópálfala

711

812

6

5

1

6. Sajószentpéter

3 485

12 513

144

166

‐22

7. Szirmabesenyő

1 575

4 535

30

57

‐27

Települések

1.1.4 Gazdasági adottságok
A térségben működő regisztrált vállalkozások legnagyobb arányban egyéni vállalkozások.
A térség erős mezőgazdasági tradíciókkal rendelkezik. A növénytermesztés területén jelentős
az ipari növény (pl. napraforgó) és takarmánynövény előállítása, ezt követi a gyümölcs‐ és
zöldségtermesztés.
Települések adatait 1.2 táblázat (működő vállalkozások, vendéglátóhelyek) tartalmazza.
1.2. táblázat: Gazdasági adottságok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007)

Települések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alsózsolca
Felsőzsolca
Hernádnémeti
Kistokaj
Sajópálfala
Sajószentpéter
Szirmabesenyő

Óvoda

Iskola

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
‐
+
+

Háziorvos
Ebből:
Gyógyszer‐ Kiskereskedelmi élelmiszerüzlet Regisztrált
és házi
tár
üzlet
vállalkozás
gyermekor‐
és áruház
vos
összesen
4
1
38
19
393
4
1
59
20
715
3
1
30
14
212
1
–
18
5
212
–
–
3
2
50
8
3
144
51
747
3
1
37
13
440
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Személygép‐
kocsi
1 321
1 920
812
623
200
2 565
1 321
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1.1.5 Infrastrukturális adottságok
Közlekedési infrastrukturális ellátottság
Borsod‐Abaúj‐Zemplén megyek közlekedési infrastruktúrája mind a vasútvonalakat, mind a
közutakat tekintve Miskolc‐centrikus kiépítésű. A fő közlekedési utak jelentős
tranzitforgalmat bonyolítanak le, ennek negatív környezeti hatásai elsősorban a települési
szakaszokon érvényesülnek. A vizsgált települések közúton megközelíthetőek, amelyek a
legtöbb esetben felújításra szorulnak. Az utóbbi évek nagyszabású útépítései során
négysávos autóutak, elkerülő utak, megyeszékhelyeket és nagyobb lélekszámú településeket
összekötő, s ezáltal számos települést érintő autópályaszakaszok épültek, így sok helyen a
települések belterületi útjai tehermentesültek.
Lakások infrastrukturális ellátottsága
A térség lakásállományának ellátottsága vegyes képet mutat.
A villamos energia tekintetében elmondható, hogy valamennyi település és ezen belül
valamennyi lakás rendelkezik fogyasztási lehetőséggel.
A térség vizsgált települései mindegyike rendelkezik vezetékes gázellátással. A gázt fogyasztó
háztartások száma az összes háztartáshoz viszonyítva kb. 80‐90 % között mozog.
Általános elmondható, hogy a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások aránya még mindig
magasabb, mint a közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya. A közműolló
nagy nyitottsága negatívan hat a lakókörnyezet állapotára. A másodlagos közműolló
(vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának különbsége) nyitottsága
Szirmabesenyő településen a legnagyobb (35%), míg a legalacsonyabb Sajópálfala és
Hernádnémeti településeken.
A települések műszaki infrastrukturális ellátottságát az alábbi táblázatban ismertetjük.
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1.3. táblázat: Infrastrukturális adatok (Forrás: KSH Statisztikai évkönyv 2007)

Települések

Lakásállomány, 2007 Háztartási villamosener‐
év végén
giafogyasztók

Háztartások részére
szolgáltatott
villamos energia,
MWh

Háztartási
vezetékesgáz‐
fogyasztók

Összes szolgáltatott
gáz, ezer m3

Ebből: háztartásoknak

1.

Alsózsolca

1 832

2 139

4 003

1 493

5 066

2 601

2.

Felsőzsolca

2 223

2 133

5 237

1 927

3 914

3 208

3.

Hernádnémeti

1 191

1 345

1 782

1 028

2 236

1 765

4.

Kistokaj

664

1 014

770

694

1 187

1 044

5.

Sajópálfala

283

275

751

238

423

387

6.

Sajószentpéter

4 525

4 609

10 083

3 834

6 116

5 155

7.

Szirmabesenyő

1 605

2 219

2 000

1 498

3 238

2 884

Települések

Közüzemi vízvezeték‐
hálózat, km

Közüzemi
vízhálózatba
bekapcsolt lakás

Összes
szolgáltatott víz,
ezer m3

Ebből:
lakosságnak

Közüzemi szennyvízcsatorna‐ Közüzemi szennyvízcsatorna‐
hálózat, km
hálózatba bekapcsolt lakás

1.

Alsózsolca

41,6

1 728

139

114

48,3

1 476

2.

Felsőzsolca

32,3

2 108

165

132

47,8

1 499

3.

Hernádnémeti

26,5

996

82

76

22,3

915

4.

Kistokaj

9,2

630

60

56

9,7

427

5.

Sajópálfala

7,0

204

17

16

5,0

201

6.

Sajószentpéter

44,6

4 184

376

339

45,4

3 170

7.

Szirmabesenyő

26,3

1 511

131

116

38,1

948
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1.1.6 Környezetet érő hatások, terhelések, emissziók
A egyes településeken jelen lévő környezetterhelés, esetenként környezetszennyezés
legfőbb okai a településeken megjelenő illegális hulladéklerakások, illegális
szennyvízszikkasztások, csatornázatlan területek, valamint jogszabályoknak, hatósági
előírásoknak nem megfelelően kiépített és működtetett hulladékkezelő létesítmények
(lerakó, égető).
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet (a felszín alatti víz állapot a szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról) alapján az érintett területek besorolása felszín
alatti víz szempontjából a következő:
Fokozottan érzékeny terület: Alsózsolca, Felsőzsolca, Hernádnémeti
Érzékeny terület: Kistokaj, Sajópálfala, Sajószentpéter, Szirmabesenyő
Kevésbé érzékeny terület: ‐
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület: Alsózsolca, Felsőzsolca,
Hernádnémeti

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó
hulladékok mennyisége és eredete
A települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az
Önkormányzatok tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot ellátó
szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés, közterület‐fenntartás, stb. keletkező
hulladékokkal foglalkozunk.
Ezen túlmenően kitérünk azon hulladékokra is, melyeket a települési önkormányzatok
illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében
szállíttatnak el és kezeltetnek, illetve amelyeket a közszolgáltató által üzemeltetett
lerakóban ártalmatlanítanak.
2.1

A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége

2.1.1 Nem veszélyes hulladékok
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2.1. táblázat: A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)
Mennyiség (t/év)
Település

1. Alsózsolca
2. Felsőzsolca
3. Hernádnémeti
4. Kistokaj
5. Sajópálfala
6. Sajószentpéter
7. Szirmabesenyő
Összesen

Települési szilárd
hulladék
2007
1 124
1 537
680
428
180
n.a.
1 077
5 026

Települési folyékony hulladék

2008 2009
2007
2008
1 091
965 180 631
179 522
1 485 1 363 208 926
206 853
678
593 107 836
106 638
430
523 48 058
48 574
181
162 24 002
23 710
n.a.
n.a. 372 534
365 380
1 041
934 133 765
132 422
4 906 4 540 1 075 752 1 063 099

2009
176 485
205 656
105 616
51 758
23 126
249 534
82 770
894 945

Kommunális szennyvíziszap
2007
n.a.
n.a.

2008
n.a.
n.a.

2009
n.a.
n.a.

25,7

40,7

43,4

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

25,7

40,7

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
43,4

Építési‐bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok*
2007
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2008
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2009
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes
hulladékok*
2007 2008 2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék mennyisége szerepeljen
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Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes
hulladékok*
2007 2008 2009
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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2.1.2 Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok
2.2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól
elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (tonna/év)
Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok
Csomagolási hulladékok
Egyéb
összesen
hulladék
Egyéb hulladék
2007
2008
2009

Település

1.

Alsózsolca

n.a.

51

46

36

n.a.

2.

Felsőzsolca

n.a.

62

53

42

n.a.

3.

Hernádnémeti

n.a.

32

28

22

n.a.

4.

Kistokaj

n.a.

18

14

11

n.a.

5.

Sajópálfala

‐

8

6

5

n.a.

6.

Sajószentpéter

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

7.

Szirmabesenyő

n.a.

45

36

29

n.a.

2.1.3 Csomagolási hulladékok
2.3. táblázat: A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Település

1. Alsózsolca
2. Felsőzsolca
3. Hernádnémeti
4. Kistokaj
5. Sajópálfala
6. Sajószentpéter
7. Szirmabesenyő
Összesen

Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év)
Vegyes
Papír és
Műanyag
Üveg
összetételű
karton
csomagolási
kompozit
csomagolási
csomagolási
hulladék
hulladék
csomagolási
hulladék
hulladék
20
8
0
9
23
10
0
10
12
5
0
5
6
3
0
3
3
1
0
1
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
15
6
0
7
78
33
0
35
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Összesen

36
42
22
11
5
n.a.
29
146
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2.2

A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége

Ha a felhalmozott hulladékok alatt az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség által
engedélyezett, 1 éven túl tárolt hulladékokat értjük, akkor a vizsgált településeken
felhalmozott hulladékok nem találhatóak.
Amennyiben figyelembe vesszük az illegális hulladéklerakás tényét, úgy az alábbiak szerint
értelmezhetjük a felhalmozott hulladékok körét.
A településeken keletkező hulladékok elhelyezésére 30‐40 évvel ezelőtt kijelölésre kerültek
olyan területek – pl. anyagnyerőhelyek, bányagödrök ‐, ahol a települési hulladékot
úgymond „felhalmozták”. A jelenleg érvényben lévő környezetvédelmi jogszabályok
értelmében azonban illegális lerakásoknak minősülnek.
Ezeken a területeken felhalmozott hulladékok típusa többnyire a nem veszélyes hulladékok
körében tartozó kommunális hulladékok, építési törmelékek, illetve a kiemelten kezelendő
hulladékáramok közé sorolandó, lakosságnál keletkező állati eredetű hulladékok (dögkút,
dögtemető).
Az ily módon felhalmozott hulladékokra vonatkozóan – elsősorban kevert települési szilárd
hulladékok – a ROYAL HASKÖNING LANDFILL felmérései, illetve a KEOP 2.3.1. pályázati
konstrukció keretén belül elkészített felülvizsgálatok és rekultivációs tervek tartalmaznak
adatokat.
Illegális hulladéklerakók (lásd 5.3 táblázat) felszámolása pályázati pénzekből folyamatos.
Az érintett településekre jellemző azonban, hogy az utóbbi időkben ezek a „felhalmozási”
területek többnyire – hála a vonatkozó rendeletek be nem tartása esetén fizetett többnyire
igen jelentős bírságnak – megszűntek, az önkormányzatok folyamatosan gondoskodnak az
érintett területek megfigyelésről és szükség esetén az újból kialakult hulladéktömegek
elszállításáról. Szerencsére azonban, ha vannak is még ilyen területek a fogyasztási,
felhasználási szokásokra tekintettel csak kis‐, ill. közepes települési szilárdhulladék
mennyiségekről beszélhetünk.
2.3

A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége

A településekről jellemzően csak a termelt hulladék kiszállítás történik.
Ezeken a településeken a kiszállított hulladék mennyisége megegyezik a keletkezett
települési hulladékmennyiségekkel.
Jelenleg az összes érintett településről, szervezett hulladékgyűjtés keretein belül, az AVE
Miskolc Kft. gyűjti a szilárd települési hulladékot és a Miskolci Regionális Hulladéklerakóra
(Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ 3594 Hejőpapi 073/6 hrsz.) szállítja.
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2.3.1 Nem veszélyes hulladékok
2.4. táblázat: A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves
mennyiségük

Település
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alsózsolca
Felsőzsolca
Hernádnémeti
Kistokaj
Sajópálfala
Sajószentpéter
Szirmabesenyő

Településre
beszállított
(t/év)
0
0
0
0
0
0
0

Települési szilárd hulladék
Településről kiszállított
Szelektíven gyűjtött
(t/év)
hulladékok (t/év)
2007
2008
2009
2007
2008
2009
1 124
1 091
965
51
46
36
1 537
1 485
1 363
62
53
42
680
678
593
32
28
22
428
430
523
18
14
11
180
181
162
8
6
5
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1 077
1 041
934
45
36
29

Az érintett településekről a hulladékgyűjtő szigeteken keresztül szelektíven gyűjtött
csomagolási hulladékok is kiszállításra kerülnek, amelynek mennyisége megegyezik a
keletkező mennyiséggel (lásd 2.2. táblázat).
2.3.2 Települési folyékony hulladékok
A keletkezett települési folyékony hulladék egy részét csatornahálózattal, egy részét pedig
szippantással szállíttatják el az önkormányzatok.
A települési folyékony hulladékra vonatkozó mennyiségi adatok a közszolgáltatók
adatközlése, illetve a lakosegyenérték és csatornázottság mértéke alapján lettek
megbecsülve, ismertetve. A lakosegyenérték meghatározásának módja 5.3.1 fejezetben
kerül ismertetésre.
A csatornázottság mértéke a közüzemi csatornahálózatra bekötött lakóházak és a
településen nyilvántartott összes lakóház arányát mutatja.
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2.5. táblázat: A települési folyékony hulladék és éves mennyisége

Település

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alsózsolca
Felsőzsolca
Hernádnémeti
Kistokaj
Sajópálfala
Sajószentpéter
Szirmabesenyő

Csatornázottság
aránya [%]

Keletkezett folyékony
hulladék [m3]

2007 2008

2009

2007

2008

2009

81%
67%
77%
64%
71%
70%
59%

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
100%
100%

180 631
208 926
107 836
48 058
24 002
372 534
133 765

179 522
206 853
106 638
48 574
23 710
365 380
132 422

176 485
205 656
105 616
51 758
23 126
249 534
82 770

82%
69%
79%
68%
71%
72%
64%

Csatornahálózaton begyűjtött
folyékony hulladék [m3]

Szippantással
begyűjtött folyékony
hulladék [m3]

Összesen begyűjtött
folyékony hulladék [m3]

2007

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2 744
5 358
1 958
1 676
536
8 711
4 333

2 650
5 144
1 819
1 509
550
9 544
4 118

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
‐
‐

144 933
144 035
83 099
39 419
16 962
254 693
83 389

149 050
147 698
85 715
41 453
17 390
270 515
88 093

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
249 534
82 770

2008

2009

125 689*
115 497*
106 958*
136 410** 128 099** 124 311**
60 610*
56 250*
56 664*
41 212*
43 351*
45 822*
17 048
16 840
n.a.
244 446*** 246 083*** 249 534***
79 009
80 944*** 82 770***

* Közszolgáltató (GW Borsodvíz Zrt.) által közölt adat
** Közszolgáltató (MIVÍZ Kft.) által közölt adat
*** Közszolgáltató (ÉRV Zrt.) által közölt adat

‐19‐

AVE Miskolc Kft.
Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

A településekről begyűjtött folyékony hulladék mennyiségi adatai a hulladékgazdálkodási
terv, valamint a közszolgáltatók adatközlése alapján kerültek kiszámításra, közlésre.
Azon településeken, ahol nem állt rendelkezésre közszolgáltatói
hulladékgazdálkodási tervben ismertetett számolási módot használtuk:

adat,

ott

a

„Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony
hulladék jellegzetessége, hogy – mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és
elszállításra –, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt,
illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében
végbemenő természetes sűrűsödésből eredőn.
Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyiségének számbavétele során számolni
kell azzal, hogy a települési folyékony hulladék tárolására szolgáló hazai tárolók nem zártak,
aminek következtében további veszteség jelentkezik, vagyis a tengelyen elszállítandó
települési folyékony hulladékmennyiség kevesebb lesz.
Amennyiben a tárolók zártak a tárolás során adódó párolgás miatt a keletkező nyers
szennyvíznél 20 %‐kal kevesebb szennyvízmennyiség kezeléséről kell gondoskodni.
Amennyiben a tároló nem zárt, a keletkező nyers szennyvíznek csak kb. a tizenketted része
(8‐9 %) marad a tárolóban.”
2.3.3 Csomagolási hulladékok
2.6. táblázat: Csomagolási hulladék összetétele, 2009

Település

1. Alsózsolca
2. Felsőzsolca
3. Hernádnémeti
4. Kistokaj
5. Sajópálfala
6. Sajószentpéter
7. Szirmabesenyő
Összesen

2.4

Szelektíven gyűjtött mennyiség, 2009 (t/év)
Vegyes
Papír és
Műanyag
összetételű
Üveg
karton
csomagolási
csomagolási
kompozit
csomagolási
hulladék
csomagolási
hulladék
hulladék
hulladék
20
8
0
9
23
10
0
10
12
5
0
5
6
3
0
3
3
1
0
1
n.a.
n.a.
0
n.a.
15
6
0
7
78
33
0
35

Összesen

36
42
22
11
5
n.a.
29
146

A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

A településeken keletkező és onnan elszállított nem veszélyes hulladékok tekintetében a
települési szilárd hulladékok lerakásra kerülnek, a települési folyékony hulladékok egy része
szennyvíztisztító telepre kerül, egy része pedig a területen elszikkad.
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2.4.1 Nem veszélyes hulladékok
2.7. táblázat: A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) –
2007. év
Keletkezett

Hulladék
Települési szilárd
hulladék
Települési folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési‐bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen
Mindösszesen

*

Hasznosítás*

Égetés

Lerakás

Egyéb kezelt

Nem megfelelően
kezelt
t/év
%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

5 026

0,47

216

0,020

0

0

4 810

0,45

0

0

0

0

1 075 752

99,53

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

734 130

67,93

341 623

31,61

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

1 080 778

100,00

216

0,02

0

0

4 810

0,45

734 130

67,93

341 623

31,61
100,0

anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

A táblázat alapján a települési szilárdhulladék ~4,3 %‐a szelektíven került gyűjtésre a
lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigeteken keresztül.
A vizsgált településeken keletkező települési folyékony hulladék ~68,3 %‐a kerül a kijelölt
szennyvíztisztító telep(ek)re. A fennmaradó mennyiség (31,7 %) nem megfelelő kezelés útján
kerül ki az egyedi kialakítású szennyvíztárolókból.
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2.8. táblázat: A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) –
2008. év
Hulladék
Települési szilárd
hulladék
Települési folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési‐bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen
Mindösszesen

*

Hasznosítás*

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

4 907

0,46

184

0,02

0

0

4 723

0,44

0

0

0

0

1 063 099

99,54

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

717 147

67,15

345 952

32,39

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

184

0,02

0

0

4 723

0,44

717 147

67,15

345 952

32,39
100,0

1 068 006 100,00

Égetés

Lerakás

Egyéb kezelt

Nem megfelelően
kezelt
t/év
%

Keletkezett

anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség

A táblázat alapján a települési szilárdhulladék ~3,7 %‐a szelektíven került gyűjtésre a
lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigeteken keresztül.
A vizsgált településeken keletkező települési folyékony hulladék ~67,4 %‐a kerül a kijelölt
szennyvíztisztító telep(ek)re. A fennmaradó mennyiség (32,6 %) nem megfelelő kezelés útján
kerül ki az egyedi kialakítású szennyvíztárolókból.
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2.9. táblázat: A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) –
2009. év
Hulladék
Települési szilárd
hulladék
Települési folyékony
hulladék
Kommunális
szennyvíziszap
Építési‐bontási
hulladékok és egyéb
inert hulladékok
Mezőgazdasági és
élelmiszeripari nem
veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb
gazdálkodói nem
veszélyes hulladékok
Összesen
Mindösszesen

Égetés

Lerakás

Egyéb kezelt

Nem megfelelően
kezelt
t/év
%

Keletkezett

Hasznosítás*

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

t/év

%

4 541

0,50

146

0,02

0

0

4 395

0,49

0

0

0

0

894 945

99,50

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

682 520

75,88

212 426

23,62

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

0

0

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

899 486

100,00

146

0,02

0

0

4 395

0,49

682 520

75,88

212 426

23,62
100,0

A táblázat alapján a települési szilárdhulladék ~3,2 %‐a szelektíven került gyűjtésre a
lakossági szelektív hulladékgyűjtő szigeteken keresztül.
A vizsgált településeken keletkező települési folyékony hulladék ~76,3 %‐a kerül a kijelölt
szennyvíztisztító telep(ek)re. A fennmaradó mennyiség (23,7 %) nem megfelelő kezelés útján
kerül ki az egyedi kialakítású szennyvíztárolókból.

Az érintett települések területén keletkező összes települési szilárd hulladék az AVE Miskolc
Kft. által üzemeltetett, Miskolci Regionális Hulladéklerakóba került.
A fejlesztéseket abban az irányban kell meghatározni, hogy ez az arány jelenleg elsősorban
az anyagában hasznosítás, a későbbiekben ha ez nem lehetséges, a termikus hasznosítás
(égetés) irányában tolódjanak el.
2.4.2 Kiemelten kezelendő hulladékáramok
Az Önkormányzatok nem vezetnek nyilvántartást a kiemelten kezelendő hulladékáramokról.

3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények
A jelenleg hatályos 2000. XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról az alábbi módon adja meg a
kezelés fogalmát, illetve a hulladékkezelési tevékenységi kört.
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Kezelés: A hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére
irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a
kezelőlétesítmények utógondozását is.
Hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása,
előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.
3.1

A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó
hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat az
Önkormányzatok jegyzője (körjegyzője), ill. az Észak‐magyarországi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el.
A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
a 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet rendelkezik. Az említett rendelet 4.§‐a értelmében a
települési szilárd hulladékot zárható, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben kell gyűjteni, míg a 6. § (1) bekezdés értelmében a települési folyékony
hulladék begyűjtése és szállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi
üzemelésű, csepegés‐ és szóródás‐mentes, bűz‐ és szaghatást kizáró célgépjárművel
végezhető.
A hulladékok szelektív gyűjtéséhez szükséges hulladékgyűjtő szigetekre, valamint
hulladékgyűjtő udvarokra vonatkozó előírásokat az 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a
települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól tartalmazza.
A tervezési területen működő hulladéklerakókkal kapcsolatos műszaki követelményeket, a
hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és
feltételekről rendelkezik a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet. A rendelet tartalmazza a
hulladéklerakó rekultivációjával, utógondozásával kapcsolatos követelményeket is.
A településeken keletkező egészségügyi eredetű hulladékok gyűjtési módját, a gyűjtési
eszközök minőségi követelményeit az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék
kezeléséről szóló 1/2005. (1. 11.) EüM rendelet szabályozza, mely szerint a 18 01 01 EWC
kódszámú hulladékká vált nem használt éles, hegyes eszközöket elkülönítetten, eredeti
bontatlan csomagolásban, illetve szilárd falú, szúrásálló edényzetben kell gyűjteni (4. §. (3)
bek.)
Az alábbi táblázatban feltüntetésre kerültek a területen folyó, hulladékkezelésre kiadott
környezetvédelmi hatósági engedélyesek. Az engedélyeseket telephelyük alapján az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (http://okir.kvvm.hu/kezelo/) adatbázisa
tartalmazza.
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3.1. táblázat: A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma
(Forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (http://okir.kvvm.hu/kezelo/))
Engedélyes neve

Cím

Telephelye

Ábel László

3561 Felsőzsolca Rózsa Utca 5.

3571 Alsózsolca Nagy út 2.

Ábel László

3562 Felsőzsolca Rózsa Utca 5.

3572 Alsózsolca Nagy út 2.

Tárgy*

nem veszélyes hulladék kezelési
engedélye (szállítás,
begyűjtés 30000 tonna/év)
nem veszélyes építési‐bontási
hulladékok előkezelésének,
hasznosításának engedélyezése
(hasznosítás 4000 tonna/év,
előkezelés 5000 tonna/év)
Veszélyes hulladék begyűjtése
(szállítás, begyűjtés)

Ábel‐Bau Építőipari,
3572 Alsózsolca Nagy út 2.
Bányászati Meliorációs Kft.

3572 Alsózsolca Nagy út 2.

Avermann‐Holvex Kft.

3571 Alsózsolca Gyár út 7

hulladékkezelő telep 3571 Alsózsolca Gyár u. hulladékok kezelésének
7.
engedélyezése

Avermann‐Holvex Kft.

3572 Alsózsolca Gyár út 7

konténeres üzemanyagkút 3571 Alsózsolca
Gyár u. 7.

Avermann‐Holvex Kft.

3573 Alsózsolca Gyár út 7

E3 Kft.

3434 Mályi Berki Géza U. 42.

E3 Kft.

3435 Mályi Berki Géza U. 42.

Enviro Bt

3530 Miskolc Szent István U 7
Fsz1

Nem veszélyes hulladék
begyűjtése (szállítás, begyűjtés)
nem veszélyes hulladékok
hulladékkezelő telep 3571 Alsózsolca Gyár u.
kezelésére vonatkozó engedélye
7.
(szállítás)
nem veszélyes hulladékkezelési
3571 Alsózsolca Gyár u
engedély (begyűjtés, előkezelés
1190t)
nem veszélyes hulladék
3572 Alsózsolca Gyár u
kezelésének (szállításának)
engedélyezése
veszélyes hulladék
Alsózsolcai Kavicsbánya 3571 Alsózsolca
hasznosításának engedélyezése
Gyár u.7.
(hasznosítás 300 tonna/év)
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Engedély száma

Engedély
érvényességi
ideje

10/000026‐
010/2010

2013.06.30

10/000026‐
011/2010

2013.06.30

14/000818‐
2012.03.04
003/2009
10/012261‐
006/2009 (Előkezelés 2012.09.02
22090 tonna/év)
14/005040‐
2014.11.05
010/2009
10/004540‐
001/2008

2011.03.03

10/003821‐
007/2008

2011.04.30

10/011661‐
027/2008

2011.09.30

10/000797‐
006/2009

2014.02.28
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Engedélyes neve

Cím

Csécsi‐Transz Fuvarozo És
Szolgáltato Kft

3713 Arnót Petöfi U 160

Nádasi Kft.

3531 Miskolc Báthory I. U. 11

Aes Borsodi Energetikai Kft 3704 Berente Ipari U. 7

Aes Borsodi Energetikai Kft 3705 Berente Ipari U. 7

Nimer Rajeh

3519 Miskolc Trencséni Utca 18.

"Ferrofém 2005." Kft.

3711 Szirmabesenyő Állomás U.
1/A.

"Ferrofém 2005." Kft.

3712 Szirmabesenyő Állomás U.
1/A.

"Ferrofém 2005." Kft.

3713 Szirmabesenyő Állomás U.
1/A.

Telephelye

Tárgy*

nem veszélyes hulladékok
szállításának engedélyezése
Nem veszélyes hulladékok
Nádasi Kft. ‐ Telephely 3553 Kistokaj Állomás
kezelésének engedélye
u. 9.
(szállítás, begyűjtés‐26000 t/év)
AES Borsodi Hőerőmű
(Kazincbarcika) részére égetési
Külső zagytér 3770 Sajószentpéter
maradékok zagytéren történő
Sajószentpéter külterület
ártalmatlanításának
engedélyezése (ártalmatlanítás‐
33000 t/év)
települési szennyvíziszap, mint
nem veszélyes hulladék
Külső zagytér 3770 Sajószentpéter
zagytéren történő
Sajószentpéter külterület
hasznosításának engedélyezése
(hasznosítás‐410 t/év)
nem veszélyes hulladékok
MÉH telep 3770 Sajószentpéter Kökény u.
kezelésének engedélye
13.
(Szállítás, begyűjtés, előkezelés‐
5765 t/év)
nem veszélyes hulladékok
Hulladékkereskedelem 3711 Szirmabesenyő kezelésének engedélye
Állomás u. 1/A.
(szállítás, begyűjtés‐13810 t/év,
előkezelés‐1200 t/év)
veszélyes hulladékok
Hulladékkereskedelem 3711 Szirmabesenyő
kezelésének engedélye
Állomás u. 1/A.
(szállítás, begyűjtés‐1000 t/év)
Hulladékkereskedelem 3711 Szirmabesenyő nem veszélyes hulladékok
Állomás u. 1/A.
kezelésének engedélye
szállitmányozás 3561 Felsőzsolca ipari Park
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Engedély
érvényességi
ideje

10/014236‐
006/2007

2010.12.13

10/003243‐
001/2010

2013.01.31

10/011246‐
004/2009

2012.08.31

10/015786‐
003/2009

2012.12.02

10/010931‐
022/2008

2011.09.26

10/015273‐
006/2009

2011.10.24

10/015514‐
005/2009

2014.09.30

10/012429‐
007/2008

2011.10.24
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Engedélyes neve

Cím

Telephelye

Tárgy*

nem veszélyes hulladékok
begyűjtésének, szállításának
engedélyezése
nem veszélyes hulladékok
szirmabesenyői telephelyén
Hulladék begyűjtő telephely 3711
Birinyi Dénes
3508 Miskolc Dohány Út 1.
történő előkezelésének
Szirmabesenyő Közép‐dülő 0115/1 hrsz.
engedélyezése (előkezelés‐1000
t/év)
nem veszélyes hulladékok
Hulladék begyűjtő telephely 3711
begyűjtésére vonatkozó
Birinyi Dénes
3509 Miskolc Dohány Út 1.
Szirmabesenyő Közép‐dülő 0115/1 hrsz.
hulladékkezelési engedélyének
módosítása
nem veszélyes hulladékok
Hulladék begyűjtő telephely 3711
kezelésének engedélye
Birinyi Dénes
3510 Miskolc Dohány Út 1.
Szirmabesenyő Közép‐dülő 0115/1 hrsz.
(begyűjtés 5000 t/év)
SAJÓ KONTÉNER
Nem veszélyes hulladékok begyűjtése,
(Szirmabesenyő) nem veszélyes
3711 Szirmabesenyő Kossuth u.
Csengő Bt.
hulladék kezelési engedélye
szállítása, előkezelése 3711 Szirmabesenyő
51
Külterület 024/19
(szállítás‐10000 t/év, begyűjtés,
előkezelés‐10000 t/év)
veszélyes hulladékok
3712 Szirmabesenyő Bessenyei U. Hulladék kereskedelem 3711 Szirmabesenyő
Dexiker‐97 Kft
kezelésének engedélye
1/A.
Külterület, 0115/1 hrsz.
(előkezelés 10000 t/év)
hasznosítás‐1000t/év,
Tóth Lajos
3711 Szirmabesenyő Tsz Major 1. telephely 3711 Szirmabesenyő külterület
előkezelés‐1000 t/év
Tüfém Kereskedelmi És
nem veszélyes hulladékok
3432 Emőd Arany Janos 11.
3711 Szirmabesenyő Állomás u. 1/a.
Szolgáltato Kft
kezelésének engedélyezése
* az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték
Bau‐Konténer Kft.

3711 Szirmabesenyő Gárdonyi
Géza Utca 15.

Gépjármű tároló telephely 3711
Szirmabesenyő Major, Berekdülő
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Engedély száma

Engedély
érvényességi
ideje

10/014300‐
007/2008

2011.10.24

10/013750‐
006/2009

2012.07.31

10/013751‐
006/2009

visszavonásig

10/009935‐
006/2008

2011.08.04

10/010882‐
006/2010

2013.06.30

10/011714‐
011/2007

2011.01.04

013055‐007/2007

2010.07.31

10/015704‐
024/2008

2011.11.06
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4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
Az érintett településeken a hatályos jogszabályokban meghatározottaktól eltérő helyi vagy
egyedi intézkedések nem történtek.

5. A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre
felhatalmazott vállalkozások
5.1

Hulladékok gyűjtése és szállítása

A vizsgált településekről a településen keletkezett összes települési szilárd hulladékot a
közszolgáltató, az AVE Miskolc Kft. gyűjti be, szállítja el és kezeli, ártalmatlanítja szervezett
hulladékgyűjtés keretein belül. Ezt a tevékenységet csak a hatályos környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő szállítójárművekkel, illetve munkagépekkel végzi.
A tervezési területen a vezetékes szennyvíz esetében három közszolgáltató található: GW
Borsodvíz Zrt. (székhelye Miskolc), MIVÍZ Miskolci Vízművek Kft. (székhelye: Miskolc), ÉRV
Zrt. (székhelye: Kazincbarcika).
A területen egyéb kiemelt hulladékot az ÖKO‐Pannon Kht.‐val, az elektronikai hulladékot
pedig az Electro‐Coord Magyarország Nonprofit Kft.‐vel szerződött szolgáltatók, áruházak,
műszaki boltok gyűjtik be és koordinálják a begyűjtött hulladék feldolgozását, hasznosítását.
Az országos visszagyűjtő hálózat segítségével a hulladék eljut a feldolgozókhoz, akik az
európai előírások szerint feldolgozzák azokat, és a kinyert anyagot minél nagyobb részben
visszaforgatják a termelésbe.
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5.1.1 A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység
általános ismertetése, értékelése
5.1. táblázat: A tervezés időpontjában működő hasznosító szervezetek bemutatása
Telephely

Üzemeltető neve,
címe

Alsózsolca

AVERMANN‐Holvex
Kft.
(3571 Alsózsolca,
Gyár u. 7.)

Hejőpapi
Regionális
Hulladékkezelő
telep
komposztálás

AVE Miskolc Kft.
(3527 Miskolc,
József A. 65.)

Hasznosítási (R) kód*

5
(egyéb szervetlen anyagok
visszanyerése, újrafeldolgozása)

Kezelt
hulladék**

Létesítmény
kapacitása
(t/év)

Kezelt hulladék
mennyisége
(t/év)

üveg

9 900

n.a

biohulladék

9 900

5 273 (2009. év)

3
(Oldószerként nem használatos
szerves anyagok visszanyerése,
regenerálása (beleértve a
komposztálást és más biológiai
átalakítási műveleteket is)

* a Hgt. 4. számú mellékelte szerinti R kód
** a II. fejezet táblázataiban megjelenő hulladékok szerinti bontásban
5.2. táblázat: Engedélyezett, illetve hosszabb távon tovább működő lerakók bemutatása

Telephely

Hejőpapi

Lerakó típusa

Gyűjtési
körzet

Lerakott
hulladék

Lerakott
hulladék‐
mennyiség
(t/év), 2009

Engedélye‐
zett
kapacitás
(m3)

Potenciális
szabad kapacitás
(m3)
2009

B3

Miskolc
Térségi
Konzorcium
települései

Települési
szilárd
hulladék

97 880

2 000 000

1 597 590
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5.1.2 A felhalmozott
ismertetése

hulladékok

tárolásának,

helyzetének

(problémakörének)

5.3. táblázat: Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő
műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége
Forrás: ROYAL HASKÖNING LANDFILL felmérései, 2002
Lerakott hulladék
Lerakott hulladék
Helyszín
megnevezése
mennyiség (m3)
Alsózsolca – Dankó telepi hulladéklerakó
5 481
(hrsz. 026)
Felsőzsolca – Kavicsbánya feltöltés
68 000
(hrsz. 1334/90, 1334/91, 1334/92, 1334/93)
Hernádnémeti – Ady Endre úti lerakó
13 000
(hrsz. 1160)
Hernádnémeti – Szeszfőzde lezárt
hulladéklerakó
4 000
Települési szilárd
(hrsz. 414)
hulladék
Hernádnémeti – Szeszfőzde működő lerakó
15 190
(hrsz. 412)
Hernádnémeti – Jókai úti hulladéklerakó
10 250
(hrsz. 1280)
Kistokaj – Kistokaji hulladéklerakó
20 400
(hrsz. 218)
Sajópálfala – Sajópálfalai lerakó
32 850
(hrsz. 035, 038)
Sajószentpéter – Törmelék lerakó
Inert hulladék
38 500
(hrsz. 928/3)
Szirmabesenyő – Szirmabesenyői szeméttelep
20 200
Települési szilárd
(hrsz. 022/10)
hulladék
Szirmabesenyő – Régi kavicsbányai lerakó
205 123
(hrsz. 083/11)

Az illegális lerakók rekultivációja napjainkban is folyamatos. A táblázatban megadott adatok
korábbi állapotot mutatnak (ROYAL HASKÖNING LANDFILL felmérései, 2002). Pontos
információval a területileg illetékes ÉMI‐KTVF rendelkezik a megkezdett, illetve még csak
engedélyeztetés, felülvizsgálat alatt álló rekultivációra váró hulladéklerakókról.
5.2

A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl
ismertetendő tényezők

5.2.1 A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen
Az érintett településeken szelektív hulladékgyűjtő szigetek működnek. A Közszolgáltatás
keretén belül begyűjtött másodnyersanyagok – papír, üveg és műanyag csomagolási
hulladékok – a 3527 Miskolc, József Attila 65. 4752/3 hrsz. alatt található válogató,
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bálázóközpontban illetve egyes esetekben a Hejőpapi Regionális hulladékkezelő Központban
kiépítet bálázócsarnokban kerülnek hasznosítás előtti előkezelésre.
5.2.2 A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves
hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi
komposztáló‐ és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható
mennyiség összevetése
A települési szilárd hulladékban a biológiailag lebontható hányadot a papír és a zöld
(növényi), háztartási (konyhai) hulladék mennyisége jelenti.
Az önkormányzatok tevékenysége során biohulladéknak tekinthető a települések parkjainak,
közterületeinek fenntartásából származó zöld hulladékok, melyek az esetek többségében a
szilárd települési hulladékkal keverve a hulladéklerakó kerül.
A lakosságnál keletkező hulladékok egy részét a lakosság házilag hasznosítja, egy része pedig
a települési szilárd hulladékok közé kerül, és azokkal együtt kerül elszállításra a
hulladéklerakóra. Ezen hulladékok mennyiségére vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.
5.4. táblázat: A biohulladékokat kezelő telephelyek adatai
Telephely

Kezelés módja

Kezelt hulladék

Kezelt hulladék
mennyisége (t)

Létesítmény
kapacitása
t/év

Keletkező
termék (t/év)

Hejőpapi

komposztálás

biohulladék

5273 (2009. év)

9.900

komposzt

5.3

A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

5.3.1 A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi
gyűjtés körzetenként
Mivel a legtöbb érintett településről nincs adat a települési folyékony hulladékra
vonatkozóan, így annak mennyiségi meghatározását számítással az alábbiak szerint történik.
Célszerű lakosegyenértékben (továbbiakban LEé) megadni a kezelendő mennyiségeket és
kapacitásokat, (mely megegyezik az EU ‐ban használatos mértékegységgel is). A szakértők
szerint az országos átlagos vízfogyasztás 100 liter/fő naponta és a fogyasztott
vízmennyiségből mintegy 80%‐ban lesz szennyvíz.
Az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony
hulladék jellegzetessége, hogy ‐ mivel nem a keletkezés időpontjában kerül szippantásra és
elszállításra ‐, a tárolóeszközök zárt építése esetén is van veszteség a párolgás miatt,
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illetőleg a hosszabb idejű tárolás ideje alatt meginduló biológiai folyamatok következtében
végbemenő természetes sűrűsödésből eredően.
Az elszállítandó települési folyékony hulladék mennyiségének számbavétele során számolni
kell azzal, hogy a települési folyékony hulladék tárolására szolgáló hazai tárolók nem zártak,
aminek következtében további veszteség jelentkezik, vagyis a tengelyen elszállítandó
települési folyékony hulladék‐mennyiség kevesebb lesz.
Amennyiben a tárolók zártak a tárolás során adódó párolgás miatt a keletkező nyers
szennyvíznél 20%‐kal kevesebb szennyvízmennyiség kezeléséről kell gondoskodni.
Amennyiben a tároló nem zárt, a keletkező nyers szennyvíznek csak kb. a tizenketted része
(8‐9%) marad a tárolóban.
5.5. táblázat: A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége (2007)

Települési folyékony hulladék

LEé (m3/év/fő)

Mennyiség
m3/év

29,2

1 075 752

5.6. táblázat: A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége (2007)
Begyűjtött
mennyiség t/év

Kezelési mód*

734 130

Szennyvíztisztító telepre
szállítás

Települési folyékony
hulladék

5.3.2 A települési folyékony hulladék kezelése
5.7. táblázat: A települési folyékony hulladék jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége

Kezelés módja

Szennyvíztisztító telep
Szennyvíztisztító telep
Szennyvíztisztító telep

5.4

Kezelőtelep üzemeltetője
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
(Miskolc‐Szirma)
ÉRV Zrt. (Sajószenpéter, Attila u.)
GW‐Borsodvíz Zrt. Nyékládházi
üzemegység

A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése

A keletkező szennyvíziszap mennyiségéről nem rendelkezünk pontos információval.
A GW Borsodvíz Zrt. adatközlését az alábbi táblázatban ismertetjük.
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5.8. táblázat: A települési szennyvíziszap mennyiségei (közszolgáltató adatközlése)
Mért, vagy lakosegyenérték alapján becsült keletkező szennyvíziszap (t)

Település
Alsózsolca
Hernádnémeti
Kistokaj

2007
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen
25,7
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen

2008
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen
40,7
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen

2009
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen
43,4
víztelenítés a miskolci
szennyvíztelepen

6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
6.1

A korábbi becslések, valamint a mért adatok összevetése, kiértékelése

6.1.1 Települési szilárd hulladék
6.1. táblázat: A települési szilárd hulladék mennyiségi változása (vegyes)
Település
1.
Alsózsolca
2.
Felsőzsolca
3. Hernádnémeti
4.
Kistokaj
5.
Sajópálfala
6. Sajószentpéter
7. Szirmabesenyő
Összesen

hg terv
1274
1587
327
368
124
10 660
1050
15 390

Települési szilárd hulladék (t/év)
2004 2005 2006
2007
2008
1333
976
1188 1 124 1 091
1669 1327 1631 1 537 1 485
587
867
723
680
678
n.a.
n.a.
n.a.
428
430
173
184
196
180
181
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1160 1032 1140 1 077 1 041
4922 4386 4878 5 026 4 906
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593
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Települési szilárd hulladék mennyiségi változása
16000
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12000
10000
8000
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4000
2000
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6.1. ábra: Települési szilárd hulladék mennyiségi változása (t/év)
Megjegyzés: A 2004‐2006. évi adatok nem tartalmazzák Kistokaj, Sajószentpéter, a 2007‐2009. évi adatok pedig
Sajószentpéter település mennyiségeit.

A 6.1. táblázat és a 6.1 ábra alapján megállapítható, hogy a 2007‐2009 időszakban a
települési hulladék mennyisége csökken.
6.1.2 Települési folyékony hulladék
Mivel az Önkormányzatok a keletkezett folyékony hulladék mennyiségével kapcsolatban
nem rendelkeznek nyilvántartással, így annak meghatározása a 2.3.1. és az 5.3.1. fejezetben
meghatározattak szerint történt.
Mivel a becslés a lakosegyenérték alapján történik, így a vizsgált körzet lakosszámának
csökkenésével arányosan csökken a keletkezett folyékony hulladék mennyisége (6.2.
táblázat, 6.2 ábra).
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6.2. táblázat: A települési folyékony hulladék mennyiségi változása
Település
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alsózsolca
Felsőzsolca
Hernádnémeti
Kistokaj
Sajópálfala
Sajószentpéter
Szirmabesenyő

Összesen

hg terv
179 317
206 882
108 887
53 903
23 506
391 105
139 605
1 103 205

Települési folyékony hulladék (m3/év)
2004
2005
2006
2007
2008
181 858 182 179 180 777
180 631
179 522
208 576 209 130 210 824
208 926
206 853
108 449 106 697 106 405
107 836
106 638
n.a.
n.a.
n.a.
48 058
48 574
23 740
23 915
23 740
24 002
23 710
n.a.
n.a.
n.a.
372 534
365 380
136 160 134 992 133 765
133 765
132 422
658 783 656 913 655 511 1 075 752 1 063 099

2009
176 485
205 656
105 616
51 758
23 126
249 534
82 770
894 945

Települési folyékony hulladék mennyiségi változása
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6.2. ábra: Települési folyékony hulladék mennyiségi változása (m3/év)
Megjegyzés: A 2004‐2006 adatok nem tartalmazzák Kistokaj és Sajószentpéter települések mennyiségeit.
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6.1.3 Szelektíven gyűjtött hulladék
6.3. táblázat: A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségi változása (vegyes)
Település

Szelektíven gyűjtött hulladék (kg/év)
2006
2007
2008
51 034
51 137
46 001
62 216
62 015
53 482
32 812
31 761
28 054
n.a.
17 694
14 217
12 246
7 629
5 982
n.a.
n.a.
n.a.
35 256
45 423
35 992
193 564
215 659
183 729

2005
7 467
7 467
5 600
n.a.
3 267
n.a.
5 600
29 401

1. Alsózsolca
2. Felsőzsolca
3. Hernádnémeti
4. Kistokaj
5. Sajópálfala
6. Sajószentpéter
7. Szirmabesenyő
Összesen

2009
36 459
42 388
22 235
11 268
4 741
n.a.
28 526
145 618

A vizsgált területen 2005 utolsó negyedévében kezdődött el a lakossági szelektív
hulladékgyűjtés. Bázisévnek a 2006‐os év tekinthető, mivel ez az év volt az első teljes év, a
hulladékok elkülönített gyűjtésének tekintetében.

Szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségi változása

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

‐
2005

2006

2007

2008

6.3. ábra: Szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségi változása (kg/év)
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6.1.4 Csökkentési célok
Újrahasználat, szelektív gyűjtés, hasznosítás:
A vizsgált települések mindegyikén megvalósult a lakossági szelektív gyűjtés. Szelektív
hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra, telepítésre. A szelektív hulladékgyűjtő
edényzeteket ‐ meghatározott időközönként – a közszolgáltató kiüríti.
A Közszolgáltatás keretén belül begyűjtött másodnyersanyagok – papír, üveg és műanyag
csomagolási hulladékok – a 3527 Miskolc, József Attila 65. 4752/3 hrsz. alatt található
válogató, bálázóközpontban, illetve egyes esetekben a Hejőpapi Regionális hulladékkezelő
Központban kiépítet bálázócsarnokban kerülnek hasznosítás előtti előkezelésre. (papír és
műanyag csomagolási hulladékok).
Az üveg csomagolási hulladékok kizárólagosan az alsózsolcai Avermann‐Holvex Kft.
telephelyén kerülnek hasznosításra.
Komposztálás, biogáztermelés:
Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központ komposztálóján egy GORE‐CoverTM rendszerű
szabályozott intenzív gyorsérlelési komposztálási technológia került kialakításra.
A településeken a komposztálás megvalósulásának legcélravezetőbb módja a házi
komposztálás elterjedése volna, amely sajnos napjainkban sem elég népszerű.
Ártalmatlanítás:
Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására
vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek
még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva
aránytalanul magasak. Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás
szabályaitól eltérő módon‐ felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni,
kezelni.
Települési szilárd hulladék
A Miskolci Regionális Hulladéklerakón (Hejőpapi) elhelyezett hulladékok mennyisége a
depónián történő elhelyezés előtt rögzítésre kerül a nyilvántartási rendszerben. Az
üzemeltető jogszabályi kötelezettségének eleget téve a hulladéklerakóban lerakott hulladék
összetételnek meghatározására, az összetevők tömeg szerinti megoszlásának megismerésére
negyedévente hulladékanalízist végeztet (a vonatkozó szabvány figyelembe vételével).
A Hgt. törvény alapján a hulladéklerakóra – a települési szilárd hulladék részeként – kerülő
biológiailag lebomló szervesanyag‐mennyiséget tömegben mérve az 1995‐ben országos
szinten képződött ‐ a települési szilárd hulladék részét képező ‐ biológiailag lebomló
szervesanyag‐mennyiséghez képest 2009. július 1. napjáig 50%‐ra, 2016. július 1. napjáig
35%‐ra.
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Települési folyékony hulladék:
A 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 21. § (1) értelmében a települési önkormányzatoknak
hulladékkezelési közszolgáltatást kell szervezniük, melyet elláthatnak 100%‐os saját
tulajdonban lévő Közszolgáltatóval, vagy Közbeszerzési eljárás keretén belül választhatják ki
a Közszolgáltatást végző társaságot a vonatkozó jogszabályok alapján. Napjainkban
általánosan elterjedt, hogy a települési szilárd és települési folyékony hulladékok kezelését
végző Közszolgáltató nem azonos társaság.
A szippantott települési folyékony hulladék mennyisége folyamatosan csökken a csatornázási
és szennyvízelvezetési program előrehaladtával. A cél minden település esetében s
csatornahálózat kiépítése minden településen a szükséges szennyvíztisztítókkal, a szennyvíz
csatornázottság 100 %‐os lefedési arányának elérése és a településeken lévő összes ingatlan
rákötése a szennyvízelvezető hálózatokra, az ingatlanokon lévő egyedi (általában nem
vízzáró) szennyvíztározók megszüntetése, azaz a települési folyékony hulladék
keletkezésének, illetve a talajba való jutásának a minimálisra szorítása, mely végzése
folyamatos.
Kommunális szennyvíziszap:
A kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornázási, szennyvíztisztítási program
előrehaladásával abszolút értelemben folyamatosan növekedni fog. A keletkező és
hasznosítandó iszapmennyiséget a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiákkal
csökkenteni kell. A hasznosításra nem alkalmas iszapok mennyiségét fokozatosan
csökkenteni kell a közcsatornákba vezetett ipari szennyvizek minőségének szigorú
ellenőrzésével, szükség esetén korlátozásokkal.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályait
az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet; A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 3/2002.
(II. 22.) KöM rendelet, a biohulladék kezelését és a komposztálás műszaki követelményeit a
23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet szabályozza.
Építési‐bontási hulladék és egyéb inert hulladék:
A lerakandó inert hulladék mennyiségének csökkentése egyedül a feldolgozói, hasznosítói
kapacitás növelésével lehetséges. Az inert hulladék elhelyezése történhet új építmények
alapjában, útépítés során a teherviselő rétegben ha a jogszabály másképp nem rendelkezik.
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7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési
program felülvizsgálata
7.1

Hulladékgazdálkodási cselekvési program

7.1.1 Alsózsolca
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos A közszolgáltató által biztosított.
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
2005. év második felében kihelyezésre került 4 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
2.
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
3.
szervezeten keresztül.
4.

Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése

folyamatos

Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése

5.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
nyilvántartásának javítása

folyamatos

Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.

folyamatos

Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
megtétele illetékes Hatóságoknál.

folyamatos

Közszolgáltató által biztosított.

6.

7.

8.

Illegális folyékony hulladék leürítésének
megszüntetése, a szállítás, leürítés
ellenőrizhetővé tétele
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
nyilvántartásának javítása
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása

Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
számának növelése
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
10. felszámolása
9.

folyamatos
folyamatos
folyamatos

81 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
építhető. Talajterhelési díj kivetése
81 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
díj bevezetése is elősegít.
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
szabálysértési eljárás.

Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló
1.
folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
szervesanyag‐tartalmat 2004. július 1. napjáig
törvényi előírás teljesíthető.
75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
2.
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítése,
81 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
3. szennyvíztisztító telepek létesítése,
folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
4.
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep.
kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
5.
folyamatos
elhelyezése
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7.1.2 Felsőzsolca
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 4 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
szervezeten keresztül.
3.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
nyilvántartásának
javítása
szakhatóságokkal
együtt felhívjuk a figyelmet.
5.
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
67 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
8.
építhető. Talajterhelési díj kivetése
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
67 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
9. számának növelése
díj bevezetése is elősegít.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
szabálysértési eljárás.
10. felszámolása
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július
folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
törvényi előírás teljesíthető.
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítése,
67 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
szennyvíztisztító telepek létesítése,
folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése
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7.1.3 Hernádnémeti
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 3 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
szervezeten keresztül.
3.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.
5. nyilvántartásának javítása
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
Belterületen a 77 %‐os a szennyvízhálózat
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos kiépítettség elérése, külterületen csak vízzáró
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
tároló építhető. Talajterhelési díj kivetése
8.
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
77 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
9. számának növelése
díj bevezetése is elősegít.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
szabálysértési eljárás.
10. felszámolása
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
törvényi előírás teljesíthető.
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
77 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
bővítése, szennyvíztisztító telepek létesítése, folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése

‐41‐

AVE Miskolc Kft.
Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

7.1.4 Kistokaj
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 2 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
folyamatos Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
gyűjtés, kezelés megoldása
3.
szervezeten keresztül.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.
5. nyilvántartásának javítása
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
64 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
8.
építhető. Talajterhelési díj kivetése
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
64 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
díj bevezetése is elősegít.
9. számának növelése
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
10. felszámolása
szabálysértési eljárás.
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
lerakással ártalmatlanított biológiailag
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
törvényi előírás teljesíthető.
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
64 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
bővítése, szennyvíztisztító telepek létesítése, folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése
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7.1.5 Sajópálfala
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 1 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
szervezeten keresztül.
3.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.
5. nyilvántartásának javítása
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
71 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
építhető. Talajterhelési díj kivetése
8.
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
71 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
9. számának növelése
díj bevezetése is elősegít.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
szabálysértési eljárás.
10. felszámolása
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
törvényi előírás teljesíthető.
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése,
71 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
bővítése, szennyvíztisztító telepek létesítése, folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése
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7.1.6 Sajószentpéter
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 9 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
szervezeten keresztül.
3.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.
5. nyilvántartásának javítása
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
70 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
építhető. Talajterhelési díj kivetése
8.
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
70 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
9. számának növelése
díj bevezetése is elősegít.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
szabálysértési eljárás.
10. felszámolása
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július
folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
törvényi előírás teljesíthető.
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítése,
70 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
szennyvíztisztító telepek létesítése,
folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett település szennyvízteleppel rendelkezik.
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése
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7.1.7 Szirmabesenyő
Rövid távú (2006. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
Lakosság és intézmények hulladékgyűjtő
folyamatos
1. edényzettel való ellátottságának fejlesztése
A közszolgáltató által biztosított.
2005. év második felében kihelyezésre került 3 db
Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése
folyamatos gyűjtősziget, ahol a lakosság közreműködésével
elindult a szelektív hulladékgyűjtés
2.
Gyógyszertárban lejárt gyógyszerek gyűjtése,
Lakossági és intézményi veszélyes hulladék
élelmiszerboltban használt elem gyűjtés
folyamatos
gyűjtés, kezelés megoldása
Elektornikai hulladékok gyűjtése koordináló
szervezeten keresztül.
3.
folyamatos Általános iskolákban papírgyűjtési akció szervezése
4. Irodai papír hulladékok szelektív gyűjtése
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatok
Telepengedélyezés, működési engedély kiadásakor
folyamatos
szakhatóságokkal együtt felhívjuk a figyelmet.
5. nyilvántartásának javítása
Illegális folyékony hulladék leürítésének
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
megszüntetése, a szállítás, leürítés
folyamatos az illegális leürítés visszaszorítása, jogi lépések
6. ellenőrizhetővé tétele
megtétele illetékes Hatóságoknál.
A települési folyékony hulladék szállításával,
kezelésével kapcsolatos adatok
folyamatos Közszolgáltató által biztosított.
7. nyilvántartásának javítása
59 %‐os a szennyvízhálózat kiépítettsége a
Talaj‐ és talajvízszennyezést kizáró, vízzáróan
folyamatos belterületen, külterületen csak vízzáró tároló
kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása
építhető. Talajterhelési díj kivetése
8.
Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések
59 %‐os a rákötések száma, melyet a talajterhelési
folyamatos
9. számának növelése
díj bevezetése is elősegít.
Az illegális hulladéklerakás megelőzése,
Mezőőri, lakossági bejelentés, megfigyelés alapján
folyamatos
szabálysértési eljárás.
10. felszámolása
Középtávú (2008. december 31‐ig megvalósítandó) célok kiértékelése
Projekt célja
Állapot
Kiértékelés
A 2002. évi XLIII. törvény előírása alapján a
A Hejőpapiban létesített Regionális Hulladékkezelő
lerakással ártalmatlanított biológiailag
lebomló szervesanyag‐tartalmat 2004. július
folyamatos Telepen épített komposztálótelep segítségével a
törvényi előírás teljesíthető.
1. napjáig 75%‐ra, 2007‐ig, 50%‐ra kell
1. csökkenteni
Konténeres gyűjtés után Hejőpapiba szállítás, vagy
Felhalmozott építési‐bontási, inert hulladék
folyamatos építési helyen feltöltésre felhasználva a 45/2004
kezelése
2.
BM‐KvVM rendelet előírásait betartva
Szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, bővítése,
59 %‐os a szennyvízcsatorna hálózat, új építési
szennyvíztisztító telepek létesítése,
folyamatos
terület teljes közművesítéssel történő kiépítése.
3. kapacitásbővítése
Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap
folyamatos Az érintett településeken nincs szennyvíztelep
4. kezelésének megoldása
Keletkező szennyvíziszapok ártalommentes
folyamatos
5. elhelyezése
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7.2

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek
rekultiválásának, felszámolásának feladatai
7.1. táblázat: Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek
rekultiválási, felszámolási feladatai

Telep megnevezése

A telepre vonatkozó
intézkedés megnevezése

Intézkedés határideje

Alsózsolca

rekultiváció

a rekultiváció
megtörtént

Felsőzsolca

rekultiváció

Hernádnémeti

rekultiváció

Kistokaj

rekultiváció

Sajópálfala

rekultiváció

Sajószentpéter

rekultiváció

Szirmabesenyő

rekultiváció

rekultivációs kötelezés
tartalmazza

a rekultiváció
megtörtént

Egyes településeken az illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása folyamatban van,
illetve megtörtént.
Az ehhez szükséges anyagi forrásokat az önkormányzatok saját erőből és pályázati
forrásokból biztosították.
Az illegális hulladéklerakók rekultivációjára vonatkozó intézkedés határidejét az illetékes
ÉMI‐KTVF által kiadott rekultivációs kötelezések tartalmazzák.
Az intézkedés megtételének felelőse, az utógondozásra és rekultivációra kötelezett a
területileg illetékes Önkormányzat, illetve a Tárulás (Konzorcium).
Az intézkedések költségét a rekultivációra
Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) tartalmazza.
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