


Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete 
a helyi hulladékgazdálkodási tervről 

 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 
országos és a területei hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal a települési 
rendezési tervével összhangban Sásd illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek 
részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet rendelkezései 
figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

1. § 
 
A Képviselőtestület az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e 
rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg. 
 
 

2. § 
 
A Képviselőtestület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról a Hgt. 37. § (1) 
bekezdése alapján 2 évente beszámolót állít össze, a tervet felülvizsgálja és szükség szerint 
módosítja. 
 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 
 
 
Sásd, 2004. szeptember 23. 
 
 
 
Fodor István            Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve:  
2004. szeptember 24. 
 
 
 
Dr. Kajdon Béla 
jegyző 
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Sasd varos helvi hulladekgazdalkodasi terve - MKM Consulting Kft. 

I. fejezet A tervkeszites altalanos adatai 

Tervezesi szint: 

Helyi Hulladekgazdalkodasi terv 

Baranya megye - Sasd varos 

A helyi hulladekgazdalkodasi tervet keszitette: 

MKM Consulting Kft. (Pees, 7623, Ret utca 39/1) 

A terv kesziteseert felelos: 

Sasd V aros Onkormanyzata 

A tervezesben reszt vett szemelyek: 

Leitol Csaba - U gyvezeto 

Drescher Laszlo- Kozgazdasz, Projektmenedzser 

FUlop Zoltan- Komyezetmemok, Minosegtigyi vezeto 

Toth Virag- Komyezetmemok 

Horvath Vikt6ria - Kozgazdasz 

Szvitacs Miklos - Kozgazdasz 

Balogh Edina - Menedzser asszisztens 

Tervezesi idoszak: 

2004-2008.kozottiidoszak 

Tervezes baziseve: 

A keletkezo szilard hulladekmennyiseget tekintve a 2002. evet, 

a folyekony hulladek mennyiseget tekintve a 2001. evet, 

a hulladekkezelo telepek eseteben a legfrissebb ada to kat szerepeltetjiik. 

Datum: 

2004. julius 

2 
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1.1. A telepiilt~s bemutatasa 

1./1. tablazat A telepiiles jellemzo 2002. evi statisztikai adatai (Forras:KSH) 

--------

Telepiiles Sasd 

Teriilet [km2
] 14,88 

Lakonepesseg a 2002. ev vegen 3 548 

Lakasallomany a 2002. ev vegen 1 361 

Villamos energhit fogyaszto haztarhis 1444 

Vezett~kes gazt fogyaszto haztartas 657 

Koziizemi vizvezetek halozat [km] 25,3 

Koziizemi vizhalozatba bekapcsolt Iakas 1 361 

Koziizemi szennyvizcsatorna halozat [km] 16,8 

Koziizemi szennyvizcsatorna halozatba bekapcsolt lakas 860 

Mukodo vallalkozas osszesen 251 

Sasd varos a megye egyik Iegkisebb es legfiatalabb varosa. A Baranya megyei hegyhat koz

pontja, vonzaskorzetehez 27 telepules tartozik. Budapesttol 200, a Balatont61 100 km-re van. 

A szomszedos Kaposvar 32, Koml6 23 km-re van. 

Infrastruktura: a 66-os es a Domb6varra tart6 611 szamu muut talalkozasa reven esom6-

pont. Nagy az atmenoforgalma Kaposvar es a Balaton ininyaba. A Pees-Sasd-Kaposvar

Balaton fokozlekedesi ut es a Pees-Sasd-Budapesti ut elagazasa a varos kozpontjaban talal

hat6. 6rankent indulnak tavolsagi buszjaratok Kaposvar iiietve Pees fele. 4 megyeszekhely 

(Kaposvar, Szekesfehervar, Veszprem, Pees) elerheto innen. Az utak 100%-a burkolt. A vasut 

is elhalad erre. A komyezo kozsegek szamara fontos atkelohely Budapest, Pees, Kaposvar 

fele. 830 Iakasban van telefon. 3 korzeti orvos, 2 felnott es egy gyermekorvos van a varos. 

6voda, altalanos iskola, valamint vendeglat6ipari szakkozepiskola van Sasdon. 
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A telepules teriilete 14,88 km2
, lakossaga 3548 fo volt 2002-ben. Sasd nepessege lassan 

csokken, koszonhetoen a termeszetes fogyasnak (elveszliletesek: 20, halalozasok: 48, fogyas: 

-28), es az alacsony bevandorlasnak (+9 fo kiilonbozet). 

A telepulesen 1361lakas talalhato, ebb61657 fogyaszt vezetekes gazt, valamint mind be van 

kotve a vezetekes iv6vizhal6zatba (25,3 km). A kozlizemi szennyvizhal6zatba (16,8 km) 860 

lakast kotottek be. 

ldegenforgalom: a lankas dombvidek a vendegvadaszok kedvelt he lye. 

Gazdasag: a kozsegben 251 vallalkozas miikodik, ebbol 181 egyeni vallalkozas. 

Mezogazdasagi es erdeszeti nagyvallalkozasok talalhat6k a varosban. Egy varroda, egy tegla

gyar, valamint kivitelezo cegek is miikodnek. 

A telepulesen miikodo 6voda, altalanos iskola, kozepiskola, zeneiskola, konyvtar, okmanyiro

da gyamhivatal, epitestigyi igazgatasi tevekenyseg es a csahidsegito szolgalat nem csak 

Sasdot, hanem a komyezo telepuleseket is kiszolgalja. 

A jelentosebb vallalkozasokat az alab hi titblazat tartalmazza: 

1./2. tablazat A telepules jelentosebb vallalkozasai 

Ceg neve Miikodesi teriilet 
Foglalkoztatottak Fontosabb termekek, 

szama termenyek 

Sasdi Agro Rt. Mezogazdasag 111 Allattenyesztes 

Classico Kft. lpar - varroda 104 Ruhak 

Rosenberger Kft. Szolgaltatas 9 Teszta, konyveles 

Baranya csatorna Menti 7 

Vizgazdalkodasi Tar- S zo lgaltatas Arok karbantartas 

sulat 

Lakiter Kft. I par 8 Csatorna gyartas 

Domse Faipari Kft. I par 8 Epulet, butor 

Fekbetet Kft. I par 38 Fekbetet 
I 
I 

Kesztyiigyar I par 12 Kesztyii 

Mindep Kft. I par 20 Epitoipar 

Kapos Coop Rt. S zo lgaltatas 24 Kereskedelem 
--- --
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1.2. A helyi tervezes sziiksegessegenek bemutatasa 

A hulladekgazdalkodasrol sz616 2000. evi XLIII. torveny ertelmeben az orszag hulladekgaz

dalkodasi strategiai celkitiizesei, tovabba az alapveto hulladekgazdalkodasi elvek ervenyesite

se erdekeben (a hulladekkeletkezes megelozese, a hulladekok mine I nagyobb aniny(:t haszno

sitasa, a hulladekok szakszerii artalmatlanitasa) Orszagos Hulladekgazdalkodasi Terv (OHT) 

kesziilt, mel yet a 11 0/2002.(XII.12.) OGY hatarozataval hirdettek ki. 

Az OHT kihirdeteset kovetoen - arra epitve - Regionalis Hulladekgazdalkodasi Terveket 

kellett kesziteni (15/2003. KvVM rendelete, (XI.7.)), majd ezzel osszhangban, a tertileti ter

vek kihirdeteset kovetoen 270 nappal a telepiileseknek helyi terveket kell kidolgozni. 

A helyi hulladekgazdalkodasi tervek elsosorban az onkormanyzatok altai szolgaltatott adato

kon alapulnak. A hianyzo adatok kapcsan megkeresesre keriiltek: az adott telepiilesen koz

szolgaltato vallalat, a Del-Dunantlili Komyezetvedelmi Feliigyeloseg, egyeb hulladekgazdai

kodasban illetekes szolgaltatok. A terv keszitese soran a Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi 

Projekt legfrissebb valtozatat is felhasznaltak a terv keszitoi (megvalosithatosagi tanulmany, 

penziigyi-gazdasagi elemzes). 

A helyi hulladekgazdalkodasi tervek elkeszitese erdekeben, osszhangban a hulladekgazdalko

dasr6! sz6!6 2000. evi XLIII. torvennyel, illetve a 126/2003. evi kormanyrendelet- A hulla

dekgazdalkodasi tervek reszletes tartalmi kovetelmenyeirol - rendelkezeseivel, figyelembe 

veve a 15/2003. KvVM rendeletet- A teriileti hulladekgazdalkodasi tervekrol- a Komyezet

vedelmi es Viziigyi Miniszterium altai kiadott ,Segedlet a helyi hulladekgazdalkodasi tervek 

keszitesehez" elnevezesii dokumentumot, kerdoivek kesziiltek. A telepiilesi jegyzok reszere 

eljuttatott, majd szemelyes megkereses utjan, kerdezobiztosok segitsegevel kitoltott kerdoivek 

kepezik jelen terv alapjat. Az adatok osszegyujtese utan kezdodott meg a meglevo adatok 

kiertekelese, a celok, prioritasok meghatarozasa, illetve a celok elereset szolgalo cselekvesi 

programok iitemtervenek kialakitasa. Az igy elkesziilt helyi hulladekgazdalkodasi terveket 

tovabbi egyeztetesek utan a telepiilesi onkormanyzatok fogadtak el, hagytak jova. 
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1.3. Tervezesbe bevont hat6sagok, onkormanyzatok es egyeb szervezetek 

A helyi hulladekgazdalkodasi tervek kapcsan, meg a kerdoivek kikiildese elott egyeztetesre 

keriilt sor Del-Dunanmli Komyezetvedelmi Felligyeloseggel, majd az illetekes teleptilesi on

kormanyzatokkal. A helyi hulladekgazdalkodasi tervek szorosan illeszkednek a terseg regio

nalis hulladekgazdalkodasi kezdemenyezesehez. 

Jelen tervek alapjat kepezo Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Projekt elkeszitese soran a 

kovetkezo egyeztetesek lefoiytatasara kertilt sor: 

• Fejlesztesi koncepci6 kialakitasa (2002-2003): egyeztetes a terseg varosainak, 

majd a kisebb telepi.ileseinek bevonasaval. 

• Projekt elokeszito tanulmanynak velemenyeztetese (2002. szept.), velemenyezo: 

Komyezetvedelmi es Vizi.igyi Miniszterium Hulladekgazdalkodasi es Komyezet

technol6giai foosztalya 

• Onkormanyzati Egytittmukodesi Megallapodas megkotese (2003. aug.): Mecsek

Drava Projekt altai erintett teleptilesek kotelezettsegvallaiasavai 

• Tarsukisi Tanacs megalakitasa (2004. marc.): Mecsek-Drava Hulladekgazdaikoda

si Projekt irant eikoteiezett onkormanyzatok egyeztetesenek intezmenyestilt for

maja a program megvai6sitasaval, kesobbi mukodtetesevei kapcsolatos kerdesek

ben. 

A projekt elkeszitese kapcsan szamos kerdesben volt szi.ikseg hat6sagi egyeztetesre. Bevont 

hat6sagok: 

• a Del-Dunanmli Komyezetvedeimi Feli.igyeloseggei-kornyezetvedelmi engede

Iyeztetes, IPPC 

• Miniszterelnoki Hivatallal- finanszirozas, projektbeszamol6 

• Komyezetvedelmi es Vizi.igyi Miniszterium Fejlesztesi Igazgat6sagaval- finanszi

rozas, projektmenedzsment 

• KvVM szakmai foosztaiyok- program tartalmanak szakmai egyeztetese 

• KvVM altai megbizott tanacsad6 cegek- tenderkiiras, regionalis programok osz

szehasonlit6 elemzese 
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II. fejezet A tervezesi teriileten keletkezo, hasznositando vagy 

artalmatlanitando hulladekok mennyisege es eredete 

11.1. A keletkezo hulladekok tipusa es eves mennyisege 

11.1.1 Nem veszelyes hulladekok 

A telepiilesen 2002-ben 1 020 tonna telepiilesi szilard hulladek keletkezett. 

A Del-Dunanruli Regionalis Tervben szereplo adatok alapjan Sasdon 2001-ben 62 329 m3 

folyekony hulladek keletkezett. 

Szennyviziszapb61520 m3/ev keletkezik a Pecsi Vizmu Rt. altai szolgaltatott adatok alapjan. 

A keletkezo epitesi-bontasi hulladek es egyeb inert hulladek mennyisegere vonatkoz6an nem 

all adat rendelkezesre. 

11./1. bibhizat A keletkezo nem veszelyes hulladekok es eves mennyisegiik (tonna/ev) 

Telepiilesi szilard hulladek 

Telepiilesi folyekony hulladek** 

Kommunalis szennyviziszap 

~vu.voi-bontasi hulladekok es egyeb 
hulladekok 

*A Del-DumintUli Regiomllis Tervben szereplo adatok alapjan 
**Csatoman evente 83 777m3 szennyvizet vezetnek el 
***A Pecsi V izmii Rt. altai szo lgaltatott adatok alap jan 

1020 (t/ev) 

62 329 (m3/ev)* 

520 (m3/ev)*** 

n.a. 

11.1.2. Szelektiven gyiijtott, kiemelten kezelendo hulladekaramok 

A telepiilesen 3 haziorvosi rendelo, egy gyermekorvos, harom fogorvos es egy allatorvos ta

lalhat6, ezeket mind vallalkoz6k mukodtetik. A tiid6gondoz6t a megye iizemelteti, az onkor

manyzat tulajdonaban csak a vedonoi szolgalat van. A vedonoi szolgalat egeszsegilgyi huZZa-
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deka 33 kg volt 2003-ban, a tobbi egeszsegiigyi intezmeny hulladekanak mennyisege nem 

ismert. 

Az allati hulladek elhelyezesere a lakosoknak semmilyen lehetosegiik nincsen. 

A gumi hulladek keletkezo mennyisegere vonatkoz6 adatok nem ismertek. 

A telepiilesen nem jellemzo a zoldhulladek, illetve a biohulladek gyiijtese. 

Egyeb, kiemelten kezelendo hulladekok szelektiv gyiijtese nem megoldott a varosban. 

11./2. hibhizat: Az onkonn{myzat felelossegi korebe tartoz6, a telepiilesi szilard hulladekt61 elkiilo

nitetten gyiijtOtt, kiemelten kezelendo hulladekaramok es eves mennyisegtik 

Veszelyes hulladekok Hulladekolaj ok 

Akkumulatorok es szarazelemek 

Elektromos es elektronikai hulladekok 

Kiselejtezett gepjarmiivek 

Egeszsegiigyi hulladekok 0,033 

eredetii hulladekok n.a. 

N ovenyvedo-szerek es csomagol6 eszkozeik 

Azbeszt 

Egyeb hulladek 

Nem veszelyes hulladekok I Csomagolasi hulladekok osszesen n.a. 

Gumi n.a. 

Egyeb hulladek (zoldhulladek) 
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11.1.3. Csomagolasi hulladekok 

A telepiiles teriileten ket 5 m3 -es osztott kontenerben tortenik a csomagol6anyagok szelektiv 

gyiijtese. A gyiijtopontokat a BIOKOM Kft. iiriti negyedevente, mennyisegi adatok azonban 

nem allnak rendelkezesre. 

Idoszakos szelektiv gyiijtes kereteben a helyi altalanos iskolaban papirt gyiijtenek, melynek 

mennyisege 2002-ben 16 790 kg volt. 

11.2. A felhalmozott hulladekok tipusa es mennyisege 

11.2.1. N em veszelyes hulladekok 

A varos teriileten tobb helyen is talalhat6 felhalmozott hulladek 

11.2.2. A teriileten felhalmozott, kiemelten kezelendo hulladekaramok 

A telepiiles teriileten nem talalhat6 kiemelten kezelendo felhalmozott hulladek. 

11.2.3. Csomagolasi hulladekok 

A telepiiles teriileten nem talalhat6 csomagolasi felhalmozott hulladek. 
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11.3. A telepiilesre beszallitott es onnan kiszallitott hulladekok tipusa es 

eves mennyisege 

II. 3. 1. Nem veszelyes hulladekok 

A telepiilesrol a szilard hulladek kiszallitasra keriil, mert a telepii.lesen nem talalhat6 

hulladekkezelo telep. A hulladek begyiijteset es elszallitasat a BIOKOM Kft. Rt. vegzi. A 

telepiilesi szilard hulladek a karaszi hulladeklerak6ba keriil. 

A telepiilesen 62 329m3 Folyekony hulladek keletkezik, a segedlet a helyi hulladekgazdalko

dasi tervek keszitesehez cimu dokumentum utmutatasai alapjan 9 474 m3 -folyekony hullade

kot tengelyen szallitanak el, amely kiszallitasra nem keriil. 

A telepiilesre nem tortenik szennyviziszap be- es kiszallitas sem, a szennyviziszap helyben 

keriil hasznositasra. 

Az epitesi-bontasi hulladek helyben marad, mennyisege azonban nem ismert. 

A telepiilesre folyekony hulladekbeszallitas tortenik, mennyisegi adatok azonban nem ismer

tek. 

11./5. tabhizat A telepiilesre beszallitott es onnan kiszallitott nem veszelyes hulladekok es eves 

mennyisegiik 

Telepiilesi szilard hulladek 0 1 020 (t/ev) 

Telepiilesi folyekony hulladek n.a. 0 

Kommunalis szennyviziszap 0 0 

si-bontasi hulladekok es egyeb 
I 0 I 0 

inert hulladekok 
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11.3.2. A telepiilt~sre beszallitott es onnan kiszallitott, kiemelten kezelendo_hulladekara

mok 

A telepiilesen talalhat6 harom haziorvosi, egy iigyeleti, egy gyermekorvosi, harom fogorvosi 

es egy allatorvosi szolgalatot vallalkoz6k miikodtetik, igy egeszsegiigyi hulladekuk 

elhelyezeserol sajat maguk gondoskodnak. A vedonoi szolgalat onkormanyzati tulajdonban 

van, egeszsegiigyi hulladekanak (33 kg/2003.) begyiijteserol, elszallitasar61 a Pecsi Kornye

zetvedelmi Kft. gondoskodik. 

Az allati hulladek elhelyezesere a lakosoknak semmilyen lehetosegiik nines. 

A gumiabroncs hulladek mennyisege, elhelyezese nem ismert. 

Egyeb, kiemelten kezelendo hulladekot nem gyiijtenek szelektiven. 

A telepiilesre hulladekbeszallitas nem tortenik. 

11./6. tablazat: Az onkormanyzat felelossegi korebe tartoz6, a telepiilesre beszallitott es onnan kiszal

litott, kiemelten kezelendo hulladekaramok es eves mennyisegi.ik 

Veszelyes Hulladekolaj ok I 0 

hulladekok Akkumulatorok es szarazelemek I 0 

Elektromos es elektronikai 
I 0 

hulladekok 

Kiselejtezett gepj armiivek I 0 

Egeszsegiigyi hulladekok 

I 
0 I 0,033* 

llati eredetii hulladekok 0 I n.a. 

Novenyvedo-szerek es 
I 0 

csomagol6eszk6zeik 

Azbeszt 

I 

0 

Egyeb hulladek 0 
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N em veszelyes Csomagolasi hulladekok osszesen 

hulladekok Gumi 

Egyeb hulladek (zoldhulladek) 

0 

0 

0 

12 

n.a. 

n.a. 

*a teleplilesen talalhat6 orvosi szolgalatok koztil egyedtil a vedonoi szolgalat van az onkonnanyzat tulajdonaban, 
ennek elszallitott mennyisege 33 kg, a tobbir61 nem all adat rendelkezesre. 

II. 3. 3. Csomagohisi hulladekok 

A telepi.ilesen a ket 5 m3 -es osztott kontenerben gyiijtott papir, miianyag, illetve i.iveg kiszai

litasra keri.il, mennyisegi adatok azonban nem ismertek. 

A helyi altalanos iskolaban osszegyiijtott papirt a BIOMARK 2000. Kft. szallitja el, ennek 

mennyisege 16 790 kg volt 2002-ben. 

11./8. tabhizat A telepiilesre beszallitott es onnan kiszallitott csomagolasi hulladekok es eves 

mennyisegiik 

Papir es karton csomagolasi hulladek I 0 I n.a.* 

Muanyag csomagolasi hulladek 0 n.a. 

Fa csomagolasi hulladek 0 0 

Fern csomagolasi hulladek I 0 I 0 

Vegyes osszetetelu kompozit 
I 0 I 0 

csomagolasi hulladek 

Egyeb, kevert csomagolasi hulladek I 0 I 0 

Uveg csomagolasi hulladek 0 n.a. 

Textil csomagolasi hulladek 0 0 

sszesen 0 I n.a. 

*a gyiijtopontokon osszegyiijtOtt papir mennyisege nem ismert, az altalanos iskolaban viszont 16,79 tonna papirt 
gyiijtOttek ossze, majd szallitottak el a telepi.ilesrol. 
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11.4. A tervezesi teriilet eves hulladekmerlegenek bemutabisa 

II. 4. 1. Nem veszelyes hulladekok 

A telepiilesi szilard, illetve az epitesi hulladek 100 %-a lerakasra keriil. A kommunalis 

szennyviziszapot a mezogazdasagban hasznositjak, mig az egeszsegtigyi hulladek mennyise

get elegetik. 

11./8. biblazat A nem veszelyes hulladekok kezelesi aninyainak bemutatasa (hulladekmerleg) 

l
,· .. t.,, ••• ,.,· .. ~,.~c··r;···'c '~':HR§~tiosHAs:'>' ·· Eg~'fg§·;:r· · ····· ''c'E:@~bkez.elf"'+ 
Hulladek· .· 

tlev %1 I 
t/ev % t/ev % t/ev % 

Telepi.ilesi szilard hulladek - - - - I 020 100 

62 329 
Telepi.ilesi folyekony hulladek - - - - - - I 100 

m3/ev 

520 
Kommunalis szennyviziszap I 3 ' I 100 m /ev 

Epitesi-bontasi hulladekok es 
I I I I I 1100 - - - - n.a. 

egyeb inert hulladekok 

Osszesen I 520 I I 
I I 

n.a. I 
1

146106 
100 - - 100 3 , I 100 

m3/ev t/ev m /ev 

II. 4. 2. Kiemelten kezelendo hulladekaramok 

A kiemelten kezelendo hulladekok kozi.il az osszegy(ijtott egeszsegtigyi hulladek egetesre 

keri.il, mig az allati hulladek elhelyezesi m6dja nem ismert, ahogy a gumi, illetve a csomago

lasi anyagok kezelesi aranya sem. 

II. 4. 3. Csomagolasi hulladekok 

A csomagolasi anyagok tovabbi hasznositasra keri.ilnek. 
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III. fejezet A hulladekkezelessel kapcsolatos alapveto miiszaki ko

vetelmenyek 

III. 1. A jogszabalyokban meghatarozott miiszaki kovetelmenyek es a teriileten foly6 

hulladekkezelesre eloirt kovetelmenyek ismertetese 

Sasd varos teriileten talalhat6 szennyviztisztit6 telep engedelyeivel kapesolatos adatait az 

alabbi tablazat tartalmazza: 

111/1. tablazat: A teriileten foly6, hulladekkezelesre kiadott komyezetvedelmi hat6sagi en

gedelyesek megnevezese, cime, az engedely targya, szama 

Peesi I 7634 Pees 
- Sasd, Mar-

Vizmu I Nyugati !pari I Vizjogi engedely I H 643-90/2004 I 2007. 06. 30. 
tirok utja 

Rt. ut 8 

Peesi I 7634 Pees I 
Del-Dunanmli Vizjogi 

Sasd, Mar- Igazgat6sag altai kibo-
Vizmii I Nyugati Ipari I I B.LXXXIII/100 I n.a. 

tirok utja esatott vizjogi uzemel-
Rt. I ut 8 

tetesi engedely 
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IV. fejezet Az egyes hulladektipusokra vonatkozo specia

lis intezkedesek 

• Sasd varos onkormanyzata a kovetkezo, hulladekkezelessel kapcsolatos rendeleteket 

hozta: 

o 10/1991 (XI.18.) szamu rendelete a koztisztasagr61 es 

komyezetvedelemrol. 

o 13/2002. (XII.16.) szamu rendelete a telepulesi szilard 

hulladek kezelesevel kapcsolatos kozszolgaltatasr61. 
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V. fejezet A hulladekok kezelese, a kezelotelepek es letesitmenyek, 

a kezelesre felhatalmazott vallalkozasok 

V.l. Hulladekok gyiijtese es szallitasa 

A telepules teljes teriileten a telepiilesi szilard hulladekot a Biokom Kft. gyiijti be, es szallitja 

el heti egyszeri gyakorisaggal a karaszi hulladeklerak6ra. 

Folyekony hulladek eseteben, a segedlet a helyi hulladekgazdalkodasi tervek keszitesehez 

cimii dokumentum utmutatasai alapjan 9 474 m3 -folyekony hulladekot tengelyen szallitanak 

el, amelyet a helyi szennyviztisztit6ban artalmatlanitanak. 

A kiemelten kezelendo hulladekaramok koziil az egeszsegugyi hulladek elszallitasar61 minden 

vallalkoz6 altai miikodtetett egeszsegfigyi intezmeny sajat maga gondoskodik. Az onkor

manyzat tulajdonaban Ievo vedonoi szolgalat egeszsegfigyi hulladekat a Pecsi Komyezetve

delmi Kft. szallitja el. Ennek mennyisege 33 kg volt 2003-ban. 

Az allati eredetil hulladek elhelyezesere vonatkoz6an nem all adat rendelkezesre .. 

A ket 5 m3 -es osztott kontenerben szelektiven gyiijtott csomagolasi hulladekot a BIOKOM 

Kft. szallitja el, mennyisegi adatok nem ismertek. Az idoszakos szelektiv gyiijtes kereteben 

osszegyiijtott papirt a BIOMARK 2000. Kft. szallitja el, ennek mennyisege 16,79 tonna volt 

202-ben. 

V ./1. hibhizat A nem veszelyes hulladekokat begyiijto szervezetek 

Telepiilt\si I 16 m3 -es 
I BIOKOM BIOKOM 

szilard Pees I 020 t/ev 116 810 t/ev hulladekgyiijto 
Kft. I Kft. 

hulladek gepjarmii 
I 

Folyekony 9474 Tengelyen I Pecsi 
n.a. n.a. 

m3/ev 
n.a. 

hulladek e lszalli tva I Vizmii Rt. 
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V./2. hibhizat A teriileten miikodo, egyeb kiemelt hulladekot begyujto szervezetek a tervezes 

idopontjaban 

Papir (iskolai BIOMARK I BIOMARK Pees 16,79 11 800 n.a. 
gyiijtes) 2000. Kft. 2000. Kft. 

Veszelyes 
Pecsi Kor-

hulladekot 
Egt\szst\gtigyi I nyezet- I SEPTOX 

Pees 0,033 30 begyujto 
hulladek vedelmi I Kft. 

Kft. 
tehergepja 

rmu 
-

Kontener-
Papir BIOKOM 116 810 I BIOMARK 

Pees n.a. szallit6 
(gyiij topont) Kft. t/ev 2000. Kft. 

gepjarmii 
--
Kontener-

BIOKOM I 
I I 

116810 I I BIOMARK 
Miianyag I Kft. 

Pees n.a. szallit6 
t/ev I 2000. Kft. 

gepjarmu 
--

Uveg I BIOKOM I 
I I 

Kontener-
116 810 I I BIOMARK Pees n.a. szallit6 

Kft. t/ev 2000. Kft. 
gepjarmu 

V.1.2. A teriileten folytatott hulladekkezelesi (hasznositasi, artalmatlanitasi) tevekeny

seg altalanos ismertetese, ertekelese 

A kozcsatornim elvezetett szennyviz kezeleset a Peesi Vizmu Rt. altai iizemeltetett, Sasd Ya

ros Onkormanyzata tulajdomiban levo, Sasdon talalhat6 szennyviztelepen vegzik. 

A szennyviztisztit6 telep es a szennyvizesatoma-hal6zat vizjogi iizemeltetesi engedelyet a B. 

LXXXIII/100 vizikonyvszamon adta ki a Del-Dunanruli Viziigyi Igazgat6sag (kelte:1998. 

szeptember 11.) 
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A keletkezo szennyviz napi mennyisege 250 m3
, szocialis szennyviz jellegu. A telepre 

beviheto napi szippantott szennyviz mennyisege 20 m3
. 

A szennyviztisztitas es iszapkezeles mutargyai a kovetkezok: 

• Szippantott szennyviz fogad6, leereszto 

• Racs mutargy 

• Eloszt6 akna 

• Atemelo akna 

• Kiegyenlit6 medence 

• SBR reaktor, reszei: 

o Forg6dobosszur6 

o 2 db RW 30-60 tipusu kever6 

o 3 db kiemelhet6 diffuzorpad AQUA-AEROBIC tipusu-

ak 

o folos iszap eltavolitas 

o ultrahangos vizszintmer6 

o SBR tipusu oldott oxigen mero 

• Fertotlenit6 medence 

• Iszapsurito torony 

• RSDS tipusu iszapviztelenito berendezes 

• Fuvogephaz 

• Iszapszikkaszt6 agyak 

• Puffer teriilet 

V./3. tabhizat A hulladekkezelo telepek bemutatasa 

Pecsi Vizmu Rt. 

*A Hgt. 3. sz. melleklete szerint 

D8 

Telepi.ilesi fo

lyekony hulla

dek 

292 000 m3/ev 28,69 
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V.1.3. A felhalmozott hulladekok tarohisanak, helyzetenek (problemakorenek) ismerte

tese 

A telepiilesen talalhat6 illegalis hulladeklerak6k adatait az alabbi tablazat tartalmazza: 

V./4. tabhizat Engedely nelktili, illegalis (vad) lerak6k, haszmilaton kivtili vagy nem megfelelo 

muszaki vedelemmel rendelkezo lerak6k es az ott Ievo hulladekok mennyisege 

sasd, 704/1 hrsz-U tertilet- felhagyott I Vegyes nem ve-
I 20 

lerak6 szelyes hulladek 

Elektronikai hulla-
Sasd, 033 hrsz-u teriileti ut vonalan, a 

dek, epitesi hulla-
034/7,035-037 hrsz-u ut kozott, a 036/2 

dek, allati eredetii I 50 
es a 03 8/2 hrsz-ii kiiltertileti ingatlano-

hulladek, iiveg hul-
kon 

ladek 

Vazsnoki 08-as bekotout mellett (Cio Akkumulator, 

berek), 05/2 hrsz-u ingatlanon az aro si hulladek, vegyes I 10 

kiszogelleseben haztartasi hulladek 

Hosszlimezon a 045/4, 046/4 hrsz-u in- Aut6karosszeria, 
I 5 

gatlanon katrany 

Sasd, 047 hrsz, valamint 049/10, 049/11 Epitesi hulladek, 
I 100 

hrsz-u ingatlanok talalkozasanal haztartasi hulladek 

04 2 hrsz-u ingatlanon 1 

epitesi hulladek, 
25 I 

vegyes hulladek 
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V.2. A telepiilesi szihird hulladek~:azdalkodas helyzetelemzesenel 

eloirtakon tul ismertetendo tenyezok 

V.2.1. A masodnyersanyag visszanyeres es a hasznositas aranya a tervezesi teriileten 

A telepulesen mar megkezdtek a szelektiv hulladekgyiijtes bevezeteset, melynek elso 

lepcsojekent ket darab papir, muanyag es uveg elhelyezesere alkalmas osztott kontenert he

lyeztek el. Az igy osszegyiijtott mennyiseget a BIOKOM Kft. szallitja el negyedevente. 

Idoszakos szelektiv gyiijtes kereteben a helyi altalanos iskolaban papirt gyiijtenek, ennek 

mennyisege 16,79 tonna volt 2002-ben. A rendszeres hulladekgyiijtes kereteben el nem szai

lithat6 hulladekok gyiijtesere evente ketszer Iomtalanitast szerveznek. Az igy osszegyiijtott 

hulladekot szinten a BIOKOM Kft. szallitja el. 

A 2008-ban elindul6 Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Program tervei szerint Sasdr61 a 

szelektiven gyiijtott hulladekot a Kokenyi Hulladekkezelo Kozpontba szallitjak. 

V.2.2. A teriileten a telepiilesi hulladek reszekent keletkezo biologiailag leboml6 szerves 

hulladek mennyisege, es ebbol a lerakasra keriilo mennyiseg, a jelenlegi komposzbilo es 

egyeb kezelokapacitas es a kesobbiekben le nem rakhat6 mennyiseg osszevetese 

A telepulesen a zold-, illetve a biohulladek gyiijtese nem val6sul meg, a hazi komposztalas 

sem jellemzo. 



Sasd varas helyi hulladekgazdalkodasiterve - MKM Consulting Kft. 21 

V.3. A telepiilesi folyekony hulladekkal val6 gazdalkodas helyzetelemzese 

V.3.1. A telepiilesen keletkezo telepiilesi folyekony hulladek mennyisege, Ierakohelyi 

gyiijtes- korzetenkent 

A telepiilesen osszesen 62 329 m3 folyekony hulladek keletkezik, ami I fore Iebon tva 41,2 

m3 -t jelent. A telepulesen keletkezo folyekony hulladekot a haztartasok 71 %-b61 a Pecsi 

Vizmu Rt. altai fizemeltetett sasdi szennyviztelepre vezetik el. A maradek 29 % semmilyen 

kezeles ala nem esik, helyben marad. 

V./5. bibhizat A telepiilesen keletkezo telepiilesi folyekony hulladek mennyisege 

Telepiiiesi folyekony hulladek 41,2 62 329 
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V. 3.2. A telepiilesi folyekony hulladek kezelese 

V./7. tablazat A telepulesi folyekony hulladek jelenlegi kezelesi m6dja, kezelt mennyisege 

Szennyviztisztito telepen 

biol6giai tisztitas 
83 777 m3/ev Pecsi Vizmu Rt. 

V. 4. A telepiilesi szennyviziszappal valo gazdalkodas helyzetelemzese 

V.4.1. A telepiilesen keletkezo telepiilesi szennyviziszap mennyisege 

Sasdon evente 520m3 kommunalis szennyviziszap keletkezik. 

V./8. tablazat A szennyviztisztit6k kozmiiveiben keletkezett iszap mennyisege 

Sasd 520* (650) 2,8 (3) 

*A Pecsi Vizmii Rt. altai szolgaltatott adatok alapjan 

V.4.2. A tervezesi teriilet szennyviziszap-kezelesi jellemzoi, hasznosihisi modjai, haszno

sitott mennyiseg es aninya, tovabbi hasznosihisi lehetosegek, artalmatlanitott 

mennyiseg (lerakas) es aranya 

A telepiilesen keletkez6 520 m3 kommunalis szennyviziszap - szaritas utan - 100 %-a hasz

nositasra keriil a mez6gazdasagban. Ene vonatkoz6 egyeb adatok nem ismertek. 
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VI. fejezet Az elerendo hulladekgazdalkodasi celok meg

hatarozasa 

VI.l. A hulladekkeletkezes csokkentesi celkitiizesei a tervezesi teriileten, a 

tervidoszak vegere varhat6an keletkezo hulladekok ,mennyisege es 

osszetetele 

VI. 1. 1. A kepzodo hulladek mennyisegenek varhato alakulasa 

VI./1. hiblazat A nem veszelyes hulladekok keletkezesenek tervezett mennyisege (t/ev) 

Telepulesi szilard hulladek 

Teleputesi folyekony hulladek 

Kommunalis szennyviziszap 

Epitesi-bontasi hulladekok es 

egyeb inert hulladekok 

1 020 

62 329 

(m3/ev) 

520 (m3/ev) 

n.a. 

:,tt;'2nos"'';" 

(t/6v) 

1 082 1149 

62 329 62 329 

(m3/ev) (m3/ev) 

520 (m3/ev) 520 (m3/ev) 

n.a. n.a. 

VI./2. tabhizat A kepzodo teleptilesi szilard hulladekb61 szelektiven gyiijtOtt hulladekaramok 

tervezett mennyisege (t/ev) 

Fern 36,41 36,34 I 36,17 

Textil 16,90 17,16 I 17,42 

Biohulladek 399,92 411,27 I 429,65 

Papir 132,34 147,02 I 163,17 

Veszelyes hulladek 13,33 12,74 I 12,04 

Egyeh 285,42 I 301,53 I 318,90 

~ 

1020 I sszesen 1082 I 1149 



Sasd varos helyi hulladekgazdalkodasi terve - MKM Consulting Kft. 24 

VI.1.2.Csokkentesi celok 

Az elerendo hulladekgazdalkodasi celok meghatarozasanal alapul vetttik a hulladek

gazdalkodasr61 sz616 2000. evi XLIII. torvenyt, a 110/2002. (XII. 12.) OGY hataro

zatban kihirdetett, 2002. november 26-an elfogadott Orszagos Hulladekgazdalkodasi 

Tervet (OHT) es a 15/2003. KvVM rendeletben kihirdetett Del-Dunanmli Statisztikai 

Regi6 Hulladekgazdalkodasi Tervet. 

A helyi hulladekgazdalkodasi terv elfogadasa utan- ami a 2004-2008-as idoszakra 

vonatkozik- a tervrol ketevente beszamo16t kell kesziteni es hatevente meg kell ujita

ni. A helyi hulladekgazdalkodasi terv celjait figyelembe keil venni es be kell epiteni az 

onkormanyzat mas agazati intezkedeseibe is. 

Biztositani es folyamatosan fejleszteni (kepzes) kell a vegrehajtashoz az onkormany

zatnak a megfelelo szakertoi apparatust. Egyiitt ke11 mukodni a tersegben kialakitasra 

keriilo Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Program koordina16 szervezeteivel. 

A 2000. evi XLIII. hulladekgazdalkodasi torveny 56.§-a alapjan a hulladeklerak6ban artal

matlanitasra keriilo hulladek biol6giailag lebom16 szervesanyag tartalmat a bazis evhez viszo

nyitva 2004. julius 1-ig 75 %-ra, 2007. julius 1-ig 50 %-ra (2014. julius 1-ig pedig 35 %-ra) 

kell csokkenteni. 

A Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Projekt prognosztizalja a hulladekosszetetel alakula

sat 2001-2030 kozott. (lasd a VIII. abrat) Ez alapjan a Programban reszt vevo varosok tele

piilesi szilad hulladekaban talalhat6 biohulladek aranya folyamatosan csokken. 
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VI/1. abra Hulladekosszetetel a varosokban 

45% 

400/o 

35% 

30% 

s 25% 
-= 
~ 20% 

15% 

100/o 

5% 

0% 
8 M 

0 
0 0 
N N 

<() t-
0 0 
0 0 
N N 

g; 
~ 0 

N 

M <n t-g 8 8 
N N 

:tv 

~ 
~ 

N 
~ 

M 
N 

~ 

<() 
N 

~ 

t
N 
0 
N 

~ 
~ 

25 

--Muanyag 

,~Dveg 

Fern 

Textil 

~~ Biohulladek 

~~Papir 

=~~~ Veszelyes 

Ugyancsak a fent emlitett jogszabaly szerint 2005. julius 1-ig a hulladekka valt csomagol6-

anyagok legahibb 50 %-at hasznositani kell es ezen beliillegalabb 25 % anyagaban kell, bogy 

hasznositasra kertiljon, ugy, bogy ez az arany minden anyagtipusnallegalabb 15% legyen. 

A telepiiles a 25/2002. (II. 27.) kormanyrende1etben meghatarozott Nemzeti Telepiilesi 

Szennyvizelvezetesi es -tisztitasi Megval6sitasi Program szerint a 2.000-10.000 

lakosegyenertek kozotti terbelesu szennyviz-elvezetesi agglomeraci6s teriiletekhez tartozik. 

Sasd onall6 agglomeraci6t alkot D380/1 agglomeracios koddal. A fent emlitett jogszabaly 

szerint az agglomeraci6nak legkesobb 2015. december 31-ig kell megoldani a telepiilesi 

szennyvizek kozmuves szennyviz-elvezeteset es a szennyvizek biol6giai szennyviztisztitasat, 

illetve a telepiilesi szennyviz artalommentes elhelyezeset. 
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Sasd varos az alabbi tabhizatban tal:ilhat6 csokkentesi celokat tiizte ki a tervidoszakra: 

VI./3. tabhizat A nem veszelyes hulladekokra vonatkoz6 csokkentesi celok 

telepiilesi szilard hulladek I 

telepiilesi folyekony 

hulladek 

A lerakott hulladek szervesanyag tartalmanak csokkentese 

2004-re 75 %-ra, 2007-re 50 %-ra, a hulladekgazdalkodasi 

torvenyben foglaltaknak megfeleloen. 

El kell emi, hogy 2008-ban a lerakasi arany 60% ala csok-

kenjen. 

A Nemzeti Telepi.ilesi Szennyvizelvezetesi es -tisztitasi 

Megval6sitasi Programban (NTSZMP) eloirtak szerint meg 

kell val6sitani a szennyvizberuhazast. Ennek megfeleloen, 

el kell emi, hogy minel nagyobb aninyban kossenek ni az 

ingatlantulaj donosok a hal6zatra. 

A szennyviztelepi iszapok tovabbi, minel nagyobb aranyli 

kommunalis szennyviziszap [ talajero-visszap6tlaskenti (injektitlas, komposztalas) hasz-

nositasa a mezogazdasagban. 

Csak a nem hasznosithat6 inert hulladek keri.iljon Ierak6ban 
epitesi-bontasi hulladekok I 

artalmatlanitasra. Az illegalis hulladeklerakas visszaszorita
es egyeb inert hulladekok 

sa, es a legalis artalmatlanitas lehetosegenek megteremtese. 

VI./4. tablazat A kiemelten kezelendo hulladekaramokra vonatkoz6 csokkentesi celok 

Lehetoseg biztosit:isa az elki.ilonitett hulladekok gyiijtesere, 
Hulladekolajok majd a szakszerii hasznositasara es artalmatlanitasara. 

Akkumulatorok es szaraz- I Lehetoseg biztositasa az elki.ilonitett hulladekok gyiijtesere, 

elemek I majd a szakszerii hasznositasara es artalmatlanitasara. 

Elektromos es elektronikai I Lehetoseg biztositasa az elki.ilonitett hulladekok gyiijtesere, 

hulladekok I majd a szakszerii hasznositasara es artalmatlanitasara. 
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Kiselejtezett gepjarmuvek 

Egeszsegiigyi hulladekok 

Allati eredetii hulladekok 

N ovenyvedoszerek es cso

magol6 eszkozeik 

Azbeszt 

Egyeb hulladek 

Lehetoseg biztositasa a kiselejtezett gepjarmuvek orszagos 

gyiijtorendszerehez val6 csatlakozashoz. 

Tovabbra is Iehetoseg biztositasa az egeszsegiigyi hullade

kok orszagos gyiijtorendszerehez val6 csatlakozashoz. 

Lehetoseg biztositasa az allati hulladekok orszagos 

gyiijtorendszerehez val6 csatlakozashoz. 

Lehetoseg biztositasa az elkiilonitett hulladekok gyiijtesere, 

majd a szakszerii hasznositasara es artalmatlanitasara. 

Lehetoseg biztositasa az azbeszt hulladekok orszagos 

gyiijtorendszerehez val6 csatlakozashoz. 

Lehetoseg biztositasa az elkiilonitett hulladekok gyiijtesere, 

majd a szakszerii hasznositasara es artalmatlanitasara. 

VI./5. tabhizat A csomagolasi hulladekokra vonatkoz6 csokkentesi celok 

Papir es karton csomagoUisi I Szelektiv gyujtes biztositasa, es a kiil6n gyujtott hulladek 

hulladek hasznosit6 szervezeteknek torteno atadasa. 

Miianyag csomagolasi hul- I Szelektiv gyujtes biztositasa, es a kiilon gyujtott hulladek 

ladek hasznosit6 szervezeteknek torteno atadasa. 

Fa csomagolasi hulladek I Anyagaban torteno hasznositas biztositasa. 

Szelektiv gyujtes biztositasa, hulladekudvaron keresztiil es 

Fern csomagolasi hulladek 1 a kiilon gyujtott hulladek hasznosit6 szervezeteknek torteno 

atadasa. Az eljaras soran magneses szeparaci6 alkalmazasa. 

v egyes osszetetelii kompozit . Anyagaban torteno hasznositas biztositasa. 
csomagolasi hulladek 

Egyeb, kevert csomagohisi 

hulladek 
Anyagaban torteno hasznositas biztositasa. 

.. I Szelektiv gyujtes biztositasa, es a kiilOn gyiijtott hulladek 
Uveg csomagohisi hulladek 

hasznosit6 szervezeteknek torteno atadasa. 

Textil csomagohisi hulladek I Anyagaban t6rten6 hasznositas biztositasa. 
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VI.2. Hulladekhasznositasi, artalmatlanitasi celkitiizesek tervezese 

VI./6. tabhizat A nem veszelyes hulladekokra vonatkoz6 hasznositasi, artalmatlanitasi celok 

telepiilesi szilard hulladek 

telepiilesi folyekony 

hulladek 

Megteremteni a lehetoseget annak, hogy a hulladek minel 

nagyobb hanyada keri.iljon hasznositasra. A lerakast a leheto 

legnagyobb mertekben minimalizalni kell. 

A folyekony hulladek megfelelo artalmatlanitasanak meg

szervezese. 

A szennyviztelepi iszapok minel nagyobb aranyli talajero

kommunalis szennyviziszap I visszap6tlaskenti (injektalas, komposztalas) hasznositasa a 

epitesi-bontasi hulladekok 

es egyeb inert hulladekok 

mezogazdasagban. 

Biztositani kell a telepiilesen keletkezo epitesi-bontasi es 

egyeb inert hulladek kiilon gyujteset, elszallitasat es 

szakszerii ujrahasznositasat, esetleg artalmatlanitasat. 
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VI./7. tablazat A nem veszelyes hulladekokra vonatkoz6 helyi es regiomilis hasznositasi, artalmat

lanitasi celok osszehasonlitasa 

Megteremteni a lehetoseget an- A mar mukodo hasznosit6 letesitme-

nak, hogy a keletkezo hulladekok nyek fejlesztesevel, uj technol6giak 

telepiilesi szi

hird hulladek 

minel nagyobb hanyada anyaga

ban vagy energetikailag haszno-

telepitesevel biztositani kell, hogy a 

keletkezo hulladekok fele anyagaban 

suljon, es a lerak6ba csak a mas vagy energetikailag hasznosuljon, es 

m6dszerrel nem artalmatlanithat6 lerak6ba csak a mas m6dszerrel nem 

hulladek keriilj on. artalmatlanithat6 hulladek keriiljon. 

telepiilesi folye- A folyekony hulladek tovabbi 

kony hulladek megfelelo artalmatlanitasanak 

megszervezese. 

kommunalis 

A szennyviztelepi iszapok mine] 

nagyobb aranytt talajero-

visszap6tlaskenti (injektalas, 
szennyviziszap I 

komposztalas) hasznositasa a 

mezogazdasagban. 

Biztositani kell a telepi.ilesen 

, keletkezo epitesi-bontasi es 
Epitesi-bontasi 

egyeb inert hulladek ki.ilon 
es egyeb inert 

gyujteset, elszallitasat es 
hulladekok 

szakszeru ujrahasznositasat, 

esetleg artalmatlanitasat. 

A tengelyen elszallitott szennyviz 

szakszeru artalmatlanitasanak biztosita

sara 5 szennyviztelepen - Beremend, 

B6ly, Satorhely, Sikl6s, Szentlorinc -

sztikseges szippantott szennyviz foga

d6-elokezelo mutargyat letesiteni. 

Az alapvetoen elerendo eel a szenny

viztelepi iszapok mine] nagyobb aranytt 

talaj era-visszap6tlaskenti (injektalas, 

komposztalas) hasznositasa a 

mezogazdasagban. 

Cel, hogy 2008-ra a teljes keletkezo 

szennyviziszap mennyisegenek 24,5 %

at komposztalas utan hasznositsak. 

Cel a hasznositasi arany novelese es az, 

hogy csak a nem hasznosithat6 inert 

hulladek keriiljon lerak6ban artalmat

lanitasra. 
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VI./8. hibhizat A kiemelten kezelendo hulladekaramokra vonatkozo hasznosibisi, artalmatlanitasi 

celok 

H ulladekolaj ok 

Akkumulatorok es 

szarazelemek 

A lakossag reszere lehetoseg biztositasa a szelektiven 

gyiijtott hulladek elhelyezesere. 

Ideiglenes tarolas szakszerii megoldasa. 

A hulladek artalmatlanitasanak megszervezese. 

Kapcsol6das az orszagos gyiijto-hasznosit6 hal6zathoz. 

Szelektiv gyiijtes biztositasa korzeti hulladekudvarok kiala

kitasanak segitsegevel. 

Kapcsol6das az orszagos gyujto-hasznosit6 hal6zathoz. 

Elektromos es elektronikai Szelektiv gyiijtes biztositasa korzeti hulladekudvarok kiala

hulladekok 

Kiselejtezett gepjarmiivek 

Egeszsegiigyi hulladekok 

Allati eredetii hulladekok 

Novenyvedoszerek es 

csomagol6 eszkozeik 

Azbeszt 

Egyeb hulladek 

kitasanak segitsegevel. 

Kapcsol6das az orszagos gyiijto-hasznosit6 hal6zathoz. 

Kapcsol6das az orszagos gyujt6-hasznosit6 ha16zathoz. 

Nem onkormanyzati tulajdonu egeszsegiigyi intezmenynel 

informaci6 szolgaltatasa az artalmatlanitas lehetosegerol. 

Szelektiv gyiijtes biztositasa. 

Kapcso16das a regionalis artalmatlanit6 miihoz, amennyiben 

a tervezesi idoszakban megva16sul. 

Szelektiv gyiijtes biztositasa korzeti hulladekudvarok kiala

kitasanak segitsegevel. 

Informaci6 szolgaltatasa a lakossagnak a lehetseges artal

matlanitas m6djar61. 

Kapcso16das az orszagos azbesztmentesitesi programhoz. 
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VI./9. tablazat A kiemelten kezelendo hulladekaramokra vonatkoz6 helyi es regionalis hasznosita

si, artalmatlanitasi celok osszehasonlitasa 

A lakossag reszere lehetoseg 

biztositasa a szelektiven gyiijtott 

hulladek elhelyezesere. A faradt olajok begyiijtesi rendszerenek 

Ideiglenes tarolas szakszerii meglevo hal6zatat tovabb kell fejlesz-

Hulladekolajok 1 megoldasa. teni. 

A hulladek artalmatlanitasanak A faradt olajok komyezetvedelmi 

megszervezese. I szempontb61 kifogastalan hasznositasa. 

Kapcsol6das az orszagos gyiijt6-

hasznosit6 hal6zathoz. 

Szelektiv gyiijtes biztositasa kor- A kialakult gyiijtohal6zat hatekonyabb 

zeti hulladekudvarok kialakitasa- miikodese, a lakossag koreben 
Akkumulatorok I 

nak segitsegevel. keletkezo akkumulator es elem hulla-
es szarazelemek I 

Kapcso16das az orszagos gyiijto- I dekok begyujtesenek fokozasa es a 

hasznosit6 hal6zathoz. bevallasi fegyelem javitasa. 

A hulladekokra vonatkoz6 adatszol

Szelektiv gyiijtes biztositasa kor-~ galtatasi kotelezettseg kiterjesztese 

Elektromos es I zeti hulladekudvarok kialakitasa- reven - kepet kell alkotni a tersegben 

elektronikai I nak segitsegevel. I keletkezo elektronikai hulladekok 

hulladekok Kapcso16das az orszagos gyiijto- I mennyisegerol. 

hasznosit6 hal6zathoz. Ki kell alakitani a sziikseges infrast

mkmrat. 

Torekedni kell a bontas soran kepzodo 

Kiselejtezett I Kapcso16das az orszagos gyiijto- I hulladekok szelektiv gyiijtesere, es 

gepjarmfi.vek I hasznosit6 hal6zathoz. minel kisebb aranyU. lerakassal torteno 

artalmatlanitasara. 

Egeszsegiigyi 

hulladekok 

Az onkormanyzat tulajdonaban 

Ievo egeszsegiigyi intezmenyek

nel az egeszsegiigyi hulladek 

szelektiv gyiijtesenek es 

Az egeszsegugyi ellatas soran 

keletkezo fotokemiai hulladekok eziist 

tartalmanak minel nagyobb aranyU. 

hasznositasara kell torekedni. 



Sasd varas helvi hulladekgazdalkodasi terve - MKM Consulting Kft. 32 

szakszerii artalmatlanitasanak Az egeszsegligyi intezmenyekben 

biztositasa. keletkez6 hulladekok- mara mar meg-

N em onkormanyzati tulajdonu valosult - gyiijtesevel es artalmatlanita-

egeszsegligyi intezmenyeknel saval parhuzamosan a mar kialakult 

informacio szolgaltatasa az ar- rendszer tovabbi kiterjesztesevel teljes 

talmatlanitas Iehet6seger61. koruve kell tenni a kisebb orvosi 

rendelokben keletkez6 betegellatasi 

hulladekok begyiijteset es artalmatla-

nitasat az orszag mas tertiletein leva 

artalmatlanito Ietesitmenyek igenybe-

vetelevel. 

Ajogi keretek megteremtese utan ki 

kell alakitani a gyogyszerhulladekok 

begyiijtesenek - mindenki altai elerheto 

- rendszeret. 

Az aiiati takarmanyozas mellett a 

talajero visszapotlasat celzo hasznosi-

tast eloterbe kell helyezni. 

A takarmanyozasra es talajj avitasra 

Szelektiv gyiijtes biztositasa. nem alkalmas allati huiladekok egetes-
Anati eredetfi Kapcsolodas a regionalis artal- sel torteno artalmatlanitasa erdekeben 

hulladekok matlanito miihoz, amennyiben a fejleszteni kell a szelektalt gyujtes, 

tervezesi idoszakban megvalosul. begyiijtes es szallitas rendszeret, szin-

vonalat. 

Meg kell szlintetni a dogkutakat, dogte-

reket, azaz az allati hulladekok Ierakas-

sal torteno artalmatlanitasat. 

A korabbi tevekenysegekb61 szarmazo, 

felhalmozott novenyvedoszeres csoma-
Novenyvedo- goloeszkoz deponiakat teljes mertek-

szerek es 
Szelektiv gyiijtes biztositasa kor-

ben fel kell szamolni. 
zeti hulladekudvarok kialakitasa-

A lakossagi szelektiv gyiijtes kereteben csomagolo 
nak segitsegevel. 

eszkozeik meg kell teremteni a kis mennyisegben 

keletkezo novenyvedoszeres hullade-

kok gyiijtesenek Iehetoseget. 
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VI./10. tablazat A csomagolasi hulladekokra vonatkoz6 hasznositasi, artalmatlanitasi celok 

Szelektiv hulladekgyiijtesi rendszer biztositasa a hullade

Papir es karton csomagohisi kok ktilongyiijtesenek kialakitasahoz. 

hulladek A nem szelektiven gyiijtott csomagolasi hulladekok ener

getikai hasznositasi lehetosegenek megteremtese. 

Miianyag csomagohisi 

hulladek 

Fa csomagolasi hulladek 

Fern csomagolasi hulladek 

Vegyes osszetetelu kompozit 

csomagolasi hulladek 

Egyeb, kevert csomagolasi 

hulladek 

Uveg csomagolasi hulladek 

Textil csomagolasi hulladek 

Szelektiv hulladekgyiijtesi rendszer biztositasa a hullade-

kok ktilongyiijtesenek kialakitasahoz. A nem szelektiven 

gyiijtott csomagolasi hulladekok energetikai hasznositasi 

lehetosegenek megteremtese. 

Energetikai hasznositas megteremtesenek lehetosege. 

Anyagaban torteno hasznositas, magneses szeparaci6s 

eljaras segitsegevel. 

Lerakott mennyiseg csokkentese mechanikai elokeszites 

es energetikai hasznositas biztositasaval. 

Lerakott mennyiseg csokkentese energetikai hasznositas 

lehetosegenek megteremtesevel. 

Szelektiv hulladekgyiijtesi rendszer biztositasa a hullade

kok ktilongyiijtesenek kialakitasahoz. 

Lerakott mennyiseg csokkentese energetikai hasznositas 

lehetosegenek megteremtesevel. 

Karitativ gyiijtesek tamogatasa. 
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VI./11. biblazat A csomagohisi hulladekokra vonatkoz6 helyi es regiomilis hasznositasi, artalmatla

nitasi celok osszehasonlitasa 

Szelektiv hulladekgyujtesi rend

szer biztositasa a hulladekok 

Papir es karton I kiilongy(ijtesenek kialakitasahoz. 

csomagohisi 

hulladek 

A nem szelektiven gy(ijtott cso

magolasi hulladekok energetikai 

hasznositasi Iehetosegenek I A hasznositas teren az EU 

megteremtese. eloirasoknak megfeleloen a csomago-

Miianyag cso- Szelektiv hulladekgyiijtesi rend- lasi hulladek hasznositasaban 2005-ig 
el kell emi az 50 %-os hasznositasi 

szer biztositasa a hulladekok magohisi hul

Iadek kiil .. , ·t, , k k. 1 k' , 'h I aranyt. ongyuJ esene ta a ttasa oz. 

Lerakott mennytseg csokkentese 

mechanikai elokeszites es ener

getikai hasznositas biztositasa

val. 

Lerakott mennyiseg csokkentese 
Osztonozni kell a Del-Dunanmli Re-

Egyeb, kevert 

csomagohisi 

hulladek 
energetikai hasznositas gioban a termeloi hasznosit6 rendsze-

lehetosegenek megteremtesevel. rek kiepi.ileset, illetve a termelok, 

Szelektiv hulladekgyiijtesi rend- hulladekkezelok es hasznosit6k kozotti Uveg csoma-

1 

szer biztositasa a hulladekok 
golasi hulladek 

kiilongyiijtesenek kialakitasahoz. 

Lerakott mennyiseg csokkentese 

Textil csoma- I energetikai hasznositas 

golasi hulladek llehetosegenek megteremtesevel. 

Karitativ gyiijtesek tamogatasa. 

kapcsolatok fejlodeset. 
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A hulladekok tervezesi idoszak vegere (2008) varhat6 mennyiseget, a Mecsek-Drava Hulla

dekgazdalkodasi Programban kialakitott Kokenyi hulladekkozpontra vonatkoz6an becsuljuk 

meg. Ez azt jelenti, hogy a VI./12. es a VI./13. tablazatban szereplo adatok a hulladekkoz

pontba beszalli~sra keriilo anyagokat foglaljak magukban. Sasd varos hulladeka is ide fog 

beerkezni. 

Vl./12. tablazat A Kokenyi Hulladekkezelo Kozpont tervezesi idoszak vegere varhat6 csomagolasi 

hulladekmennyisegei, hasznositasi mennyisegei es hasznositasi aninyuk 

r 2008 

KELETKEZO 

HULLADEK 

Muanyag csom. 

veg csom. 

Fern csom. 

11 391 

, om 53 Pap1r cs · 

ANY A GAB AN Muanyag csom. 

HASZNOSiTOTT Uveg csom. 
HULLADEK 

1 1 

Fern csom. 1 4 031 

ANY AGABAN Papir csom. 47% 

v AL6 Muanyag csom. 41% 

HASZNOSiTAs Uveg csom. 23% 

ARANYA ~--,------
Fern csom. 90% 
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VI./13. biblazat A Kokenyi Hulladekkezelo Kozpont tervezesi idoszak vegere varhat6 csomagolasi 

hulladekmennyisegei, hasznositasi mennyisegei es hasznositasi aranyuk 

DATUM 
I 

2008 

Keletkez6 mennyiseg 

Anyagaban hasznositott 

PAPiR 

CSOMAGOLOI Osszes hasznositott 

Anyagaban hasznositds aranya 

Osszes hasznositas aranya 

Keletkezo mennyiseg 

Anyagaban hasznositott 

Energetikai hasznositas 

CSOMAGOLol Osszes hasznositott 

Anyagaban hasznositas aranya 

6sszes hasznositas aranya 

Keletkezo mennyiseg 

Anyagaban hasznositott 

UVEG Energetikai hasznositas 

CSOMAGOLO Osszes hasznositott 

Anyagaban hasznositas aranya 

6sszes hasznositas aranya 

Keletkezo mennyiseg 

Anyagaban hasznositott 

FEM Energetikai hasznositas 

CSOMAGOLO Osszes hasznositott 

Anyagaban hasznositas aranya 

6sszes hasznositas aranya 

KeletkezfJ mennyiseg 

Anyagaban hasznositott 

OSSZES Energetikai hasznositas 

CSOMAGOLO Osszes hasznositott 

Anyagaban hasznositas aranya 

6sszes hasznositas aranya 
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VII. fejezet A kijelolt celok elereset, illetve megvalositasat 

szolgal6 cselekvesi program 

Sasd varos a telepiilesi szilardhulladek-gazdalkodassal kapesolatos kotelezettsegeinek a meg

oldasara esatlakozott a Meesek-Drava Hulladekgazdalkodasi Programhoz, amely Pees Megyei 

Jogu Yaros kezdemenyezesere a Pees, Mareali, Nagyatad, Bares, Domb6var, Sellye es B6ly 

vonzaskorzeteben leva telepiilesek kozott jott letre. A Program eelkitiizesei a kovetkezok: 

1. A regi6 hulladekkezelesere miiszaki es jogi kovetelmenyeknek megfelelo 

hulladekgyiijto es kezelo rendszer Ietrehozasa; 

2. A esomagol6anyagok, zoldhulladekok ( ezer fo feletti telepiileseken) es a 

haztartasokban keletkezett veszelyes hulladekok szelektiv gyiijtesenek be

vezetese a hulladekok ujrahasznosithat6 reszenek visszaforgatasa eeljab61; 

3. A lerak6ba keriilo biol6giailag leboml6 hulladekok mennyisegenek esok

kentese komposztal6 berendezesek beiktatasaval, felhasznalva a rendszeren 

beliil szelektiven gyiijtott zoldhulladekokat, illetve a meehanikai szetva

lasztas utan elkiilonitett boml6 szerves hulladekokat. A bom16 szerves hul

ladek sterilizalasanak, a keletkezo biogazok ellenorzott koriilmenyek kozotti 

osszegyiijtesenek es energetikai, valamint hohasznositasanak. 

biofermentalassal torteno biztositasa; 

4. Az anyagaban nem hasznosithat6 egheto hulladekok energetikai hasznosita-

sa; 

5. A vegleges lerakasra keriilo hulladekmennyiseg minimalizalasa, a hulla

deklerakasra meglevo lerak6k, a jelenlegi miiszaki es komyezetvedelmi pa

rametereknek megfelelo bovitesevel; 

6. Gondoskodas a haztartasi hulladek veszelyes komponenseinek kiilon 

gyiijteserol es megfelelo m6don torteno elhelyezeserol; 

7. A hulladekok hasznositasab61 szarmaz6 gazdasagi es fmaneialis elonyok ki

hasznalasa a lakossagi dijak megfizetheto szinten tartasa erdekeben. 

8. A regi lerak6k rekultivalasaval a teriilet-felhasznalas valamint a lerak6k al

tai okozott komyezeti terheles esokkentese; 
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9. Publicitasi intezkedesek bevezetesevel a lakossag koreben a helyes hulla

dekkezeles es a szelektiv hulladekgyiijtes m6dszereinek megismertetese es 

elfogadtatasa, a komyezettudatos magatartas nepszeriisitese; 

38 

A Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Program Iegfobb elonye, hogy a hulladekgazdalkoda

si rendszert a komyezetvedelmi, miiszaki es gazdasagi koyetelmenyeknek megfeleloen 

korszeriisiti. A miiszaki vedelemmel nem rendelkezo hulladeklerak6k rekultivalasaval es a 

korszeriitlen gyiijtojarmiivek Iecserelesevel csokkentheto a talaj, viz es a Ievego szennyezese; 

a Ierakasra keriilo hulladekban az ujrahasznosithat6 anyagok ( csomagol6eszk5z5k, 

szervesanyag) mennyisege az EU kovetelmenyeknek megfeleloen lecsokkentheto; valamint 

az egyseges beruhazasok es az egyseges iizemeltetes egyseges dijrendszer bevezeteset teszi 

lehetove. 

A komplex hulladekgazdalkodasi program a nagytersegben elo 454 153 alland6 lakost erint. 

Becslesek szerint ez a nepesseg jelenleg mintegy 171 ezer tonna hulladekot termel, amely 

varhat6an evente folyamatosan novekszik es a projekt utols6 eveben (2030) meghaladja a 234 

ezer tonnat. 

A program vart elettartama 25 ev, amibol 3 evet vesz igenybe ajavasolt fejlesztesek megval6-

sitasa. A kivitelezes 2007 -ben kezdodhet, amennyiben a Kohezi6s Alap palyazat sikeresen 

zarul. A teljes rendszer iizemeltetese a beruhazasi szakasz 2008. evi befejezeset kovetoen 

2009-tol indulhat. A rendszer miikodesi ideje alatt a szelektiven gyiijtott, valogatott es ujra

hasznositott hulladekok mennyisege fokozatosan novekszik. Az evente elert visszagyiijtesi es 

hasznositasi aranyok teljesitik a magyar es EU jogszabalyok kovetelmenyeit. 

A program teljes beruhazasi koltsege 21 638 milli6 Forint. 
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VII.l. Modszerfejlesztesi, intezmenyfejlesztesi, ismeretterjeszto, szemlelet

formalo, tajekoztato, oktatasi es kutatasi-fejlesztesi programok 

Sasd telepiiles reszet kepezi a Mecsek-Drava Szilardhulladek Gazdalkodasi Program 

Szentlorinci korzetenek, amelynek keretein beliil kommunikaci6s projekt vegrehajtasara is sor 

keliil. Ennek celja a Mecsek-Drava Program miikodesevel kapcsolatos informaci6k tovabbita

sa a lakossag fele, a komyezettudatossag fejlesztese illetve a szelektiv hulladekgyiijtes 

nepszeriisitese. 

VII./1. bibhizat M6dszerfej lesztessel, intezmenyfejlesztessel, ismeretterjesztessel, szemlelet

formalassal, ta j ekoztatassal, okta tassal, kepzessel es ku tatas-fej I esztessel fog

lakoz6 programok 

A Mecsek-Drava Program 

teliileten elo lakossag kore

ben a korszerii 

hulladekgyiijtes ismertetese 

es nepszeriisitese 

2008. 

Mecsek

Drava Tar

sulas 

'·?Jc':':Kafts~g· 

(eFt) 

Korzet: 148 409 

Telepules: 2 422 

Kohezi6s alap 

+ 

Magyar Allami 

Celtamogatas 

+ 

Onkormanyzati 

onero 



Sasd varos helvi hulladekgazdalkodasi terve - MKM Consulting Kft. 40 

VII.2. Htdladekgazdalkodasi cselekvesi program 

VII.2.1. A hulladekhasznosibisi, artalmatlanitasi celkitiizesek elereset szolgal6 intez

kedesek meghatarozasa 

VII.2.1.1. A hulladekgyiijtesi rendszer tervezett fejlesztese a telepiilesi szilard hullade

kok tekinteteben 

Sasd teriileten a Mecsek-Drava program kereteben a hulladekgy(ijtes harom tipusa val6su1 

meg, biztositva ezaltal, hogy a kiilonbozo hulladekfrakci6kat a tovabbi hasznositas, artalmat

lanitas szempontjab61 optimalis m6don gy(ijtsuk. 

Mindez az alabbi hulladekfajtakra terjed ki: 

• Muanyag 

• Uveg 

• Papir 

• Fern 

• Textil 

• Biohulladek 

o Szerves leboml6 

o Zoldhulladek 

• Papir 

• Veszelyes 
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V.2.1.1.1 A hulladek gyiijtese 

Omlesztett gyiijtes: 

Az omlesztett hulladekgyiijtes a terseg valamennyi telepulesen jelenleg is miikodo gyiijtesi 

forma, amely a Mecsek Drava Program elindulasa utan is tovabb fizemel, azonban kizar6lag 

az ugynevezett maradek hulladekra terjed ki. A lakossag tulajdonaban Ievo gyiijtoedenyeket 

(70-11 00 liter) tomoritolapos hulladekgyiijto gepjarmiivek uritik. Az osszegyiijtott hulladekot 

a pormentes gyiijtest biztosit6 gepjarmuvek a Barcsi Hulladekkezelo Kozpontba szallitjak. 

Gyiijtoszigetes szelektiv gyiijtes: 

Sasd varosban gyiijtoszigeteket (5 db) helyeznek el, amelyben a lakossag elkfilonitetten 

gyiijtheti a papir-, miianyag, illetve uveg hulladekot. A gyiijtopontok 1-2,5 m3 terfogam, 

miianyagb61 vagy fembol keszfilt edenyek, amelyek szinei egyertelmiien jelolik a gyiijtendo 

hulladek fajtajat (kek-papir, sarga-miianyag, zold-uveg). A gyiijtopontok uriteset specialis 

darus felepitmennyel rendelkezo, gorgos kontenerszallit6 gepjarmii vegzi. A hulladekot a 

kontenerszallit6 gepjarmiivek a barcsi valogat6miibe szallitjak, ahol megtortenik a hulladek 

ut6valogatasa. 

Zoldhulladek komposztalas: 

A zoldhulladek elkfilonitett gyiijtesere a varosok kertvarosi ovezeteben es az 1 000 fo feletti 

telepuleseken- igy Sasd eseteben is- kerfil sor. A haztartasok a Mecsek-Drava Program ke

reteben beszerzesre kerfilo zoldhulladek gyiijto edenyeket, amelyek uriteset forg6dobos 

felepitmenyii tomoritos hulladekgyiijto gepjarmii vegzi elore rogzitett jaratprogram szerint. 

Az osszegyiijtott zoldhulladek a kokenyi komposztal6ba kerfil. 
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Hulladekudvarok: 

A hulladekudvarokban nagymeretii hulladekok {pl. lomok, butorok), elektromos keszillekek, 

szelektiven gyiijtott haztartasi hulladekok, epitesi tormelek es haztartasokban keletkezo nehe

zen kezelheto anyagok (pl. festekes gongyoleg, akkumulator, szarazelem) gyiijtesere keriil 

sor. 

A hulladekudvarokban levo kontenerek cserejet p6tkocsis gorgos konteneres, illetve lancos 

konteneres felepitmenyii jarmiivek vegzik. 

A Mecsek-Drava Hulladekgazdalkodasi Program megval6sitasa utan a Szentlorinci korzet 

teriileten harom hulladekudvar letesiil. (Szentlorinc, Biikkosd, Oroszl6 telepiileseken) Ezeket 

Sasd lakossaga is igenybe veheti. 

Atrak6allomas: 

Az atrak6allomasokba kizar6lag az omlesztve gyiijtott hulladekfrakci6 keriil. A korzet teriile

ten egy atrak6allomas (Szentlorinc) letesiil. Az atrak6allomasra erkeznek a tersegbol a hulla

dekszallit6 gepjarmiivek es a hulladekot az atrak6allomas garataba uritik. Az atrak6allomason 

iizemelo tomorito berendezes a hulladekot 32m3 -es kontenerekbe tolti, amely hulladekkezelo 

kozpontba torteno szallitasar61 p6tkocsival rendelkezo gorgos kontenerszallit6 gepjarmii gon

doskodik. 

VII.2.1.1.2. A hulladek hasznositasa 

A sasdi hulladekgyiijtesi rendszer kiepitesenek eredmenyekent harom fajta hulladekaram er

kezik harom kiilonbozo kezelo letesitmenybe: 

~ a szelektiven gyiijtott papir, miianyag iiveg a valogat6miibe, 

~ az egyeb hasznosithat6 hulladek a mechanikai elokeszitobe, 

~ a zoldhulladek a komposztal6kba. 
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A valogat6mii es a mechanikai elokeszitomii a Barcsi Hulladekkezelo kozpontban kap helyet. 

Ugyancsak itt keriil sora begyiijtott boml6 szerves hulladek biofermentaci6s eljarassal torteno 

elokeszitesere majd a zoldhulladekkal kozos komposztalasara 

v alogat6mii: 

A sasdi szelektiv hulladekgyiijtesbol szarmaz6, valamint a hulladekudvarokban osszegyiijtott 

papir, miianyag es tiveg hulladek a Barcsi valogat6miibe erkezik. Az iiveg hulladekot nem 

valogatjak, azt kizar6lag a valogat6mii teriileten elhelyezett 32 m3 -es kontenerben gyiijtik, 

majd tovabbszallitjak hasznositasra. 

A papir es miianyag hulladek a valogat6miiben tovabbi valogatasra, majd balazasra keriil. 

A valogat6mii vegtermekei a masodnyersanyag balak, amelyeket az elszallitasig a 

valogat6miivek fedett tarol6iban raktaroznak, mozgatasukat targoncak vegzik. Megfelelo 

mennyisegii hulladekbalak osszegyiilese eseten a balakat tehersza1Ht6 gepjarmiivekre rakod

jak es elszallitjak a hasznosit6 iizembe. 

Mechanikai elokeszito iizem: 

Az omlesztve gyiijtott sasdi hulladek a Szentlorincen Ietesitendo atrak6allomason kereszttil a 

Barcsi Mechanikai elokeszitomiibe keriil, ahol apritjak, majd egy dobszita segitsegevel ktilon 

valasztjak a nagy, illetve kismeretii frakci6kat. A kismeretii frakci6 biofermentaci6ra, majd 

komposztalasra keriil, mig a nagymeretii frakci6b61 a fern alkot6reszeket magnesszeparator 

segitesegevel eltavolitjak. A megmarad6 anyagot egy fajsuly szerinti osztalyoz6 berendezes 

konnyii, illetve nehez frakci6ra osztja. A konnyii frakci6t bcilazzak, illetve miianyag f6liaba 

csomagoljak, igy az hosszil idon kereszttil tarolhat6, es igeny szerint felhasznalhat6 energeti

kai hasznosit6miiben ffitoanyagkent. A konnyii frakci6 energetikai hasznositasara a projekt 

keretein kivtil keriilne sor, egytittegeteses technol6gia alkalmazasaval, vagy ktilso egetomiibe 

torteno szallitassal. A csomagolt hulladekbalak mozgatasat targonca vegzi, szallitasuk 

tehergepj armiivekkel tortehet. 
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Biofermentaci6 es komposztalas: 

A barcsi mechanikai elokeszitomiibol kikeriilo boml6 szerves hulladek biofermentalasra ke

riil. A fermental6ban az anaerob bakteriumok a szerves anyagot Iebontjak es metan gazt 

(CH4) allitanak elo. 

A fermentalt anyagot az ut6fermental6 utan szeparator segitsegevel a lehetosegeknek 

megfeleloen viztelenitik es a fennmarad6 anyagot a zoldhulladekkal - es sziikseg eseten a 

viztelenitett szennyviziszappal - keverve, komposztaljak. 

A komposztalast szemipermeabilis membrannal takart, levegoztetett eljarassal hajtjak vegre. 

A komposztal6dasi folyamat vegen a komposztott tovabb valogatjak es tisztitjak. A kesz 

komposztott felhasznalhat6saga alapjan harom kateg6riaba soroljak. 

VII.2.1.1.3. Artalmatlanitas 

Lerakas: 

A Sasd teriileten osszegyiijtott hulladekb61, a Barcson zajl6 mechanikai elokeszites utan nem 

hasznosithat6 mennyiseget a Marcali Hulladekkezelo Kozpont reszet kepezo lerak6ba szallit

jak. A lerak6ra csak regisztralt beszallitas tortenhet, a beerkezo gepjarmuvek altai beszallitott 

hulladekot hidmerlegen megmerik, adatait szamit6gepen rogzitik. Ez a nyilvantartas Iehetove 

teszi, hogy akar evek mulva is visszakereshet6, hogy egy adott gepjarmii hulladeka a Ierak6 

mely reszere keriilt, igy a rendszer minimalizalja a komyezeti kockazatot. 

Energetikai hasznositas: 

A sasdi hulladekb61 a mechanikai elokeszites soran keletkezo konnyii frakci6 energetikai 

hasznositasa a projekt kereten kivtil tortenik egytittegetesi technol6gia alkalmazasaval, vagy 

regionalis energetikai hasznosit6miibe torteno szallitassal. 
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Epitesi tormelek hasznositasa: 

Az epitesi tormelek hasznositasara val6 elokeszitesere a programban egy mobil hasznosit6 

gepsor beszerzeset tervezik. A gepsor fo allomashelye Pees, a Sasd varosb61 begyiijtott epitesi 

tormelek itt lesz hasznosithat6. 

VII.2.1.2 Intezkedesek a folyekony hulladekok tekinteteben 

A telepiilesen sziikseges novelni a szennyvizhal6zatra rakotott haztartasok szamat. 

VII.2.1.3 Intezkedesek az egyeb hulladekok tekinteteben 

A telepiilesen az egyeb hulladekokkal kapcsolatos fejleszteseket, intezkedeseket jelenleg nem 

terveznek 
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VII./2. tablazat A nem veszelyes hulladekaramok hasznositasahoz, artalmatlanitasahoz sziik

seges kapacitasigenyek bemutatasa 

· · ·· .,.:Fitil1a:agk:·~m'r ~ .. ~"J:·c·:Hasillosrffi:sW'~'r~ ; .:·::u·: ''*:····i·:K:Iipfi'EH~srg~:fiY. <••:::·:··· · 't";'r:· H:aszl1Bsitif:sr 

Telepiilesi szilard 

hulladek 

Telepulesi folye-

kony hulladek 

Kommunalis 

szennyviziszap 

Epitesi-bontasi hul-

ladek es egyeb inert 

hulladek 

1 
Artalm.atlanitis 

Hasznositasl 
Mecsek Drava - Barcsi Kozpont 

I , va!ogat6mii: 5 ooo tJev 
Artalmatlanitas 

Mechanikai valogatomii: 25 000 t lev 

Komposzttelep: 14 000 t I ev 

Artalmatlanitas 62 329 m31ev 

Kiszallitas a 

telepiilesrol 

Mecsek Drava- Kokenyi Kozpont 

Hasznositis Mobil epitesi tormelek feldolgozo 

gepsor: 100 000 t I ev 

I 

artalmatlanitas 

helye··· 

Region belul 

megoldhato 

Region belul 

megoldhato 

Region belul 

megoldhato 

Region belul 

megoldhato 
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VII./3. biblazat A nem veszelyes hulladekok hasznositasaval, artalmatlanitasaval kapcsolatos 

cselekvesi program 

Mecsek-Drava Szentlorinci 
Mechanikai I 

hulladekgyiijtO kOr-1 2008. 
1 Korzet: 154 663 

elokeszitomu letesitese I 
Onkormanyzati 

. I Sasd: 23 343 
Tarsulas zet telepiilesei 

--
Mecsek-Drava Szentlorinci 

Onkormanyzati hulladekgyiijtii kor-1 2008. : 
Korzet: 139 073 

v alogatomu Ietesitese 1 

Sasd: 20 990 
Tarsulas zet telepiilesei 

--
Mecsek-Drava Szentlorinci 

hulladekgyiijt6 kor-1 2008. : 
Korzet: 101 690 

Biofermental6 Ietesitese I Onkormanyzati 
Sasd: 15 348 

Tarsulas zet telepiilesei 
--

Mecsek-Dniva Szentlorinci 
Komposzttelep letesite- I 

hulladekgyiijtii kor-1 2008. : 
Korzet: 3 8 5 24 

Onkormanyzati 
se I Sasd: 5 814 

Tarsulas zet telepiilesei 
--

Mecsek-Drava Szentlorinci 
Kezelo kozpont letesite-1 

hulladekgyiijtO kor-1 2008. : 
Korzet: 77 449 

Onkormanyzati 
se I Sasd: 11 689 

Tarsulas zet telepiilesei 
--

Mecsek-Drava Szentlorinci 
Hulladekudvarok lete- I 

Onkormanyzati hullad6kgyUjt6 kOr-1 2008. : 
Korzet: 64 495 

sitese I Sasd: 9 734 
Tarsulas zet telepiilesei 

--
Mecsek-Drava Szentlorinci 

Atrak6allomas letesitese I Onkormanyzati hulladekgyiijtO kor-1 2008. : 
Korzet: 137 470 

Sasd: 20 748 
Tarsulas zet telepiilesei 

--
Szelektiv I Mecsek-Drava Szentlorinci 

hulladt\kgyiijt6 kor-1 2008. : 
Korzet: 64 599 

hulladekgyiljtes meg-

I 
Onkormanyzati 

Sasd: 9 750 
szervezese Tarsulas zet telepiilesei 

--
Hagyom{myos Mecsek-Drava Szentlorinci 

hulladt\kgyiijtii kOr-1 2008. : 
Korzet: 70 966 

hulladekgyiijtes fej- Onkormanyzati 
Sasd: 10 711 

lesztese Tarsulas zet telepi.ilesei 
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Mecsek-Drava Szentlorinci 
Zoldhulladek gy(ijtes 

Onkormanyzati hullad6kgyiijti:\ kOr-1 2008. : 
Korzet: 17 922 

megszervezese Sasd: 5 415 
Tarsulas zet telepulesei 

Mecsek-Dniva Szentlorinci 

Onkormanyzati hullad6kgyfijti:\ kOr-1 2008. : 
Korzet: 87 464 

Korszeru lerak6 epitese I 
Sasd: 13 201 

Tarsulas zet telepulesei 
--

Epitesi tormelek kezele-
Mecsek-Drava Szentlorinci 

hullad6kgyiijti:\ kOr-1 2008. : 
Korzet: 12 941 

senek biztositasa 
Onkormanyzati 

Sasd: 1 953 
Tarsulas zet telepulesei 

A nem veszelyes hulladekok hasznositasaval, artalmatlanitasaval kapcsolatos cselekvesi prog

ramok osszesitett koltsege: 125 276 eFt. 
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VII./4. tabhizat A kiemelten kezelendo hulladekaramok hasznositasahoz, artalmatlanitasahoz 

sziikseges kapacitasigenyek bemutatasa 

\:'~·?;,.,., 'H:Tinaa~'Rt~lp:;·;;: ·· · ·;,h·· 'H:i§zri6siffi'sT·· ·· · : ;·;KapfaeHAs1·g$~y ._c:"]t,2:'':~c ilt~sznosifit~?~iiatll1af? 
Artaitnatlanitas lanitfts helye . ·; 

v~z~~eshullad~kok 

Hulladekolaj ok Hasznositas 
Orszagos szinten 

n.a. 
kezelendo 

Akkumulatorok es Tennekdijasl Orszagos Orszagos szinten 
Hasznositas 

szarazelemek kapacitas kezelendo 

Elektromos es 

elektronikai Hasznositas 
Tennekdijasl Orszagos Regionalis I Orszagos 

kapacitas szinten kezelendo 
hulladekok 

Kiselejtezett 
Hasznositas 

Tennekdijasl Orszagos Regionalis I Orszagos 

gepjanniivek kapacitas szinten kezelendo 

Egeszsegiigyi 
Artalmatlanitas 

Region kivlil megold-
n.a. 

hulladekok hato 

Allati eredetu Region kivlil megold-
Hasznositas n.a. 

hulladekok hato 

N ovenyvedoszerek 
Hasznositas I Orszagos szinten 

es csomagolo 
Artalmatlanitas 

n.a. 
kezelendo 

eszkozeik 

Azbeszt Artalmatlanitas 
Orszagos azbesztmente- Orszagos szinten 

sitesi program kezelendo 

Nem vesz~lyes hullad~kok 

Mecsek Dniva - Barcsi 

Kozpont 

Csomagolasi hul-
Hasznositas 

Valogatomii: 5 000 t/ev Region beliil megold-

ladekok osszesen Mechanikai valogatomii: hat6 

25 ooo t lev 

Gumi Hasznositas 
Tennekdijasl Orszagos Region bellil megold-

kapacitas hato 
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VII./5. bibhizat A kiemelten kezelendo hulladebiramok hasznositasaval, artalmatlanitasaval 

kapcsolatos cselekvesi program 
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VII./6. tablazat A csomagohisi hulladekok hasznositasahoz, artalmatlanitasahoz sziikseges kapa

citasigenyek bemutatasa 

---- --:Htillad6k ;';'~'!){< _, • '~¥f~siH6sitlis?~- "'::"1'-;;-,,,;,:_;~,,~;n;•g';t'K~p~tftliS'iggfi)f•'-- .-. ~ . - ,',.Ha.sziiosilas! 

Artahriatla- arlalma.tlanitas 

nitas helye 
>,- ';, ,' ' 

Papir es karton 
Hasznositas 

Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region kiviil 

csomagolasi hulladek Valogatomii: 5 000 t/ev megoldhato 

Miianyag 
Hasznositas 

Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region belul 

csomagolasi hulladek Valogatomii: 5 000 t/ev megoldhato 

Fa Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region belul 
Hasznositas 

csomagolasi hulladek Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev megoldhato 

Fern 
Mecsek Drava - Barcsi Kozpont 

Region kiwi 
Hasznositas Valogatomii: 5 000 t/ev 

csomagolasi hulladek 
Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev 

megoldhato 

Vegyes osszetetelii 
Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region belul 

kompozit Hasznositas 

csomagolasi hulladek 
Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev megoldhato 

Egyeb, kevert csoma-
Hasznositas 

Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region belul 

golasi hulladek Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev megoldhato 

Oveg csomagolasi 
Hasznositas 

Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region kiviil 

hulladek Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev megoldhat6 

Textil csomagolasi 
Hasznositas 

Mecsek Drava - Barcsi Kozpont Region belul 

hulladek Mechanikai valogatomii: 25 000 t /ev megoldhat6 



Sasd varos helrihl.llladekgazdalkodasi terve - MKM Consulting Kft. 52 

VII.2.2. A kornyezetvedelmileg nem megfelelo es illegalis kezelo, lerako telepek 

rekultivalasanak, felszamolasanak feladatai 

VII./7. tabhizat Az illegalis es komyezetvedelmileg nem megfelelo tarol6, kezelo es lerak6 

telepek rekultivalasi, felszamolasi feladatai 
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VII.3. A tervezett intezkedesek vegrehajtasanak sorrendje es hatarideje 

VII.3.1 A Mecsek-Drava programma! kapcsolatos intezkedesek tervezett sorrendjet az 

alabbi tablazat tartalmazza: 

Hulladekkezelii 

Atrakoallomas 

Gyiijtii
jarmiivek 

Edenyzet 

Hulladekudvar 

Rekultivaci6 

Bares 
Tervezes, 

Tervezes, 
engedelyezes 

Tervezes, 
engedelyezes 

Epites 

Epites 

Beszerzes 

Tenderezetetes I B~szerzes I 

Kivitelezes 
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VII.3.2 Telepiilesi folyekony-hulladekkezelessel kapcsolatos intezkedesek: 

Fontos eel a szennyvizhal6zatra rakotott haztartasok szamanak novelese, az ezzel kapeso

latos iitemezes nem hatarozhat6 meg. 

VII.3.3 Egyeb intezkedesek: 

Fontos eel fokent a kiemelt hulladekaramok eseteben teriileti es orszagos kezdemenyeze

sekben val6 reszvetel. Az ehhez kapesol6d6 tevekenysegeket es idopontokat jelen terv fe

liilvizsgalata soran a kesobbiekben meghatarozasra keriilo orszagos programok iitemezese

hez sziikseges igazitani. 
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