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I. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI 

 

 

I.1. Bevezetés 

 

 

I.1.1 A helyi hulladékgazdálkodási terv készítése, jogszabályi háttere  

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §-a rendeli el a 

helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a 

Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a 

hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) 

Kormányrendelet  tartalmazza. 

 

A tervezés összetett feladat, amelyben az alapos helyzetfeltárást követően meg kell határozni 

a konkrét célokat, prioritásokat és cselekvési programot kell készíteni. 

 

A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: 

- a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az 

újrahasználatot, 

- a keletkező hulladék hasznosítását,  

- a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő 

ártalmatlanítását. 

 

A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket a területen lévő, illetve működő helyi 

önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdekképviseleti szervezetek, környezetvédelmi 

társadalmi szervezetek bevonásával kell készíteni (Hgt. 33.-36.§). 

A terveket – kidolgozói – hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban 

foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési 

területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint 

terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani 

(Hgt. 37. § (1)). 

A hulladékgazdálkodási tervben meghatározottakat a terület- és településrendezési tervek 

jóváhagyása, illetve más önkormányzati döntések meghozatala során érvényesíteni kell (Hgt. 

37. § (2)). 

 



2 

 

A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak 

végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a 

tervekben foglalt feladatok megoldását. A tervet beszámoló összeállításával egyidejűleg felül 

kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. A 

felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási 

tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot (Hgt. 37. § (3)). 

 

A hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell különösen: 

a) a keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusait, mennyiségét és 

eredetét; 

b) a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket; 

c) az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket; 

d) a hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepeket és létesítményeket, a kezelésre 

felhatalmazott vállalkozásokat; 

e) az elérendő hulladékgazdálkodási célokat; 

f) a kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési programot: a hulladékok 

kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és 

hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározását, végrehajtásuk 

sorrendjét és határidejét, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, 

ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározását, 

valamint ezek becsült költségeit (Hgt. 37. § (4)). 

  

I. 1. 2. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása 
 

Az önkormányzatok sokrétű szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt években 

kialakult ennek jogi szabályozása is. 

Az önkormányzati törvény (1990. évi LXV. tv.) alapján a helyi önkormányzatok 

önkormányzati rendeletet bocsátanak ki a környezetet érintő kérdésekben is. 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) is tárgyalja az 

önkormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a 

rendeletekben – a más jogszabályokban előírtaknál – nagyobb mértékben korlátozó 

környezetvédelmi előírások is meghatározhatók. 

Az önkormányzati törvény 8. §-a arról is rendelkezik, hogy a helyi közszolgáltatási 

feladatoknál a települési önkormányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen 



3 

 

mértékben és módon lát el. Ugyanakkor kötelező feladatokat törvény is előír az 

önkormányzatok számára. 

Ezt a joghelyet is figyelembe véve született meg a Hgt., amely már mind a települési 

önkormányzat számára, mind a lakosság számára kötelező előírásokat tartalmaz. Ezen 

előírások között szerepel többek között a helyi hulladékgazdálkodási tervkészítési, 

beszámolási és felülvizsgálati kötelezettség is a települési önkormányzatok számára. 

 

Az egy körjegyzőséghez tartozó vagy hulladékgazdálkodási feladataikat társulásban vagy más 

módon közösen ellátó települési önkormányzatok a 35. § (1) bekezdés szerinti 

kötelezettségüket közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával és kihirdetésével is 

teljesíthetik. (Hgt. 36. § (1)) 

Így a megyeszékhely gesztorsága mellett Nyíregyháza, Újfehértó, Kálmánháza, 

Nagycserkesz, Napkor, Nyírtelek, Nyírtura települések közösen készíttették el tervüket a 

Depónia Technika Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a 2004. évben.  

Mivel ezen településekről begyűjtött települési szilárd és a szelektíven gyűjtött hulladékok a 

Nyíregyháza – Oros Szállási u. 72. szám alatti Hulladékkezelő Telepre kerül, mint 

hulladékgazdálkodási feladataikat közösen ellátó települések közös tervet készítettek. 

 

I. 1. 3. A hulladékgazdálkodási terv illeszkedése az országos, területi és helyi tervekhez, 

programokhoz 

 

A terv készítésekor figyelembe vettük, illetve felhasználtuk az alábbi környezetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási vagy ahhoz kapcsolódó országos, területi, helyi terveket, programokat 

is, hiszen ezekkel megegyezően tervezhető csak meg az érintett terület hulladékgazdálkodási 

terve: 

 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

 Az Észak-Alföldi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer- 

pályázati dokumentáció 

 Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja 

 Nyíregyháza és Agglomerációja Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja 

- Nyíregyháza II. sz. Szennyvíztelep Fejlesztése 
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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szennyvízelhelyezési Program  

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Környezetvédelmi Programja 

 Nyíregyháza Környezetvédelmi Programja 

 Országos Területrendezési Terv 

 Az érintett települések települési szilárd és települési folyékony hulladékkal 

kapcsolatos rendeletei 

 Nyíregyháza és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve 

 Nyíregyháza települési hulladéklerakó előzetes környezetvédelmi dokumentáció 2008. 

 Egyéb adatszolgáltatás 

 

A dokumentáció elkészítésébe bevont intézmények, egyéb szervezetek 

 

 Az érintett önkormányzatok 

 Térségi Hulladék - Gazdálkodási Kft. 

 Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

 Városüzemeltetési Kht. 

 Nyírségvíz Zrt. 

 ATEV Kft.  

 KSH 

 

I. 1. 4. A tervkészítés célja 

 

Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely leginkább 

ismeri a település adottságait, gondjait és ennek alapján képes pontosan és konkrétan 

meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét; pénzügyi, szervezeti, műszaki 

és jogi eszközeit áttekintve megállapíthatja a megoldási lehetőségeket. 

 

A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg 

kell tudni oldani a tervezési területen élők által legfontosabbnak tekintett helyi 

hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, 
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ill. az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben (OHT) és a területi tervekben, stb. 

meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával 

országos és regionális szinten is javítania kell a környezet állapotán. 

 

Fontos, hogy a települések környezetvédelmi tevékenysége ne egyszeri akció legyen, hanem 

folyamatos tevékenységek sora, amelyek között szoros összefüggés van, az előző lépés 

eredményeit felhasználva kerül sor a következő lépés megvalósítására. 

 

A helyi tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás 

keretébe tartozó, az önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében, megbízásából közfeladatot 

ellátó szervezeteknél egészségügy, tömegközlekedés, közterület-fenntartás, stb. keletkező 

hulladékokkal kell foglalkozni. 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott tervezési segédlet meghatározza, 

hogy a hulladékgazdálkodási terveknek, mely hulladék típusokat kell tárgyalni: 

 

 települési szilárd hulladék:  

- háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 

helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező szilárd hulladék, 

- közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező szilárd hulladék, 

- háztartási hulladékokhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék 

 települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött frakciók (veszélyes és nem veszélyes) 

 a kiemelten kezelendő hulladékáramok (pl. csomagolási hulladék) 

 az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl. egészségügyi 

hulladékok, állati hulladék) 

 építési-bontási és inert hulladék 

 azon ipari nem veszélyes, veszélyes és egyéb gazdálkodói hulladékok melyek a 

közszolgáltató által üzemeltetett lerakóban kerülnek ártalmatlanításra 

 a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. illegálisan 

lerakott vagy elhagyott) hulladékok 

 települési folyékony hulladék és szennyvíziszap. 
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I. 1. 5. A helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítésének célja és szempontjai 

 

Jelen anyag elkészítésének célja a 2009-2014 időszakban tervezett folyékony- és szilárd 

települési hulladékkal való gazdálkodás céljainak meghatározása. 

 

I. 1. 6. A tervkészítés időpontjában érvényben lévő jelentősebb környezetvédelmi 

jogszabályok jegyzéke. 

 

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYAIRÓL  

314/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET A KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI ÉS AZ 

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL. 

358/2008. (XII. 31.) KORM. RENDELET A TELEPENGEDÉLY, ILLETVE A TELEP 

LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELLENTÉSE ALAPJÁN GYAKOROLHATÓ EGYES TERMELŐ 

ÉS EGYES SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL, VALAMINT A 

TELEPENGEDÉLYEZÉS RENDJÉRŐL ÉS A BEJELENTÉS SZABÁLYAIRÓL 

2000. ÉVI XLIII. TÖRVÉNY A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL  

98/2001. (VI. 15.) KORM. RENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL  

16/2001. (VII. 18.) KÖM RENDELET A HULLADÉKOK JEGYZÉKÉRŐL, 

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL, 

2/2002. (I. 11.) KöVIM RENDELET ADR VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI 

TANÁCSADÓ KINEVEZÉSÉRŐL ÉS KÉPESÍTÉSÉRŐL, 

5/2002. (X. 29.) KvVM RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 

KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ EGYES LÉTESÍTMÉNYEK KIALAKÍTÁSÁNAK  

ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK RÉSZLETES MŰSZAKI SZABÁLYAIRÓL,  

126/2003. (VIII. 15.) KORMÁNY RENDELET A 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVEK RÉSZLETES TARTALMI 

KÖVETELMÉNYEIRŐL,  

192/2003. (XI. 26.) KORMÁNYRENDELET A VESZÉLYES HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 

SZÓLÓ 98/2001. (VI. 15.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL,  

23/2003. (XII. 29.) KvVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS 

A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL,  

164/2003. (X. 18.) KORMÁNY RENDELETE  A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL, 

224/2004. (VII. 22.) KORM. RENDELETE A HULLADÉKKEZELÉSI 

KÖZSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁRÓL ÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSI 

SZERZŐDÉSRŐL,  

364/2004. (XII. 26.) KORM. RENDELETE A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 

SZÓLÓ 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL,  

313/2005. (XII. 25.) KORM. RENDELET A HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS 

NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 

164/2003. (X. 18.) KORM. RENDELET, VALAMINT EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN 

EGYES TOVÁBBI KORMÁNYRENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\01102.htm
file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\01306.htm
file:///F:\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\01303.htm
file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\03001.htm
file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\03014.htm
file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\03018.htm
file:///F:\T�rs�gi%20Hullad�kgazd.%20Kft\V�ros�zemeltet�si%20Kht\ISO\03014.htm
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20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELETE A HULLADÉKLERAKÁSSAL, 

VALAMINT A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES 

SZABÁLYOKRÓL ÉS FELTÉTLEKRŐL.  

36/2006. (V. 18.) FVM RENDELET A TERMELÉSNÖVELŐ ANYAGOK 

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL, TÁROLÁSÁRÓL, FORGALOMBAHOZÁSÁRÓL ÉS 

FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

4/2007. (II. 21.) KvVM RENDELETE A AZ EGYESÉGES 

KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT 

TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FELÜGYELETI DÍJ 

MEGFIZETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL  

78/2007. (IV. 24.) KORMÁNY RENDELET  A KÖRNYEZETI 

ALAPNYILVÁNTARTÁSRÓL  

20/2007. (VI. 8.) KVVM RENDELET A KÖRNYEZETVÉDELMI, 

TERMÉSZETVÉDELMI, VALAMINT A VÍZÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK 

IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAIRÓL SZÓLÓ 33/2005. (XII. 27.) 

KVVM RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

169/2007. (VI. 28.) KORMÁNY RENDELETE  A TELEPÜLÉSI 

HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 

RÉSZLETES SZAKMAI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 242/2000. (XII. 23.) KORM. 

RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

78/2007. (IV.24.) KORMÁNY RENDELETE A KÖRNYEZETI 

ALAPNYILVÁNTARTÁSRÓL 

194/2007. (VII. 25.) KORMÁNY RENDELET AZ EURÓPAI SZENNYEZŐANYAG-

KIBOCSÁTÁSI,- ÉS SZÁLLÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL 

232/2007. (IX. 04.) KORMÁNY RENDELETE A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL 

KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA  

92/2007. (XI. 28.) KvVM RENDELETE A  HULLADÉKLERAKÁSSAL, VALAMINT 

A HULLADÉKLERAKÓVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOKRÓL ÉS 

FELTÉTLEKRŐL SZÓLÓ 20/2006 (IV. 05.) KvVM RENDELET MÓDOSÍTÁSA  

64/2008. (III. 28.) KORMÁNY RENDELETE A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZAKMAI 

SZABÁLYAIRÓL 

1995. ÉVI LVII TÖRVÉNY A VÍZGAZDÁLKODÁSRÓL 

10/2000. (VI. 02.) KöM-EüM-FVM-KHVM EGYÜTTES RENDELET A FELSZÍN ALATTI 

VÍZ ÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGI VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES 

HATÁRÉRTÉKEKRŐL, 

219/2004. (VII. 21.) KORM.RENDELET A FELSZÍN ALATTI VÍZEK VÉDELMÉRŐL 

16/2002. (IV. 10.) EüM RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD ÉS FOLYÉKONY 

HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEKRŐL. 

 

 

I. 1. 7. A terv készítéséhez kapcsolódó általános adatok, információk 

 

Jelen dokumentációt, szerződéses keretek között, a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. 

4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. készítette. 

Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv 

A tervezéssel érintett települések: Nyíregyháza, Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, 

Nagycserkesz. 
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A helyi hulladékgazdálkodási tervezésért felelős személy: Az érintett települések 

polgármesterei. 

Az terv készítésének éve 2008. 

Bázis év: A felülvizsgálatnál és tervezésnél a 2007 évi adatokat vettük alapul. 

 

I. 2. A tervezési terület településeinek bemutatása 
 

 

I.2.1. Elhelyezkedés, történet, terület, népesség, népsűrűség 

 

A tervezési terület Magyarország Észak- Keleti területén, Szabolcs- Szatmár- Bereg Megye 

Dél- Nyugati részén található. A megyeszékhely, és egyben a tervezési terület központja 

Nyíregyháza.   

 

 
 

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, Magyarország 

hetedik legnagyobb városa, a térség gazdasági és kulturális motorja. Közelében három 

országhatár (Szlovákia, Ukrajna, Románia) található. 1990 óta megyei jogú város. Északkelet-

Magyarország egyik legjelentősebb Megyei jogú városa. Észak-Alföld régió része. 

 



9 

 

Nyíregyházát 1209-ben említik először, ekkor még Nyír néven. 1236-ban már temploma 

(egyháza) is van a településnek, innen kapta nevének második felét. A 15. század közepén 

körülbelül 400 lakója volt. A tatár és a török hódoltság idején a várost sokan elhagyták, 

helyükre az 1600-as évek első felében hajdúkat telepítettek be.  

A Rákóczi-szabadságharc idején a város népessége növekedésnek indult, az újonnan 

letelepedők többsége szlovák bevándorló volt, akik megalapították első gimnáziumukat az 

akkori professzori iskolát,ez ma a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium. A 

növekedés még jobban megindult, mikor 1786-ban a város mezővárosi rangot kapott és négy 

vásárt tarthatott évente. Ekkor 7500 lakosával már a megye legnépesebb települése volt. A 19. 

században Nyíregyháza pénzen megváltotta magát földesuraitól, a Dessewffy és Károlyi 

családoktól, 1837-ben pedig különleges királyi kiváltságot kapott. A város egyre inkább 

virágzásnak indult, új városháza és kórház épült, iskolák alapultak, a közeli Sóstón fürdő és 

vendéglő üzemelt.  

Nyíregyháza polgárai részt vettek az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban, 

amelynek bukása után több polgár börtönbe került, köztük a polgármester, Hatzel Márton is.  

A 19. század második felében Nyíregyháza tovább urbanizálódott: 1858-ban az épülő 

vasútvonal elérte a várost, rengeteg új épület épült – színház, távírda, posta- és pénzügyi 

palota –, majd elindult a villamosközlekedés is. Nyíregyháza 1876-ban Szabolcs megye 

székhelye lett.  

A Nyíregyházi Királyi Törvényszéki Fogházat 1891-ben létesítették.  

A Tanácsköztársaság ideje alatt a városban munkás- és katonatanács alakult, majd 

áprilistól Nyíregyháza tíz hónapig román megszállás alatt állt.  

A két világháború közt a lakók nagyszabású ünnepséggel ünnepelték az örökváltság 100. 

évfordulóját. Ekkor Nyíregyháza Szabolcs és Ung k.e.e.v.m. székhelye volt.  

A második világháború alatt több mint 6000 nyíregyházi zsidó deportáltak, további 

kétezer embert pedig orosz munkatáborokba küldtek. Sok épület is elpusztult. A háború után a 

magyar-szlovák lakosságcsere keretében több száz család hagyta el a várost.  

Az 1960-as évektől a város folyamatosan fejlődik. Napjainkban Nyíregyháza fontos 

kulturális és oktatási központ, Debrecen és Miskolc mellett Észak-Magyarország egyik 

legfontosabb városa. 
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A város nagyobb nevezetességei, látnivalói: 

Római katolikus templom -1994-től püspöki székesegyház. 1902-1904 között épült 

későromán-koragótikus stílusban Nagy Virgil tervei alapján. 

Evangélikus templom - a barokk épület a város egyik legértékesebb emlékműve. 1784-86 

között épült Giuseppe Aprilis tervei alapján.  

Református templom - a templom a Kálvin téren áll. 1873-1882 között épült romantikus 

stílusban.   

Görög katolikus templom - a Bethlen Gábor utca elején álló templom bizánci stílusban 

épült. Tervezője Vojtovits Bertalan. Alapkövét 1895-ben helyezték el. A munkálatok 1897-

ben fejeződtek be. 

Jósa András Múzeum - a Benczúr téren álló neoklasszicista ad otthont a múzeum 

gyűjteményének. Figyelemre méltó a bronz, vas és honfoglalás kori numizmatikai 

gyűjteménye. 

Nyíregyházi Állatpark- Sóstógyógyfürdő 

Nyíregyházi Főiskola- Botanikuskert 

 

Nyíregyháza 274,51 km
2
 területen helyezkedik el, 116298 állandó lakossal. A természetes 

szaporodás, fogyás előző vizsgált időszakhoz viszonyítva csökkenést mutat(-0,2 ezer lakosra), 

mivel az élve születések száma (10,3 ezer lakosra) kevesebb, mint a halálozások száma (10,5 

ezer lakosra).   Az átlag népsűrűség megyei és regionális értéket is meghaladja, 423 fő ezer 

lakosra, mely közel négyszerese az országos átlagnak. Lakásállománya 48713 db, átlagosan 

2,4 fő egy lakásra jutó lakos szám. Az épített lakások átlagosan 75-77 m
2
-ek. 

Közműellátottság aránya jónak mondható. Vezetékes gázfogyasztó a lakások 80 %-a, 

közüzemi vízhálózatba a lakások 99 %-a, közüzemi szennyvízhálózatba a lakások 91,4 %-a 

csatlakozott már. Közszolgáltatás keretében a rendszeres kommunális hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások arány 99 %. A háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyisége 

évente 118897 MWh. A háztartásokban felhasználásra kerülő gáz mennyisége 52547 ezer 

m
3
/év. Átlagosan az éves lakásonkénti gázfogyasztás 1367 m

3
, villamos energia fogyasztás 

1927 kWh. Egy lakásra jutó évi vízfogyasztás 38,2 m
3
. 
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Teljes lakónépesség 116298 fö 

Összes lakásszám: 48713 db 

Település területe: 274,51 km
2 

 

 
 

 

Nyírtelek Nyíregyháza vonáskörzetében helyezkedik el, attól ÉNY-ra, a Nyugati, vagy 

Lőszös Nyírség kistáj részeként. Vasútállomással rendelkezik. A 38-as főút szeli át. A 

település helyén a réz-, bronz- és vaskorban is éltek. A nagyközség Nyíregyháza ÉNy-i, külső 

részeinek, több bokortanyának egyesítésével jött létre 1952-ben. Az újkori keletkezést 

bizonyítja, hogy a falunak csak két hosszú utcája van, alaprajza sakktábla-szerkezetű 

elrendezést mutat. A hajdani Nyíregyháza-Tokaj útvonal mellett (a mai 38-as főútvonal) 

fekvő volt Királytelket a területen birtokos Dessewffy-család uradalmi központjává építtette 

ki. A település eredeti neve Királytelek, ahol a király előtag a királyi birtokra utal, a telek 

utótag jelentése: elpusztult, egyháztalan falu. 1952-ben a bokortanyák egyesítéskor a lakosság 

a Királytelek névhez ragaszkodott, szemben a javasolt Sőrekert elnevezéssel. Végül is 

Nyírtelek néven jegyezték be. 

 

 

 

Nagycserkesz Nyíregyháza mai határának déli részén, megyeszékhely környéki település 

Közép-Nyírség NY-i felében. A XVIII. század óta emlegetett önálló puszta.  Vasútállomása 

Teljes lakónépesség 7176 fö 

Összes lakásszám: 2500 db 

Település területe: 67,92 km
2 

Közüzemi és egyéb szolgáltatáshoz csatlakozott lakossági  
fogyasztók aránya % 
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nincs. A 36-os főút közvetlenül érinti (átszeli) a települést. Nyíregyházával együtt 1433 óta 

Báthori-birtok volt, követte a Báthori-birtokok sorsát (1613 óta erdélyi fejedelmi, majd 

Rákóczi-, végül kincstári birtok). 1744-ben a kincstártól bérelte legelőnek két debreceni civis, 

majd két görög marhakereskedő, 1753-ban Károlyi Ferenc a mai Nyíregyházát benépesítő 

szlovák telepeseket előbb ide akarta telepíteni. 1754 óta a nyíregyházi lakosok használták 

szántóföldnek. 

Teljes lakónépesség 1907 fö 

Összes lakásszám: 539 db 

Település területe: 41,5 km
2 

 

Napkor a megyeszékhelyhez közeli település a Közép-Nyírségben. Vasútállomással 

rendelkezik (Nyíregyháza-Vásárosnamény viszonylaton). A 41-es főút átszeli a települést.  

A legrégibb települési réteghez tartozik, a XIII. század elején már feltehetően állott, de 

valószínű, hogy kezdetben várbirtok volt (váradi regestrum). 1271-ben a Kállay család őse, 

Balog-Semjén nb. Ubul fia Mihály királyi adományként kapta. 1556-ban 120-130 lélek 

lakhatott benne, 1554-ben Kállay Farkasnak 6 portája volt itt. A XVI. században legalább két 

kúria állott a faluban. A Kállay család Nagykálló elvesztése után általában itt lakott, de a határ 

nagy részét a kállói várőrség, majd Nagykálló lakói használták. A XVIII. században 

elnéptelenedett, és az elpusztult faluba Kállay István 1744-ben aranyas jobbágyokat fogadott 

be. A jobbágyfelszabadítás táján 1445 lakója volt. A századfordulóra már csak egy Kállay-

kúria állt. Az első kúriát lebontották 1945 után. A második ma posta. 

 

Teljes lakónépesség 3702 fö 

Összes lakásszám: 1248 db 

Település területe: 37,35 km
2 

 

Kálmánháza a NY-i, vagy Lőszös Nyírségi kistáj része, a megyeszékhelytől DNY-ra, attól 

16 km-re található. Vasúti kapcsolata nincs. A 4-es főúttól 18 km-re helyezkedik el az M3-as 

autópálya mellett. Újfehértóhoz tartozó tanyákból és Nyíregyházához tartozó tirpák 

bokortanyákból szervezték községgé 1949-ben. A falu nevét (1907-ig Bogárháza) minden 

valószínűség szerint Tisza Kálmán után kapta, aki a Dégenfeld-birtokból felesége révén 

szerezte meg. Az 1960. évi statisztikai adatok szerint a lakosságnak mindössze 33 %-a élt az 

új község belterültén. Jelenleg a község külterületi lakott helyein a lakosság 23 % él. 
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Teljes lakónépesség 2008 fö 

Összes lakásszám: 735 db 

Település területe: 37,24 km
2 
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I.2.2. Gazdaság 

 

A tervezési területen keletkező hulladékok áramlására elsősorban Nyíregyháza gazdasága 

gyakorol jelentős hatást. Itt keletkezik az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi gazdasági 

tevékenységekből származó hulladékok jelentős része. 

 

A tervezési területet geopolitikailag egyedülálló fekvés különleges adottságokkal ruházza fel. 

Ukrajna, Románia és Szlovákia határai.kb.70 km sugarú körzetben megtalálhatóak, ezért 

nemzetközi funkciót töltenek be a kereskedelmi, a vásárvárosi, üzleti szolgáltatási 

tevékenységek. 



14 

 

 

A logisztikai tevékenység fejlődését fogja eredményezni az a tény, hogy az Országos 

Területrendezési Terv az Észak-tiszántúli körzet logisztikai központjának Záhonyt, 

részközpontjának Nyíregyházát jelölte ki. 

 

Nyíregyháza és a vizsgált terület az országon belül jelentős élelmiszer-feldolgozóipari, 

nyersanyagtermelő bázis és jó minőségű, a térséghez köthető agrártermékekkel rendelkezik.  

 

Annak érdekében, hogy a meglévő ipari és közlekedési infrastruktúrák hasznosításával és 

összehangolt fejlesztésével egyidejűleg korszerű ipari termelő és szolgáltató beruházások 

megteremtését segítsége elő, Nyíregyházán 1996-ban létrehozták a Nyíregyházi Ipari Parkot. 

Létrehozását döntően meghatározta az is, hogy a közelben található Európa egyik legnagyobb 

szárazföldi kikötője, Záhony. Az Ipari Park területe 125 hektár. 

 

A Nyíregyházi Ipari Park vállalkozásainak főbb adatai (2007.) 

Működő vállalkozások: 

Cég megnevezése Címe Fő tevékenysége 

Ipari parki 

működés 

kezdete 
Flextronics 
International 

Nyíregyháza Debreceni út 
342. 

Mikroelektronika 2000. 

Electrolux Lehel Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Háztartástechnika 2003. 

Hirsch Kft. Nyíregyháza, Debreceni út 
342. 

Polisztirol gyártás 2001. 

Schlosser Kft. Alsónémedi, Fő u. 177. Gumiipar 2004. 

Tantal Plus Kft. Nyíregyháza Debreceni út 
356. 

Élelmiszeripar 2003. 

Lanotte Kft. Nyíregyháza Debreceni u. 
352. 

Paplan és 
campingcikk 
készítés 

2003. 

Fémedző Bt. Nyíregyháza, Váci M. u. 41. Vasipar 2003. 

C.I.S. Trade Kft. Nyháza.-Oros, Tujafa u. 46. Könnyűipar 2004. 

Gabriel-Chemie Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Vegyipar 2004. 

Jász-Plasztik Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Műanyagipar 2005. 

Henelit Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Vegyipar 2004. 

Nyír-Log Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Logisztika 2005. 

Sematic Kft. Nyíregyháza, Ipari Park Fémszerkezet 
gyártás 

2007. 

 

Betelepülő vállalkozások:  

 

Cég megnevezése Címe Fő tevékenysége 

Beruházás 

kezdete/ 

befejezése 
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Az Ipari Park főbb távlati céljai között az egyik legfontosabb, hogy új befektetőket nyerjenek 

meg - köztük a város vállalkozói rétegét -, valamint a kelet-európai befektetői csoportot 

fokozott figyelemmel kísérje. 

 

A tervezési terület jelentősebb vállalatai: 

Nyíregyháza 

- Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft.  

- Vibracoustic Magyarország Kft. 

- Phoenix Légrugó Technológia Kft. 

- Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. 

- Flextronics International Kft 

- C.I.S.- Trade Kft 

- Eissmann Automotive Hungaria Kft. 

- Electrolux Lehel Kft 

- DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Nyíregyházi Gyára 

- ABO- MIL Malomipari ZRt. 

- MARSO Kft. 

- KE-VÍZ 21 Építőipari Rt. 

- Hungary- Ko Termelői, Konzervipari ZRt  

- EKO Kft. 

- Sematic Hungaria Kft 

- Kelet- Food 2000 Kft. 

- Nyírség-Hasso Kft. 

 

- Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei 

 

Kálmánháza 

- Kálmánházi Baromfifeldolgozó Kft. 

- Húsüzem Kft. 

 

Thyco Magyarország Kft. 4552 Napkor, Pócsi út 34. Fémipar 2006. 

Leva-Team Kft. 4400 Nyíregyháza, Ilona 

Tanya 

Élelmiszeripari 

gépgyártás 

2007. 

Forr-Bau Kft. 1131 Budapest, Madarász V. 

u. 1/a. 

Vegyipar 2008. 
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Napkor 

- Napfrukt Kft. 

- Ében-Trade Kft. 

- Gabona Táp Kft. 

 

Nagycserkesz 

- Hungarochemicals Kft. 

 

Nyírtelek 

- AGROGÉP Gépgyártó Kft. 

- HM Arzenál Elektromechanikai Rt. 

- ISV Rt. 

- Autopress Kft. 

 

I.2.3. Mezőgazdaság 

 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megyére, valamint a vizsgált területre jellemző a mezőgazdasági 

termelés, a mezőgazdasági jelleg. A lakosság jelentős része részt vesz a mezőgazdasági 

termelésben, és ezen kívül is sokan ebből egészítik ki jövedelmüket. 

 

A megye területe 623 307 ha. Ebből mezőgazdasági termelés alatt 82 %-a, 511 111 ha áll.  

 

A földterület megoszlása művelési ág szerint a megyében: 

 

Megnevezés Terület, % 

Szántó 56,11 

Kert 1,23 

Gyümölcsös 6,40 

Szőlő 0,18 

Gyep 12,99 

Erdő 22,29 

Nádas 0,70 

Halastó 0,10 

Összesen 100,00 

 

A szántóterületen jelentős a gabonafélék termesztésének aránya (58 %), de az olajos 

növények termésterülete is meghatározó (pl.: olaj- és étkezési napraforgó 21 %) körül mozog. 
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Az utóbbi idők kedvezőtlenebb időjárása viszont termésmennyiség csökkenést eredményezett. 

A burgonya, dohány és cukorrépa termelésre használt termőterület mennyisége folyamatos 

csökkenő tendenciát mutat. 

 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében található az ország gyümölcs termelő területének közel 

35 %-a, melyből következik, hogy országosan is meghatározó szinten termel a megye 

gyümölcsöt. Több olyan gyümölcs faj is van, amelyik termesztésének hagyománya van, ilyen 

az alma, a meggy és a dió. 

Az elmúlt évtizedekben a megyét kiterjedt állattenyésztés jellemezte. Ezen belül is a 

legnagyobb volument a szarvasmarha-, sertés-, és juhtenyésztés képviselte de nem volt 

elhanyagolható a baromfitenyésztés és méhészet sem. 

 

I.2.4. Idegenforgalom 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb idegenforgalmi vonzerőt a Felső-Tisza 

vidéke, Nyíregyháza, valamint Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő jelenti, de érintett települések 

mindegyikén találhatunk egy-egy műemléket vagy műemlék jellegű épületet, impozáns 

templomot, múzeumot, valamint természetileg értékes, védett vagy védendő területet. Ilyen 

például Nyíregyházán a város legrégebbi műemlék épülete az evangélikus templom, a szintén 

műemlék zsinagóga, a műemlék jellegű görög katolikus templom és a Magyar Ortodox 

Egyház székhelye és kápolnája, valamint a Sóstófürdőn található víztorony. Napkoron a 

műemlék jellegű római katolikus templom, Nyírtelken a római katolikus templom és a volt 

Dessewffy-kastély említhető meg. 

 

Nyíregyházán jelentős idegenforgalmi vonzóerő jelent Sóstógyógyfürdő, mely évszázadok óta 

kedvelt üdülőhely. 2000 m2 területű park veszi körül a meleg, kb. 26 °C hőmérsékletű tavat. 

Található itt strand, csónakázótó, gyógyító hatású termálvíz, tavon kialakított szabadfürdő, 

parkok, gyönyörű épületek, és mindez csodálatos erdei környezetben Európa-hírű a Sóstói 

Állatpark, ahol az állatok többsége szabadon, ketrecek nélkül él. Itt a világ minden 

kontinensének állatvilágát bemutatja. Akvárium- és lepkeházzal, valamint a trópusi állatokat 

bemutató házzal is rendelkezik. Magyar parasztudvar is található a parkban, ez a régi 

gazdálkodók életét és háziállatait mutatja be. A panoptikum az emberiség fejlődéstörténetét 

mutatja be. A Sóstói Múzeumfalu, mely a megye tájegységeinek népi építészetét mutatja be, 

12 holdas területével az ország egyik legnagyobb skanzenja. A melegvizű strand közelében 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Panoptikum
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lakó- és üdülő övezet alakult ki panziókkal, szállodákkal, fizetővendéglátással. Nagy 

jelentőséggel bír az Igrice nyaralófalu és kemping, a nemrég felújított kádfürdő, a 

melegstrand, élményfürdő, Krúdy Vigadó is. Felejthetetlen élményt tud nyújtani a 

növényvilág sokféleségét bemutató Tuzson János Botanikus Kert a Nyíregyházi Főiskola 

területén - Sóstói út.  

A vizsgált területen Nyíregyháza rendelkezik a legtöbb kereskedelmi szálláshellyel. A 

Nyíregyházán kívüli kereskedelmi szálláshelyek száma elenyésző. A panziók azonban inkább 

a kisebb településekre jellemzőek. Ezek elsősorban a forgalmasabb utak, főutak mentén 

helyezkednek el, kiszolgálva az átutazó vendégek igényeit. 

A vizsgált terület szabadidős- és kultúrális programok tekintetében is kimagasló. A Nyírség 

fővárosában rendezik meg a Vidámság és Derű Országos Seregszemléjét, azaz a Happy Art 

fesztivált (régebbi nevén a VIDOR fesztivált), amely az ország egyik legnagyobb színházi és 

szabadtéri fesztiválja, vagy a Gyümölcskarnevált, amely érzékletes példa arra, hogy az ország 

legkeletibb megyéjében termelik a legtöbb, ízletes magyar gyümölcsöt. Jelentősek a nagy 

tömegeket megmozgató város- és falunapok is. (Napkoron a Böllérfesztivál, Nagycserkeszen 

a Dinnyenapok, stb…) 

 

I.2.5. Közlekedés 

 

Közúti közlekedés: Az országos közúti forgalmat az ország fővárosa, Budapest felé az M3-as 

autópálya és továbbá 4 országos főút 4, 36, 38, 41-es számú főútvonalak és az alsóbbrendű 

állami utak, pedig az ország más városai, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései 

felé biztosítanak összeköttetést. A régió jelentős városai és az ország nagyobb települései felé 

a Szabolcs Volán Zrt. indít távolsági járatokat. Nyíregyháza közúthálózatára – a város 

csomópont jellege miatt – nagyon nagy terhelés hárul. A belvárost egy 2X2 sávos 

"nagykörút" veszi körül. A szűk városközpontot pedig a "kiskörút" határolja, aminek az 

északi, a keleti és a déli része már elkészült. A terv készítésében résztvevő települések 

többsége a Nyíregyházától sugár irányba kiinduló főútvonalak mentén fekszik.  Nagycserkesz 

a Nyíregyházától Ny-i irányba futó 36-os, Napkort K-i irányba induló 41-es, Nyírtelket É- 

Ny-i irányban található 38-as számú főútvonalak mentén találhatjuk. Ezen rendszer alól 

kivétel Kálmánháza, melyet a 3317-es számú út szel át. 

Közúti közlekedés szempontjából a területet érintő legjelentősebb beruházás az M3-as 

autópálya Nyíregyházát is érintő szakaszának megépítése volt. Stratégiai jelentőségű továbbá 

a Nyíregyházát keletről és nyugatról elkerülő útszakasz megépítése. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/M3_(aut%C3%B3p%C3%A1lya)
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A keleti elkerülő út a 4. sz. főútról leágazva Nagyszállás környékén csatlakozik a M3 

autópályához. Ez utóbbi beruházás érinti a hulladékkezelő telepet is, mellyel a telep 

északkeleti bejáratának kialakítása lehetővé válik. Így a hulladékszállítás útvonala 

megváltozik, és a jelenlegi, lakóházak között vezető Szállási út tehermentesítődik.  

A tervezési terület településein a szilárd hulladék egyszeri begyűjtésének távolsága azonos a 

települések úthálózatainak hosszával, az átlagos szállítási távolsága a jelenleg üzemelő 

Regionális Hulladékkezelő telepre (Nyíregyháza- Oros, Szállási u. 72.) pedig Napkor (8,5 

km), Nagycserkesz (20 km), Nyírtelek (14 km), Kálmánháza (21 km). 

 

Vasúti közlekedés: A vasúthálózatot tekintve Nyíregyházán halad át az egyik legnagyobb 

utas- és teherforgalmat bonyolító vasútvonal, a 100-as, Budapest - Záhony közötti 

kétvágányú, villamosított fővonal, amelyből itt ágazik ki a Tokaj felé vezető 100c számú 

fővonal. Nyíregyházát további kisforgalmú vasútvonalak kötik össze a megye néhány 

településével. Ilyen például a 116-os számú Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti Napkort is 

érintő mellékvonal. Ezen kívül az állomás mellől indulnak a Nyírvidéki Kisvasút vonatai 

Dombrádra és Balsára. Szintén jelentős a Miskolc felé Nyírtelek érintésével vezető 

vasútvonal.  

A vasúthálózatot érintő az Országos Területrendezési Tervben megfogalmazott fejlesztés: 

- Nagysebességű vasútvonalak: Murakeresztúr - Budapest – Nyíregyháza - Záhony/Eperjeske  

   (V. "Helsinki közlekedési folyosó" hazai szakasza) 

 

Légi közlekedés: Nyíregyháza saját repülőtérrel rendelkezik. A repülőtér az Országos 

Területrendezési Tervben kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető reptérként 

szerepel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bővíteni szeretné, olyan 

irányelveket fogalmazott meg, melyek megteremtik a repülőtér állandó jellegű nemzetközi 

repülőtérré minősítésének feltételeit. Amennyiben ez megvalósul, lehetővé válik a 

kereskedelmi célú légiforgalom, mely a vizsgált terület, valamint Szabolcs- Szatmár- Bereg 

megye gazdasági életének élénkítésében kulcsszerepet játszhatna. 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest-Szolnok-Debrecen-Ny%C3%ADregyh%C3%A1za-vas%C3%BAtvonal
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1hony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrvid%C3%A9ki_Kisvas%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dombr%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balsa
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I.2.6.  Környezeti jellemzők 

 

I.2.6.1. Domborzati viszonyok 

 

A tervezési területen található települések a Nyírségben helyezkednek el. 

 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megye földrajzilag változatos, síkság és dombság is található itt. 

Nyírségre és a Felső-Tisza-vidékre, mint két nagy tájegységre tagolható. A Nyírség kb. 78%-a 

tartozik a megyéhez, a Felső-Tisza-vidék kistájai közül a Rétköz teljes mértékben, a Szatmári-

síkságnak, a Beregi-síkságnak és az Ecsedi-lápnak pedig egy-egy része tartozik a megyéhez. 

A megye legmagasabb pontja a Kaszonyi-hegy (240 m). 

 

A Nyírség hazánk második legnagyobb hordalékkúp síksága, mely kialakulása során a 

korábbi süllyedék területet az északról érkező folyók (Tisza) kb. 200 m vastagon kaviccsal és 

homokkal töltötték fel.   

 

Nyíregyháza a Nyírség középső részén helyezkedik el.  

A nyíregyházi határ legmagasabb pontja a város ÉNy-i részén a 131 m tszf.-i magasságú 

Őrhalom. A többi kiemelkedést a város DK-i részén figyelhetjük meg, melyek tengerszint 

feletti magasságuk 126-129 m. (Leshalom, Hármashalom, Névtelen-halom). A 

legalacsonyabb és a legmagasabb pontja között 26-36 m a magasságkülönbség, ami alföldi 

viszonylatban jelentős szintkülönbségnek számít. 

 

Nyíregyháza és környékének a felszíne igen mozgalmas A felszínének alakításában, 

formálásában a folyóvíz és a szél játszotta a fő szerepet, erre utalnak a domborzati formák, a 

geológiai képződmények. 

 

Nyíregyháza határai változatosak. Az egyik részén egymásba torlódó, magasba emelkedő 

buckák homokja, máshol a buckás felszínt löszös takaró, illetve az ezen kialakult sötét színű 

mezőségi talaj jellemzi. Jelentős nagyságú területet foglalnak el a buckák felszíne közé 

ékelődő gyengén tagolt erdő- és mezőségi jellegű homoktalajok. 

Azokon a részeken, ahol nagymennyiségű futóhomokot hordott össze a szél, ott buckás 

területek kialakulására került sor. (Pl. Sóstóhegynél, Rozsréti-szőlőknél, Őrhalomnál, 

Alsóbadur-bokornál, Leshalom környékén,  Felsőpázsitnál, Nagyszállástól É-ra, ). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%ADks%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dombs%C3%A1g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fels%C5%91-Tisza-vid%C3%A9k&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1jegys%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9tk%C3%B6z&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1ri-s%C3%ADks%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szatm%C3%A1ri-s%C3%ADks%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beregi-s%C3%ADks%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ecsedi-l%C3%A1p
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaszonyi-hegy&action=edit&redlink=1
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Az alföldi tájak közül a felszíni formák sokféleségéből következően az egyik legváltozatosabb 

és legszebb terület. Ezen formák között a legjellemzőbbek a szélbarázdák, a garmadák, a 

maradékgerincek, továbbá a nagyobb akkumulációs területek és a deflációs méllyedések.  

 

Az őspatak- és folyóvölgyekben (Ős-Tapoly és az Ős-Ondva) a homok által elgátolt 

területeken kisebb nagyobb tavak képződtek, mint például a nyíregyházi Sóstó medencéje. 

 

A geológiai képződmények közül a futóhomok a legelterjedtebb, de a különféle környezeti 

tényezőtől függően lápok, léprétek, láp és ligeterdők találhatók. 

  

I.2.6.2. Éghajlat 

 

Nyíregyháza éghajlata szárazföldi jellegű. Az Alföldnek azon a részén fekszik, ahol részben 

már átmeneteket mutat a meleg-száraz éghajlati területből a mérsékelten meleg, mérsékelten 

száraz, hideg telű területek felé. Éghajlatának alakításában a napsugárzáson kívül a 

kontinentális, atlanti-óceáni és a földközi-tengeri légtömegek hatása is érvényesül. 

A domborzat jelentéktelen magasságkülönbségei önmagukban nem eredményeznek 

jelentősebb éghajlat-módosító hatásokat. Kétségtelen, hogy a város klímáját az emberi 

létesítmények; pl. a lakóépületek térbeli rendje, magassága, az utcák futásiránya, burkolata, a 

zöld felületek nagysága, az ipari üzemek égtáji helyzete stb. időnként módosítják, 

mikroklimatikus viszonyokat idéznek elő, de éghajlatában alapvető változásokat nem 

okoznak. 

Nyíregyházán rendszeres meteorológiai megfigyeléseket 1866 óta végeznek, így sokéves 

éghajlati adatsorok (napfénytartam, léghőmérséklet, légáramlások, felhőzet, csapadék) állnak 

rendelkezésünkre, melyek jó alapot jelentenek a város klimatikus viszonyai a feltárásához. 

 

Az évi átlag hőmérséklet 9,8 
0
C. A legmelegebb hónap a július, a leghidegebb a január. Az 

évi közepes hőmérséklet ingadozás 23-24 
0
C.  
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Havi léghőmérsékleti átlagok
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A csapadék mennyisége a Nyírségben átlagosan 550-600 mm/év. Nyíregyházán a sokévi átlag 

562 mm, az évi max. 871 mm, az évi minimum 351 mm. A legcsapadékosabb hónapok a 

június és július, a legkevesebb csapadék januárban és februárban hullik. 
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A szélviszonyok tekintetében Nyíregyháza és térsége a mérsékelten erős légáramlású körzetek 

közé tartozik. Szélviszonyainak kialakításában az Északi-középhegység, az ÉK-i Kárpátok és 

az Erdélyi-szigethegység viszonylagos közelsége, valamint az északi és a déli nyitottság 

játszik döntő szerepet. A legszelesebb hónap az április, legcsendesebb a szeptember. A 

leggyakoribb szélirány a talaj közeli légterében 100 év átlagában az É-i, ÉK-i, illetve a DNy-i 

- a többi irányból fújó szél alig vehető számításba. 
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Szélirányok gyakorisága %
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I.2.6.3. Talaj 

 

A Nyírségben az uralkodó talajtípus a homok, mely vastagsága néhány dm-től 30-33 m-ig 

terjed. Nyíregyházán 20-22 m vastagságú. A Nyírség É-i részén gyakori a löszös homok, az 

ÉNY-i területeken a homokos lösz.  

Nyíregyházán található jelentős kiterjedésű réti talaj, mely a homokvonulatok közötti 

laposokban és az elhagyott egykori folyómedrekben alakultak ki. Humusztartalmuk változó. 

Azokban a rétegekben, amelyekben sok a buckákról lehordott durvább szemű homok 

kevesebb a tápanyag- és humusztartalom. Ott viszont, ahol iszapos homok az alapkőzet, 

előfordul 2-3 %-os humusztartalom és magas tápanyagtartalom is. 

A város külterületének Ny-i szegélyén 6-7 km hosszúságban, 2-3 km szélességben, ahol 

löszös üledék borítja a felszínt alföldi mészlepedékes csernozjom talaj képződött. A talajok 

közül ez a legjobb minőségű. 

 

Az ősi folyóvölgyekben és laposokban az öntésiszap és öntéshomok, a deflációs 

mélyedésekben a barna föld, a réti talaj a jellemző. 
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I.2.6.4. Felszíni és felszín alatti vizek 

 

I.2.6.4.1. Felszíni vizek 

 

Nyíregyháza és környékének vízrajza és vízgazdálkodása szorosan kapcsolódik a Lónyay-

főcsatorna vízgyűjtőjének vízrajzához és vízgazdálkodásához. A térség mai folyóhálózatának 

fő vonásai a pleisztocén legvégén alakultak ki, amikor a Bodrogköz, valamint a Bereg-

szatmári síkság süllyedése miatt a folyók új folyásirányokat alakítottak ki. 

Nyíregyházán és vonzáskörzetében a Nyírség belvizeinek elvezetését szolgáló mesterségesen 

kialakított csatornák vízfolyásai adják a felszíni vízfolyások legnagyobb részét. Jelen területen 

az emberi munkával létrehozott nyírvíz-csatornák közül a Lónyai-főcsatorna vízfolyásai a 

legjelentősebbek. 

 

A Nyíregyházát érintő VIII. sz. főfolyás, és a Nyírtelket, Nyíregyházát, Kálmánházát érintő 

IX. sz. főfolyás vizsgálatából megállapítható, hogy a VIII. sz. főfolyás szennyezőanyag 

terhelése a legnagyobb, s vízminősége - különösen a vízfolyás alsóbb szakaszain - a 

legkedvezőtlenebb, szennyezettek közé sorolható. A vízben igen nagy mennyiségben 

fordulnak elő szerves anyagok, melyek lebomlási folyamataihoz a vízben oldott oxigén teljes 

mennyisége elfogy. Az oxigénfogyasztás és biokémiai oxigénigény szempontjából a víz 

szennyezett, erősen szennyezett IV-V. Az oxigénháztartás mutatói közül az oldott oxigén 

mennyisége és az oxigén telítettség igen kedvezőtlen, gyakran tapasztalható súlyos oxigén 

hiányos állapot 

A strandok (Sóstó fürdő, Júlia fürdő) használtvizeinek bevezetése (napi 1100 m3) miatt a 

nyári hónapokban növekszik jelentős mértékben a vízfolyások só és nátrium terhelése. A 

fürdők szennyvizének - a hőterhelés mellett - elsősorban nátrium kibocsátása jelentős, az 

összes kibocsátás megközelíti a 1.700 kg/ nap-ot. 

 

Vízfolyás neve 
Vízgyűjtőterület 

(km2) 
Vízfolyás hossza 

(km) 
Átlagos esése 

(m/km) 
Befogadó 

Kállai (VII.sz.) 
főfolyás 

439 55 1,1 Lónyay-föcs. 

Érpatak (VIII. sz. 

ff) 
380,7 33,5 1,5 Lónyay-főcs. 

Simái (IX. sz.) ff. 306 31,9 0,8 Lónyay-főcs. 

Lónyay-főcsatorna 2086,8 91 0,6 Tisza 
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A Simái IX. sz. főfolyás vízminősége a szerves, szervetlen szennyezőket, és a mikrobiológiai 

paramétereket tekintve tűrhető, az oxigénháztartás és egyéb paraméterek tekintetében 

szennyezett, tápanyagháztartás szempontjából pedig erősen szennyezett minőségű.  

A vízfolyás vizére a magas szerves anyagterhelés következtében gyakran jellemző az 

oxigénhiányos állapot. A tápanyag háztartás mutatói közül kritikus a víz ammónium 

koncentrációja. A legmagasabb mért koncentráció érték csaknem háromszorosa a tisztított 

szennyvizek kibocsátására vonatkozó határértéknek. 

 

A vízgyűjtőn intenzív mezőgazdasági művelés folyik. A felszíni vizek vízminőségére jelentős 

hatást gyakorolnak a használt kemikáliák, mint diffúz szennyező források. A szintetikus 

hozamfokozók használata fokozza az eutrofizálódást, a különböző gyomirtók, növényvédő 

szerek toxikus hatást fejthetnek ki a vízi élővilágra. 

 

A Lónyai-főcsatorna rendszerben 7 db tározót alakítottak ki, közel 13 millió m
3
 tározó 

kapacitással, melyek feladata a vízkészletek és vízigények egyensúlyának megteremtése. 

 

Ezek közé tartoznak a halászati célokra szolgáló 3,57 millió m
3
 térfogatú Nagyréti tározó, és 

az üdülési, pihenési célokat kielégítő Oláhréti tározó, mely  0,78 millió m
3
 térfogatú. 

 

Természetes tavak Nyíregyházán és vonzáskörzetében a Nagyvadas tó Újfehértó és 

Császárszállás között, a Sóstó és a Bujtosi tó Nyíregyházán, valamint a Hosszúréti tó 

Felsősimán. 

A Harangodi- tározó átfolyásos rendszerű, így a főfolyás teljes vízgyűjtőjéről származó 

vízmennyiség a tározón folyik át. Vízminőségét a IX. sz. főfolyás vízminősége 

nagymértékben befolyásolja. 

 

Az elsősorban rekreációs célokat szolgáló vizek pl.: Sóstói tó vízminősége az elmúlt években 

javult. A minősége ma jó minősítésű. 

 

Az Oláhréti és Nagyréti víztározók (Császárszállási tavak) vízminősége az egyes 

komponensekre tűrhető és kiváló között van, vízminőség a hasznosítások szempontjából 

megfelelő. 

 

A Bujtosi tavak 1997-ben végrehajtott rekultivációja jótékony hatással volt a vízminőségre. 
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Az Igrice-mocsár (Lukalaposi tározó) védetté nyílvánítása óta (1991) a terület állapota javult. 

 

I.2.6.4.2. Felszín alatti vizek 

 

Nyíregyházán és vonzáskörzetében a talajvíz átlagosan 4-10 m mélységben található. 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megye többi területén általában mélyebben. Áramlásának iránya a 

Rétköz és az Ecsedi-láp felé mutat. A talajvíz szintjét nagymértékben befolyásolja a csapadék 

mennyisége, valamint a szennyvízszikkasztás és a kiskertek öntözése is. 

 

Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett talajvízminőség romlás miatt már hasznosítása 

lehetetlenné vált. A hagyományos ásott kutak vize már nem alkalmas az emberi fogyasztásra. 

 

Szennyvízelhelyezési és hulladéklerakási szempontból fontos a talaj mértékadó helyzetének, 

az eddigi legmagasabb talajvízállások ismerete az adott településeken. 

 

A megye rétegvíz termelésének legnagyobb része a lakossági ivóvízművek bázisairól történik. 

A megye vízbázisai a pliocén-pleisztocén törmelékes összletre épülnek. A Nyírség pleisztocén 

rétegsora kb. 100 km3 vizet tárol.  

 

Nyíregyháza térség rétegvizeinek a szerves anyag tartalomra utaló vízminőségi érték túllépte, 

az ammónium koncentráció pedig meghaladta a tűrhető határértéket. A rétegvíz minőségére 

mély fúrású kutak és ivóvíz kutak vizének elemzéséből lehet következtetni. 

 

Fontos megemlíteni még a Nyírség hévízkészleteit. Itt csak a gyógyászatilag jelentős vízforrás 

a Nyíregyháza –Sóstógyógyfürdőt. Az 1957-ben Pávai Vajna Ferenc geológus javaslatára 

feltárt kút szolgáltatja a jódos, brómos és sok oldott sót tartalmazó, 49-50 oC-os vizet.  

 

A felszín alatti vizek minőségi védelme érdekében kidolgozásra került a területek 

szennyeződés érzékenységi besorolása, melynek alapja a felszín alatti vizek minőségét érintő 

tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm rendelet. Erre 

támaszkodóan összeállításra kerültek a települések szennyeződés érzékenységi térképei is, 

mely szerint az érintett települések nagyobb része a IV. érzékeny kategóriába sorolható, 
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kivéve Nyíregyházát és Nyírtelket, melyek a II. kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-

védelmi terület kategóriába tartoznak. 

 

I.2.6.5. Növény- és állatvilág 

 

Nyíregyháza környéke a Nyírség egyéb részével együtt - kivéve a Nyírségnek a Samicum 

flórajárásba eső területét -florisztikailag - növény földrajzilag az Eupannonicum (Alföld) 

flóravidék Nyírségense flórajárásába tartozik A mintegy 1200 edényes fajt magában foglaló 

nyírségi flórában a hazai en-demikus fajok közül kilencet találunk meg. Kifejezetten nyírségi 

bennszülött a Pulsatilla hungarica Soó és a Melampyrum nemorosum ssp. debreceniense. 

Északi és magashegységi elterjedésű reliktum fajok a Ligularia sibirica, Comarum palustre, 

Calamagrostis neglecta, Angelica palustris és Salix aurita. A flóraelemek megoszlása a 

következő: 55% európai és közép-európai, 20% pontusi és pontusmediterráni, 12% 

kozmopolita, 7% mediterrán, 1-1% balkáni és kárpáti, alig 2% az atlantikus és cirkumpoláris 

elem és 1% az endemizmus (Soó, 1939 c). 

 

A Nyírségre legjellemzőbb általános növényzeti formákkal találkozunk a város környékén: 

gyöngyvirágos tölgyes, a vízi, mocsári és réti társulások és a szikes.  

 

Nyíregyháza északi részén fekvő, Sóstói-erdő néven ismert gyöngyvirágos tölgyes a város 

legnagyobb terjedelmű és jelentőségű összefüggő növényzete. Területe 370 ha. Ezen erdőben 

megtalálható még az akác és más, javarészt telepített elegyes és egynemű állomány is. 

 

A nyírségi tölgyes asszociációk kvantitatív növénycönológiai módszerével való vizsgálatai 

sorolták a nyíregyházi erdőt a gyöngyvirágos tölgyes (Convallario-Quercetum) kötött 

homoktalajon kialakult asszociációjába (Soó, 1943 és 1960 b). Az asszociációnak elsősorban 

Brachypodium sylvaticum, Salvia glutinosa - Stachys silvatica, Poa nemoralis, Convallario 

majális - Poligonatum odoratum, Agropyrum caninum és Lithospermum purpureocoeruleum 

faciesei különböztethetők meg. De egyre több helyen lép fel a zavartságot, leromlottságot 

jelző gyomosodott Urtica dioica kulturfacies.  

 

Csupán a Nyírségben kizárólag a sóstói erdőben élő aranysárga színű berki aggófűre (Senecio 

nemorensis) hívják fel a figyelmet.  
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Az erdőnek a déli felén vannak a legidősebb, kb. 150 éves pontjai. Megtalálhatóak itt az 

ezüsthárs (Tilia argentea), mezei és vénic szil (Ulmus campestre, U. laevis), kőris (Fraxinus 

excelsior), juhar (Acer platanoides, A. tataricum, A. negundo) elegyes állomány, melyekhez 

társul a nyár (Populus tremula és P. robusta), éger (Alnus glutinosa) a legmélyebb, 

legnedvesebb pontokon, és északabbra két másik tölgy (Quercus petraea és Q. cerris) is. 

  

Aljnövényzetük a tiszta tölgyesből származik, ahhoz sokban hasonlít. Az irtások helyén 

előszeretettel telepítenek vörös tölgyet (Quercus rubra) és helyenként fenyőt (Pinus silvestris 

és P. nigra). A friss irtások helyét Setaria és Ambrosia állományai veszik birtokukba. 

 

Az erdőt alkotó összes fafaj megoszlása szerint, annak több mint felét a kocsányos tölgy teszi 

ki (54%), 26% az akác mennyisége, 6%-kal részesedik a telepített vörös tölgy, 5-5% a mezei 

szil és a kőris, és 4% az egyéb fafaj mennyisége (Virók, 1978). 

 

Külön kell szólni ezen a helyen a sóstói erdő és a város határának akácosairól, a telepített és 

ma már félkultúrtársulásnak tekinthető Bromo sterili -Robinietumról, melyek lágyszárú 

szintje a buckái gyepek és a tölgyesek fajaiból szedődött össze alig 200 évre rúgó múltja 

során. 

 

A Nyírség homokterülete változatos homokpusztai, lápi és erdei vegetációnak adott otthont, 

melyet a mezőgazdasági művelés,a települések, az utak, iparterületek beépítése 

nagymértékben megváltoztatott (gyep egy részét feltörték, felülvetették, a lápokat 

lecsapolták).  

A környező ÉK-i, Ny-i és D-i buckák mai növényzetét vagy a hajdani homokpusztagyepből 

vagy a pusztai tölgyesek említett tisztásaiból kialakult zárt homoki rétek megzavart, feltört, 

leginkább legeltetett változatai, a törpefüvű homoki legelő (Potentillo-Festucetum 

pseudovinae) képviseli. Ahol mégis megmaradt az eredeti társulás a fátlan száraz 

homoktetőkön és oldalakon, enyhén savanyú, mészmentes talajon gyepek alakultak ki homoki 

csenkesszel (Festuca vaginata), melybe tömegesen keveredik az ezüstperje (Corynephorus 

canescens), a zártabb gyepeken a barázdált csenkesz (Festuca rupicola) váltja fel, legeltetés 

hatására elszaporodhat a sziki csenkesz (Festuca pseudovina) is.  A zárt homoki gyepeken 

előfordul a magyar kökörcsin (Pulsatilla hungarica) is.  
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A pici foltokban a laposokon jelentkező sziki növényzet Nyíregyháza körül főleg DK-en, D-

en jelentkezik. A legszebb szikes D-en már Újfehértóhoz (a község D-i részén) tartozik. 

Nagyobb szikes tavak: Sóstó, Ököritó (szeméttelepként használva!) és a simái Szelk-tó. A 

szódás-szikes tavak hínárvegetációja (Potamo-Zannichellietum) szegényes. Fenti tavak 

jellemző hínárja a Potamogeton pectinatus és a Zannichellia palustris, a Sóstóban még az 

Alisma gramineum ssp. angustissimum (Soó, 1938). Kifelé a nád, káka és zsióka adja a 

Bulboschoenetumot, állománya emberi hatásra egész visszaszorult (pl. a Sóstón). Kicsi szikes 

tavacskák voltak és nagyrészt még ma is azok: Nagyigrice, Sörekuti lapos, Jakus-tó, Nagyoláh 

rét, Nyírjes tanya, Bulboschoenetumos állománnyal és környező sziki növényzettel. A tavak 

környékét és a laposokat Puccinellietum borítja Acorellus pannonicus-sal és Crypsis aculeata-

val (ezek a parton), melyek Soó (1939 b) szerint a Puccinellietum konszociációi. A magasabb 

és szárazabb helyzetű szikeseken a gyenge legelőül használható veresnadrágcsenkesz 

(Festucetum pseudovinae) társulása alakul ki, az erősen szikes és nedves részein 

Puccinellietummal, vakszikjein Camphorosmetummal. 

 

Nyíregyházát a múlt század elejéig-közepéig jelentős, összefüggő vízi, lápi, mocsári világ 

övezte (Nagy, 1924). Ny-on (Éralja, Eletó, Kéttős-tó, Szarvas-sziget) és K-en (Igrice, Bujtos, 

Rókazug, Ököritó). A K-i városmenti láp tovább folytatódott megszakítás nélkül a mai Oros 

irányában, azon túl is. Ezt az írásos dokumentumok mellett az ugyanezen a helyeken húzódó 

öntésiszap, öntéshomok-képződmények, kotus láptalajok és nem utol- sósorban a növényzet 

megmaradt darabjai tanúsítják. 

 

A Nyírség az egész Nagy-alföldi faunajárásnak (Eupannonicum) része. Hasonlóan a flórhoz, a 

faunában is találhatunk pannon-pontusi-szubpontusi elemeket.  

A Nyírségben található mészszegény homoktalaj hőingadozása, valamint az uralkodó klíma 

miatt kicsi a mediterrán fajok aránya, pedig a homokpusztai gyepei tipikus serotherm 

élőhelyek. 

A vizsgált terület mai növényföldrajzi képét elsősorban a kultúrnövényzet, a szántóföldek, 

gyümölcsösök és kertgazdaságok jellemzik. Ennek ellenére még kisebb-nagyobb 

foszlányokban fellehetők az ősi, természetes vegetáció maradványai.  

 

 

 

 



30 

 

I.2.6.6. Táj- és természetvédelem 

 

Nyíregyházán és vonzáskörzetében jelentős számú helyi jelentőségű védett területek és 

természeti értékek vannak, viszont védetté nyilvánított országos jelentőségű védett természeti 

terület nincs. 

 

Jelentősebb helyi védett természeti területek, természeti emlékek: 

 

A védetté nyilvánítás célja a természeti emlékek károsodásának megelőzése, elhárítása, az 

eddig bekövetkezett károsodás csökkentése, megszüntetése, illetve fasorok esetén a hiányzó 

egyedek pótlása, a jelen- és jövő nemzedék számára történő megőrzése és tervszerű 

fenntartása. 

 

Helyi védett természeti terület Nyíregyházán az Igrice mocsár, mely területe 70,4 ha 

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 8/1998.(II. 15.) számú rendelete az Egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról (egységes szerkezetben a 15/1998 

(V.1.) a 12/2000. (III.1.), az 57/2005.(XII.22.) KGY,  az 51/2007. (XII.18.) KGY, 

11/2008.(III.4.) KGY és a 40/2008. (IX.23.) KGY rendeletekkel) szabályozza az egyes helyi 

jelentőségű természeti emlékeket az alábbiak szerint: 

 

Természetvédelmi védettséget élvező egyes fák, cserjék és fasorok jegyzéke: 

1./  Név: Taxodium distichum (mocsárciprus)  

Termőhely: Nyíregyháza, Benczúr tér 22.  

Hrsz: 6177/1  

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  

Védetté nyilvánítás indoka: a városban egyedülálló fafaj fenntartásának biztosítása 

 

2./  Név: Koelreuteria paniculata (csörgőfa)  

Termőhely: Nyíregyháza Petőfi tér  

Hrsz: 6704  

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  
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Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fa 

fenntartásának biztosítása 

 

3./  Név: Cercis siliquastrum (júdásfa) 

Termőhely: Nyíregyháza Búza u. 1. (a Művészeti Szakközépiskola Bethlen G. uti előkertje)  

Hrsz: 5478/1  

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Művészeti szakközépiskola  

Védetté nyilvánítás indoka: a városban ritka fajtájú, idős fa, fenntartásának biztosítása 

 

4./  Név: Populus nigra "Italica" (jegenyenyár)  

Termőhely: Nyíregyháza Eszperantó tér - Erdő sor sarok  

Hrsz: 1394/42  

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú idős fa  

 fenntartásának biztosítása 

 

5./  …. 

 

6./ Név: Quercus robur (kocsányos tölgy)  

Termőhely: Nyíregyháza, Sarkantyú u. 25. számú házzal szemben, a trafóház mellett.   

Hrsz: 1955/20 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fa 

fenntartásának biztosítása 

 

7./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) 3 db  

Termőhely: Nyíregyháza, Bethlen G. u. l. sz. postahivatal előtt  

Hrsz: 5825 

Terület tuladjonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának biztosítása 
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8./  Név: Platanus sp. (platán)  

Termőhely: Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal udvara  

Hrsz: 202 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Polgármesteri Hivatal  

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fa 

fenntartásának biztosítása 

 

9./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) 2 db 

Termőhely: Nyíregyháza Állomás tér, volt MÁV laktanya előkertje  

Hrsz: 6497 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam  

Terület kezelője: MÁV 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának biztosítása 

 

10./  Név: Ficus carica (füge) 4 db 

Termőhely: Nyíregyháza, Bethlen G. u. 83. sz. lakóház előtti zöldsáv 

Hrsz: 5825 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban igen ritka cserjefajta 

fenntartásának biztosítása 

 

11./ Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza Szent István út mindkét oldala (Luther u. - Inczédy sor között). Az 

utca páros oldalán 64 db, a páratlan oldalán 51 db faegyed 

Hrsz: 4086/1 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 

fenntartásának biztosítása 
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12./  Név: Populus nigra "Italica" (jegenyenyár) 2 db 

Termőhely: Nyíregyháza Pazonyi tér lépcsőlejáró mellett 

Hrsz: 2393/1 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges magasságú és törzsvastagságú, idős fák 

fenntartásának biztosítása 

 

13./  Név: Platanus x hispanica (platán) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza Kiss E. u. mindkét oldala (Petőfi u. - Jósa A. u. között)  

Az utca páros oldalán 6 db, a páratlan oldalán 35 db faegyed 

Hrsz: 6151, 6282, 6330 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 

fenntartásának biztosítása 

 

14./  Név: Populus alba (fehérnyár) 

Termőhely: Nyíregyházi Főiskola hátsó gépkocsi parkolója  

Hrsz: 1375/6 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam  

Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  

Védetté nyilvánítás indoka: a magában álló, feltűnően szabályos koronájú fa tipikus 

morfológiai jegyeket mutat 

 

15./  Név: Paulownia tomentosa (császárfa) fasor 

Termőhely: Nyíregyházi Főiskola atlétikai csarnokával párhuzamosan, az út ellentett oldalán 

13 egyedből álló fasor  

Hrsz: 1375/6 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam  

Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának biztosítása 

 

 



34 

 

16./  Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza Dózsa Gy. út mindkét oldala  (Vay Á. krt. - Pazonyi tér között) Az 

utca páros oldalán 43 db, a páratlan oldalán 30 db faegyed.  

Hrsz: 156 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.  

Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 

fenntartásának biztosítása 

 

17./  Név: Nyíregyházi Főiskola „Tuzson János”  Botanikus Kertje 

Helye: Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b.  

Hrsz. 1375/3,1375/13. 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Főiskola  

Védetté nyilvánítás indoka: Botanikus Kert szabadföldi (pl. páfrányfenyő, atlanti cédrus, 

mammutfenyő, tulipánfa, teacserje, stb.) és zártkerti különleges növényállománya kimagasló 

városi botanikai értéket képvisel.  

 

18./  Név: Corylus colurna (törökmogyoró) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza, Nádor u. (páros oldalon 7 db, páratlan oldalon 10 db fa) 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különleges, városunkban ritka fák fenntartásának 

biztosítása. 

 

19./  Név: Sophora japonica (japánakác) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza, Árok u. (Vasvári P. u. - Széna tér között, a páros oldalon 39 db, a 

páratlan oldalon 46 db fa)  

Hrsz: 468/4 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális fasor 

fenntartásának biztosítása. 
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20./  Név: Platanus x hispanica (platán) fasor 

Termőhely: Nyíregyháza, Vasvári P. u. (Árok u. - Északi krt. között 50 db)  

Hrsz: 363 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: az utcaképet nagyban meghatározó, tradicionális 

fasor fenntartásának biztosítása 

 

21./ Név: Ginkgo biloba (páfrányfenyő) 

Termőhely: Petőfi tér Park Üzletház déli oldala 

Hrsz: 6702 

Terület tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Terület kezelője: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a városunkban igen ritka, idős fa fenntartásának biztosítása 

 

22./ Név: Taxus baccata (tiszafa) 

Termőhely: a jelenleg Corvin Mátyás étterem és hotel udvara (Egyház u. 1.) 

Hrsz: 196 

Terület tulajdonosa: Goldrex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Terület kezelője: Goldrex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Védetté nyilvánítás indoka: a különlegesen nagyméretű, idős fa fenntartásának biztosítása 

 

23./ Név: Sequoiadendron giganteum (mammutfenyő) 

Termőhely: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság székházának udvarán (Kótaji u. 33.) 2 db. faegyed 

Hrsz: 1375/16 

Terület tulajdonosa: Magyar Állam 

Terület kezelője: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

Védetté nyilvánítás indoka: a városunkban igen ritka nagyméretű fa fenntartásának biztosítás. 

 

Nyíregyháza külterületén található, kiugróan nagy természeti értékeket képviselő területek: 

Sár-telek 113,73 ha, Sóstói-erdő 369,2 ha, Ilonatanyai-füzes 26,44 ha, Sás-rét 11,88 ha, Kis-
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Teleki-rét 134,24 ha, Oros-zug 17,68 ha, Orosi fás legelő 99,35 ha, Úr-csere-dűlő 81,38 ha, 

Nagyszállási-gombás 79,04 ha, Nyírjes-szik 104,73 ha, Nyírjes-tó 50,49 ha, Alsópázsiti-

homokpuszta gyep183,04 ha, Rozsréti orchideás kaszáló 112,57 ha,  Oláh-rét 16,44 ha 

nagyságú. 

 

II. FEJEZET A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY 

ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE 

 

A fejezet legfőbb célja, hogy bemutassa azokat a hulladékokat, amelyek a település területén 

adottak (ott keletkeznek, valami miatt ott vannak, de kezelésük nem megoldott vagy 

elhelyezésük nem tekinthető véglegesnek, illetve a településre beszállított és onnan kiszállított 

hulladékokat), és azokról a települési önkormányzatnak kell gondoskodni valamilyen 

jogszabályi kötelezettség alapján vagy önként vállalt feladatként. Ezen fejezet távlati célja, 

hogy fel lehessen állítani az un. hulladékmérleget, ami megmutatja, hogy az adott településen 

ténylegesen milyen és mennyi hulladékról kell gondoskodni, valamint ezeknél mennyi az 

aktuális hasznosítási, kezelési arány.  

A táblázatok 2007-es adatokat tartalmazzák. 

 

II.1. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE  

 

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok 

 

II./1. táblázat A tervezési területen a bázis évben (2007.) keletkező nem veszélyes 

hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulladék Mennyiség (t/év) 

Települési szilárd hulladék 47 417,18 

Települési folyékony hulladék 7 449 500 m
3 

Kommunális szennyvíziszap 
Szárazanyag tartalomban: 

2 626,5 t 

Építési-bontási hulladékok és egyéb inert 

hulladékok 
76 841,59 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 

hulladékok 
294,18 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 

hulladékok 
3 838,18 
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A táblázat az alábbiakat foglalja magába:  

- települési szilárd hulladékot, mely tartalmazza a lakosságnál keletkező háztartási hulladékot, 

lomtalanításból származó hulladékot; az intézményeknél keletkező szilárd hulladékot; a 

közterületekről származó; valamint a gazdasági vállalkozásoknál keletkező háztartásihoz 

hasonló jellegű és összetételű szilárd hulladékot 

A vizsgált települések területéről a települési szilárd hulladék a Városüzemeltetési Kht. által 

Nyíregyházán üzemeltetett hulladékkezelő telepre kerültek. 

 

- az önkormányzati felelősségi körbe tartozó építési-bontási és egyéb inert hulladékot, 

mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékot, illetve az ipari és egyéb 

gazdálkodói nem veszélyes hulladékot. Itt szerepelnek azonban azok a gazdálkodó 

szervezeteknél keletkező, az előbbiekben felsorolt kategóriákba tartozó hulladékok is, 

amelyek lerakással történő ártalmatlanítására az önkormányzati tulajdonú Kht. által 

üzemeltetett hulladéklerakón került sor. 

 

Ezen hulladékok nagyobb része a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht. által üzemeltetett 

hulladékkezelő telepen kerültek kezelésre.  

- valamint a települési folyékony hulladékot és a kommunális szennyvíziszapot. 

 

Ebben a táblázatban vannak kimutatva azok az egyéb gazdálkodói hulladékok, amelyek 

kezelésére az önkormányzati létesítményekben kerül sor (pl. a település lerakójában a 

gazdálkodó szervezetek lerakott nem veszélyes hulladéka). A mezőgazdasági hulladék 

kategória azokat a mennyiséget tartalmazza, amelyet lerakással történő ártalmatlanítással 

kezeltek. 

 

A települési szilárd hulladék további összetevőkre bontható: 

 

Települési szilárd hulladék Mennyiség t/év 

Lakossági, intézményi 29 178,88 

Lomtalanítás 793,06 

Illegális hulladéklerakás felszámolása 1 175,32 

Parkfenntartás 3,83 

Egyéb városüzemeltetési feladatokból keletkező 

hulladékok 
2 622,29 
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Gazdasági vállalkozásoknál keletkező nem 

veszélyes a háztartásihoz hasonló jellegű 

hulladék 

13 643,8 

Összesen 47 417,18 

 

A települési szilárd hulladék legnagyobb részét a lakossági és intézményi hulladék alkotja, 

melynek mennyisége településenként:  

 Nyíregyháza Kálmánháza Nagycserkesz Napkor Nyírtelek 

lakossági és 

intézményi  

hulladék (t) 

26 716,91 333,48 203,3 730,17 1 195,02 

Mindösszesen: 29 178,88 

 

 

II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

II./2. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és 2007. évben 

keletkező éves mennyiségük (tonna/év) 

 

- A veszélyes hulladékok kapcsán a település területén a települési hulladékból szelektíven 

kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. Így a táblázat tartalmazza 2007. évben 

a Városüzemeltetési Kht. által (Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 3. szám alatt) üzemeltetett 

Hulladék 
Mennyiség 

(t/év) 

Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 3,52 

Akkumulátorok és szárazelemek 2,7 

Elektromos és elektronikai hulladékok 0,98 

Kiselejtezett gépjárművek - 

Egészségügyi hulladékok 6,04 

Állati eredetű hulladékok 44,13 

Szennyezett csomagolási hulladékok 1,47 

Festék hulladék 1,67 

Gyógyszer hulladék 0,25 

Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen 2 179,96 

Gumi 11,61 

Biohulladék 6 793,05 

Konyhai maradék 43,99 

Konyhai használt sütőzsiradék 4,71 
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Hulladékudvarban a lakosság által térítésmentesen leadott a települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékok mennyiségét.  

Mindezek mellett 2007. évben két alkalommal (a város 10 különböző helyszínein) adhatták le 

a nyíregyházi lakosok térítésmentesen a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kht., valamint egy 

alkalommal az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közös szervezésében 

hirdetett akciója során.  

 

- Az egyéb veszélyes hulladékokra csak önkormányzati felelősségi körbe tartozóan kell adatot 

szerepeltetni. Ez utóbbi körbe tartozik az egészségügyi ellátás során (háziorvosoknál - felnőtt, 

gyerek, fogorvos - védőnői szolgálatnál) valamint az önkormányzati üzemeltetésű idősek 

otthonában keletkező veszélyes hulladék, továbbá a településeken keletkező állati hulla. 

Nem szerepel az egészségügyi veszélyes hulladékok között a Jósa András Megyei Kórházban 

keletkezett veszélyes hulladék, mivel az intézménynek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzat a fenntartója. 

- Az állati hulla mennyiségét illetően a tervezési területen azon települések állati hulla 

mennyisége került megadásra, melyek rendelkeztek adattal. 

- Nem veszélyes hulladék tekintetében a csomagolási hulladékon belül szerepel a 

településeken kihelyezett gyűjtőszigetekről és intézményekből, vállalatoktól származó 

hulladék; a családi házas övezetekben házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtésből 

származó hulladék mennyisége, valamint a Hulladékudvarban szelektíven begyűjtött 

hulladékok mennyiségei, melyek az önkormányzati tulajdonban lévő Városüzemeltetési Kht. 

által üzemeltetett hulladékkezelő telepen kerültek előkezelésre.  

 

- A nem veszélyes hulladékok között kell még megemlíteni vállalkozásoknál keletkező a 

nyíregyházi kezelőtelepre szelektíven bekerülő gumihulladékot, valamint a lakosságtól és 

közterületekről származó zöld hulladékot, mely a telepen a bázis évben komposztálásra került. 

 

- Önkormányzati felelősségi körbe tartozó nem veszélyes hulladék még az önkormányzati 

intézmények konyháiban keletkező konyhai maradék és használt sütőzsiradék.  
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II.1.3. Csomagolási hulladékok 

 

II./3. táblázat  A csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 

 

Hulladék Szelektíven gyűjtött  

mennyiség (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 1 115,24 

Műanyag csomagolási hulladék 568,67 

Fa csomagolási hulladék - 

Fém csomagolási hulladék 3,67 

Vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 

8,9 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - 

Üveg csomagolási hulladék 483,48 

Textil csomagolási hulladék - 

Összesen 
2 179,96 

 

 

Ezen mennyiségek kizárólag a lakossági begyűjtés adatait tükrözik, nem tartalmazzák a 

termelő cégektől begyűjtött szelektív hulladékmennyiségeket, melyeket későbbi fejezetben 

kívánunk bemutatni.  

A hulladékok származási helye:  

- Napkor település zsákos papír és műanyag hulladék gyűjtése, melyet a közszolgáltató, a 

Városüzemeltetési Kht. gyűjti be és kezeli az egyéb helyről származó szelektív hulladékokkal 

együtt.  

- Hulladékudvar, és a hozzá kapcsolódó lakossági akciók, 

- Nyíregyháza város zsákos papír és műanyag hulladék gyűjtése,  

- Nyíregyháza város szelektív gyűjtőszigetei, mely mennyiségek magukban foglalják a 

begyűjtő járat által az intézményektől elszállított mennyiségeket is. 

 

 

II.2. A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE 

 

Ez a fejezetben azokat a tervezési területén felhalmozott hulladékokat és mennyiségüket 

mutatja be, amelyek végleges elhelyezése a bázisévet megelőzően még nem megoldott 

(illegálisan lerakott, elhagyott, a megengedett átmeneti tárolási időt meghaladóan tárolt 

hulladékok), és amelyek kezelését a településen az önkormányzatnak (is) tervezni kell.  

Nem kerülnek feltüntetésre azok a már lerakásra került hulladékok, amelyek elhelyezése 

környezetvédelmi szempontból megfelelően megoldott (pl. megfelelő műszaki védelemmel 

ellátott lerakókban ártalmatlanított) vagy teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alá 
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esnek. Az ezen lerakókkal kapcsolatos további intézkedéseket a felülvizsgálat eredménye 

alapján állapítja meg az illetékes felügyelőség. 

 

Felhalmozott hulladékok a tervezési területen nem fordulnak elő. Az kezelőtelepen átvett 

hulladékok hasznosítónak, illetve ártalmatlanítónak történő továbbítása rendszeres. 

 

Illegális hulladéklerakás 

 

A települések nagy részén problémát okoz az illegális hulladéklerakás, mely általában a 

települések külső részein a határban, fasorokban, árkokban, illetve az átmenő forgalom miatt 

az utak mentén jellemző. 

Összetételét tekintve főként háztartási hulladék, lom, építési-bontási hulladék, alkotja.  

 

Nyíregyháza esetében számos illegális hulladéklerakóval kell számolni, melyek a város 

minden területén előfordulnak.  

2004. június 22. Nyíregyházán megalakult a Hulladék kommandó, melynek elsődleges célja 

az illegális hulladéklerakások megakadályozása, a meglévő lerakóhelyek felszámolása illetve 

az illegálisan hulladékot lerakó személyek felelősségre vonása, az eljárni jogosult hatóságok 

bevonásával. 

A hulladék kommandó résztvevői: E-Misszió Természet és Környezetvédelmi Egyesület, 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közterület Felügyelete, Nyíregyházi Rendőrkapitányság, 

Polgárőr Egyesületek, Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Mezőőri 

Szolgálata. 

Mindezek mellett a mezőőri szolgálat járőrözése során kiemelt figyelmet fordít az illegális 

lerakóhelyek ellenőrzésére, új lerakás esetén a hulladék átvizsgálásával, szemtanúk 

meghallgatásával igyekszenek az elkövetőt beazonosítani. Amennyiben az elkövető személye 

egyértelműen beazonosítható, úgy írásban felszólítják az elkövetőt elhagyott hulladékának 

eltakarítására, annak hulladéklerakó telephelyre történő beszállítására, amit egy mérlegjeggyel 

igazolnia is szükséges.  

A felhívás hatékonyságát jól mutatja, hogy 2008. évben 30 esetből 28 alkalommal szállítottak 

el illegálisan lerakott hulladékot „tulajdonosaik”. 

Nyíregyháza illegális lerakóhelyei valamint a lerakások száma egyértelműen csökkennek a 

hulladék kommandó működésétől számítva. Azonban még mindig sok problémát okoz a már 

meglévő lerakóhelyek felszámolása, amire lehetőség szerint pályázati forrásokat is igénybe 

kívánnak venni. 
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Az Alaptervben szereplő Nagyszállás lőszerraktár és környéke, valamint Kemecsei u. Farm 

Tüzép utáni önkormányzati területeken az illegális lerakásokat 2007. évre sikerült teljesen 

felszámolni. 

Legproblémásabb területek: 

- Borbányai lőtér 

- Simai úti lőtér 

- Kerék út bal oldala 

- Csárda u. 

- Tüzér u. 

- Keleti M. u. 

 

Ezeket a Városüzemeltetési Kht. rendszeresen igyekezett felszámolni. Ezt a feladatot 2008. 

január 1-től a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. végzi. A begyűjtött 

hulladékot a nyíregyházi kezelőtelepre szállítják, ahol műszaki védelemmel ellátott lerakóban 

kerül ártalmatlanításra. 2007 évben az illegális hulladék mennyisége 1 175,32 t volt.  

A Városüzemeltetési Kht, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 

önkormányzati választókerületek képviselői, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal – Közterület Felügyelete, valamint az E – misszió Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület a Takarítási Világnap alkalmából 2007. szeptember 15-én közös „nagytakarításra” 

hívta Nyíregyháza lakosságát. 20 helyszínen, összesen 240 lakó vett részt a város 

megtisztításában, ami alatt gyommentesítést, hulladékszedést, valamint illegális 

hulladéklerakat felszámolást kell érteni. A nap végén 22,7 tonna illegálisan lerakott 

hulladékot gyűjtöttek össze. 

Az illegális hulladéklerakás megelőzését szolgálja, hogy a nyíregyházi hulladékkezelő telepen   

1 m
3
-ig a nyíregyházi lakos ingyenesen elhelyezheti hulladékát, amelyet maga szállít be. 

A Hulladékudvarban egész évben térítésmentesen leadható a háztartásokban keletkező lom 

hulladék, valamint az építési és bontási hulladék. A lom hulladék mennyisége a bázisévben 96 

tonna volt. 

 

Az építési-bontási hulladék illegális lerakásának megelőzését szolgálja Nyíregyházán a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet. Nyíregyháza esetében az 

érvényes építési engedéllyel rendelkező ingatlantulajdonos számára lehetővé teszi, hogy az 

alkalmilag keletkezett építési és bontási törmeléket legfeljebb évi 5 m
3 

mennyiségben a 

kijelölt kezelő létesítménybe maga is beszállíthassa és ott ingyenesen elhelyezhesse.  
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Az építési hatóság bontási engedélyt csak akkor adhat ki, ha a kérelmező nyilatkozatot tesz a 

bontási törmelék becsült mennyiségéről és arról, hogy elszállítja azt a kijelölt helyre vagy 

elszállítására és kezelésére a közszolgáltatóval kötött szerződést bemutatja. A 

használatbavételi engedély pedig csak akkor adható ki, ha a kérelmező hulladékmérlegelési 

jeggyel igazolja, hogy az építési törmelék a kijelölt létesítménybe került vagy annak 

elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződést bemutatja.  

 

Nagycserkeszen a nagy átmenő forgalomból adódóan (36-os főút) az illegális hulladék 

elhelyezés az utak mentén jelentős. Az Önkormányzat 2003-ban először, azóta is évente 

kétszer az Állami Közútkezelő Kht- val közösen hulladékgyűjtési akciót szervez, az így 

összegyűjtött hulladék a Tiszavasváriban üzemelő hulladéklerakó telepen kerül 

ártalmatlanításra. Az illegális hulladék mennyisége éves szinten 5-6 t.  

 

Napkoron minden évben tavasszal és ősszel civil szervezetek, diákok, és vadásztársaság 

bevonásával hulladékgyűjtési akciót szervez az Önkormányzat, mely során összegyűjtött 

hulladékot a Nyíregyházán üzemelő hulladéklerakó telepre szállítják el. Az így begyűjtött 

illegálisan kihelyezett hulladék mennyisége éves szinten 15-20 m
3
.  

 

Nyírtelken a nagy átmenő forgalom ellenére (38-os főút) az illegális hulladék lerakatok nem 

jelentősek. A Nyírtelekhez tartozó bokortanyákban elvétve fellelhető, melyet évente tavasszal 

az Önkormányzat, a Nyír- Tel- Szol Kft és a lakosság közös összefogással összegyűjt, és a 

Nyíregyházán üzemelő hulladéklerakó telepre szállítják be. 

 

Kálmánházán a hulladékkezelés költségeit az önkormányzat fizeti, ezért nem tapasztalható 

illegális hulladéklerakás. 
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II.3. A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS 

ÉVES MENNYISÉGE 

 
 

II.3.1. Nem veszélyes hulladékok 
 

II./7. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és 

éves mennyiségük 2007.-ben: 

 

Hulladék Településre beszállított 

(t/év) 
Településről kiszállított 

Települési szilárd hulladék 360,95 - 

Települési folyékony hulladék - 2 000 m
3 

Kommunális szennyvíziszap -  

Építési-bontási hulladékok és egyéb 

inert hulladékok* 

1,53 - 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 

veszélyes hulladékok* 

11,18 - 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 

veszélyes hulladékok* 

- - 

* csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó tevékenységekből keletkező hulladék 

mennyisége szerepel 

 

A tervezési területre beszállított hulladékok a nyíregyházi hulladékkezelő telepen kerültek 

ártalmatlanításra. 

 

 

II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő 

hulladékáramok 

 

II./8. táblázat: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan 

kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és a 2007. évi mennyiségük 

 

Hulladék 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településről 

kiszállított 

(t/év) 

Veszélyes 

hulladékok 

Hulladékolajok - 3,52 

Akkumulátorok és szárazelemek - 2,7 

Elektromos és elektronikai 

hulladékok 

- 
0,98 

Kiselejtezett gépjárművek - - 

Egészségügyi hulladékok - 6,04 

Állati eredetű hulladékok 3,681 47,81 

Szennyezett csomagolási 

hulladékok 

- 
1,47 

Festékek - 1,67 

Gyógyszerek - 0,25 
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Hulladék 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településről 

kiszállított 

(t/év) 

Nem veszélyes 

hulladékok 

Csomagolási hulladékok összesen - 2 719,96 

Gumi 0,98 12,59 

Biohulladék - - 

Konyhai maradék - 43,99 

Konyhai használt sütőzsiradék - 4,71 

 

 

A hulladékolajokat, az elektromos és elektronikai hulladékokat, a szennyezett csomagolási 

hulladékokat, a festékeket és a gyógyszerhulladékok a Városüzemeltetési Kht. gyűjtötte be és 

szállította ártalmatlanításra az Ecomissio Kft. hulladékégetőjébe Tiszaújvárosba. 

 

Az akkumulátorokat és szárazelemeket szintén a Városüzemeltetési Kht. gyűjtötte be. Az 

akkumulátor további kezelésre a Nyírség Méh Kft. (Nyíregyháza) kerül, az elemeket pedig a 

Desing Kft. (Kecskemét) szállította el további kezelésre. 

 

Egészségügyi hulladékok: 

 

A településeken az önkormányzati felelősségi körbe tartozó egészségügyi ellátás során 

valamint az idősek otthonában keletkező egészségügyi veszélyes hulladékokat Nyíregyháza 

kivételével a Septox Kft. gyűjti össze és szállítja a Tiszaújvárosban található hulladékégetőbe. 

Nyíregyházán a debreceni Hajdukomm Kft. végzi ezt a feladatot, kivéve egy idősek otthonát 

ahonnan szintén a Septox Kft. szállít. A Hajdukomm Kft. az összegyűjtött hulladékot 

debreceni telepére szállította, ahol hulladékégetőben ártalmatlanították 

 

Állati hulla: 

Az állati hullát Nyíregyházán a Városüzemeltetési Kht. Gyepmesteri Telepén üzemelő állati 

hullagyűjtő helyről az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja el Debrecenbe. 

Állati hulla a tervezési területen kívülről is érkezik a Gyepmesteri Telepre pl.: Tiszadada, 

Tiszavasvári. 

 

Gumiabroncs: 

A bázisévben a nyíregyházi hulladékkezelő telepre beszállított gumihulladék tárolásra került, 

kezelése a tervezési területen kívül fog megvalósulni. 
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Használt sütőzsiradék:  

A tervezési területről a Biofilter Zrt. szállítja el a használt sütőzsiradékot saját telephelyére, 

ahol az olajat újrafinomítja vagy más céllal újrahasznosítja.  

Kivételt itt Nyíregyháza képez, ahol az önkormányzati intézmények közül 9 db intézményben 

a START vállalat, 31 db intézményben a SODEXHO Magyarország Kft., további 21 

intézményben pedig az ELAMEN Rt. üzemelteti a konyhákat. A keletkezett konyhai maradék 

és használt sütőzsiradék elszállítása minden konyhán megoldott. 

 

 

II.3.3. Csomagolási hulladékok 

 

II./9. táblázat  A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és 

2007. évi mennyiségük  

Hulladék Településre beszállított 

(t/év) 

Településről kiszállított 

(t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék - 1 115,24 

Műanyag csomagolási hulladék - 568,67 

Fa csomagolási hulladék - - 

Fém csomagolási hulladék - 3,67 

Vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 

- 8,9 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - 

Üveg csomagolási hulladék - 483,48 

Textil csomagolási hulladék - - 

Összesen  2 179,96 

 

A tervezési területről begyűjtött szelektív hulladékokat a Kht. saját telephelyén előkezelte 

(válogatást, bálázást) és ezt követően kiszállításra kerültek jogosultsággal rendelkező 

hulladékkezelőkhöz-, hasznosítókhoz. 

A bázisévben az alábbiakban megadott kezelőkhöz kerültek a csomagolási hulladékok 

hasznosításra (anyagfajták szerint megbontva): 

 

Papír és karton csomagolási hulladék: 

- Dunapack Zrt., Budapest-Csepel, Dunaújváros 

- Duparec Kft., Dunaújváros 

- Dél-Magyarországi Méh Rt., Szeged 

- Zalai HUKE Kft., Zalaegerszeg 
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Műanyag csomagolási hulladék: 

- Laplast Kft., Tiszaújváros 

- Holofon 95 Zrt., Tinnye 

- Cash Mobil, Miskolc 

- Recplast Kft., Rakamaz 

- Zalai HUKE Kft., Zalaegerszeg 

- Remat Zrt., Tiszaújváros 

- Sárvári HUKE Kft., Sárvár 

 

Kompozit csomagolási hulladék: 

- FE - Group Invest Kft., Budapest 

 

Üveg csomagolási hulladék: 

- Avermann Holvex Kft., Miskolc 

 

 

 

II.4. A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Ez a fejezet mutatja be a tervezési területen hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, 

illetve nem kezelt hulladékok típusait, mennyiségét, a hulladékok hasznosítási arányait, külön 

kitérve a veszélyes és csomagolási hulladékokra.  

 

II.4.1. Nem veszélyes hulladékok 

 

II./10. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása 

(hulladékmérleg 2007.) 

Hulladék Hasznosítás

*
 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Települési szilárd hulladék - - - - 
47.417

,18 
100 - - 

Települési folyékony hulladék - 
- - - - - 

7 449 

500 

m
3
 

100 

Kommunális szennyvíziszap 2 626,

5 
100 - - - - - - 

Építési-bontási hulladékok és egyéb 

inert hulladékok 
76.755

,52 
99,9 - - 86,07 0,1 - - 
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Hulladék Hasznosítás

*
 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 

veszélyes hulladékok 
- - - - 294,18 100 - - 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 

veszélyes hulladékok 
- - - - 

3.838,

18 
100 - - 

 

* anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség 

** energianyerés céljából végzett hasznosítás 

*** az „Egyéb kezelt” oszlop: égetés (mely nem párosul energiahasznosítással), biológiai 

stabilizálással kezelt hulladékok.  

 

 

Az építési-bontási és inert hulladékok nagy része a telepen történő előkezelést követően 

útépítés és -javítás során hasznosításra kerül. Az így nem hasznosított előkezelt inert hulladék 

a nyíregyházi hulladékkezelő telepen a depóniák takarásánál kerül felhasználásra. 

 

II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

II./11. táblázat Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok 

kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg 2007.)  

Hulladék Hasznosítás

*
 

Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Veszélyes hulladékok         

Hulladékolajok - - 3,52 100 - - - - 

Akkumulátorok és szárazelemek 2,7 100 - - - - - - 

Elektromos és elektronikai hulladékok - - 0,98 100 - - - - 

Kiselejtezett gépjárművek - - - - - - - - 

Egészségügyi hulladékok 6,04 100 - - - - - - 

Állati eredetű hulladékok 47,81 100 - - - - - - 

Szennyezett csomagolási hulladékok - - 1,47 100 - - - - 

Festékek - - 1,67 100 - - - - 

Gyógyszerek - - 0,25 100 - - - - 

Nem veszélyes hulladékok          

Csomagolási hulladékok összesen 2 179

,96 
100 - - - - - - 

Biohulladék 6 793

,05 
100 - - - - - - 

Konyhai maradék 43,99 100 - - - - - - 

Konyhai használt sütőzsiradék 4,71 100 - - - - - - 

 

* anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség 

** energianyerés céljából végzett hasznosítás 
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*** az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul 

energiahasznosítással vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel 

szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül, ezért azt a „hasznosítás” 

oszlopban kell jelezni.  

 

 

Egészségügyi hulladék: 

A tervezési területen keletkező az önkormányzati felelősségi körbe tartozó egészségügyi 

hulladékok a tervezési területen kívül kerülnek égetésre: a tiszaújvárosi Ecomissio Kft., 

valamint a Hajdukomm Kft. debreceni hulladékégetőjében, ahol az égetés 

energiahasznosítással párosul 

 

Állati hulla: 

Az állati hullát a zomboribokori Gyepmesteri Telepről, valamint a napkori állati hulla gyűjtő 

konténerből a debreceni ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállította el, hasznosítása a tervezési 

területen kívül történt. 

 

Gumiabroncs: 

A bázis évben a telepre került 12,59 t gumiabroncs hulladékot a telepen tárolták.  

 

Biohulladék: 

A bázisévben a lakosságtól és közterületekről származó 6 793,05 tonna biohulladék a 

nyíregyházi hulladékkezelő telep Komposztáló Részlegén komposztálásra került. A 

Komposztáló Telep 2004 évben kezdte meg működését. A Városüzemeltetési Kht. 10 000 

családi házas beépítésű ingatlanon térítésmentesen biztosította a növényi eredetű, bomló 

szerves anyagot tartalmazó hulladékok települési szilárd hulladéktól elkülönítetten történő 

gyűjtéséhez a szabványedényzetet.  Ennek köszönhetően csökkent a lerakásra kerülő 

mezőgazdasági-élelmiszeripari hulladék mennyisége, valamint a hulladéklerakótálca 

élettartama meghosszabbodott. 

 

Konyhai maradék és használt sütő zsiradék: 

A konyhai maradékot a bázis évben Nyírtelken, Napkoron, Nagycserkeszen, Kálmánházán 

kutyákkal etették fel, kivételt képez Nyíregyháza, ahol a konyhákról kikerül maradékok a 

Biotrans Kftt. szállította el, illetve Bátortrade Kft. vette át további kezelésre.  
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 A használt sütőzsiradékot a Biofilter Zrt. szállította el, további kezelése a tervezési területen 

kívül történt. Nyíregyházán a Sodexho Kft. által üzemeltett konyhákról a Biotrans Kft. 

szállította el. 

 

II.4.3. Csomagolási hulladékok 

 

II./12. táblázat A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg 

2007.)  

Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt*** 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Papír és karton csomagolási hulladék 1 115,

24 
100 - - - - - - 

Műanyag csomagolási hulladék 568,67 100 - - - - - - 

Fa csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Fém csomagolási hulladék 3,67 100 - - - - - - 

Vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 
8,9 100 - - - - - - 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék - - - - - - - - 

Üveg csomagolási hulladék 483,48 100       

Textil csomagolási hulladék - - - - - - - - 

* anyagában történő hasznosítás 

** energia nyerés céljából végzett hasznosítás 

*** az „Egyéb kezelt” oszlopban kell feltüntetni az égetést, ha az nem párosul 

energiahasznosítással, vagy pl. a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. Ezzel 

szemben azonban pl. a komposztálás hasznosításnak minősül.  

 

A tervezési területről begyűjtött szelektív hulladékokat a Kht. saját telephelyén előkezelte 

(válogatást, bálázást) és ezt követően kiszállításra kerültek jogosultsággal rendelkező 

hulladékkezelőkhöz-, hasznosítókhoz. 
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III. FEJEZET A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK 

 

 

III/13. táblázat: A területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági 

engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma 

 

Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

Városüzemeltetési 
Kht. 

4400 
Nyíregyháza, 

Bokréta u. 
22. 

4551 Nyíregyháza-
Oros, Szállási u. 72. 

Egységes 
Környezethasználati 
Engedély 468-

1/2004. 
2008.12.31 

Hulladéklerakás, 
előkezelés, tárolás 

Városüzemeltetési 
Kht. 

4400 
Nyíregyháza, 

Bokréta u. 
22 

4400 Nyíregyháza, 
Bokréta u. 22 

Begyűjtés és 
hasznosítás síkosság 
mentesítéshez 

138-
1/2005. 

2008.01.31 

Városüzemeltetési 
Kht. 

4400 
Nyíregyháza, 

Bokréta u. 
22. 

4551 Nyíregyháza-
Oros, Szállási u. 72 

Szerves hulladékok 
komposztálással történő 
hasznosítása 

249-
1/2007. 

2010.01.31 

Városüzemeltetési 
Kht. 

4400 
Nyíregyháza, 

Bokréta u. 
22. 

4400 Nyíregyháza, 
Korányi Frigyes u. 3. 

Veszélyes és nem 
veszélyes hulladék 
begyűjtés 

10370-
7/2006. 

2009.12.11 

Elastic 2000 Kft.   
4400 

Nyíregyháza 
Tünde u. 2. 

Papírgyár 4400 
Nyíregyháza Tünde u. 2 

Begyűjtés 19 500 
tonna/év 

09205-
008/2006 

2009.10.11 

Előkezelés 19 500 
tonna/év 

Fütech Energia Zrt.   

4400 
Nyíregyháza 

Bottyán 
János u. 2-4. 

Villamosenergia 
termelés  4400 

Nyíregyháza Bottyán 
János u. 2-4. 

Szállítás 6900 tonna/év 

01923-
006/2008 

2009.02.28 

Begyűjtés 6900 
tonna/év 

Ártalmatlanítás 6900 
tonna/év 

Előkezelés 6900 
tonna/év 

Fütech Kft    

4400 
Nyíregyháza 

Bottyán 
János út 2-4. 

Csempe gyártó üzem             
 4400 Nyíregyháza 

Bottyán János út 2-4. 

Szállítás 4 950 tonna/év 

06578-
004/2007 

2010.06.30 
Hasznosítás 4 950 
tonna/év 

Előkezelés  4 950 
tonna/év 
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Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

Hansa Rrb Kft. 

1024 
Budapest 02. 
ker. Rómer 
Flóris u. 2-4 

Hulladék 
felvásárlás 4400 

Nyíregyháza Bottyán J. 
u. 1/a. 

Szállítás 175 tonna/év 

03769-
008/2006 

2009.05.31 Begyűjtés 175 tonna/év 

Előkezelés 1 000 
tonna/év 

Hirsch Porozell Kft. 
9600 Sárvár 
Ikervári út 42 

Csomagoló elemeket 
gyártó üzem 4400 

Nyíregyháza Debreceni 
u. 342. 

Begyűjtés 150 tonna/év 

03767-
004/2007 

2010.04.30 

Hasznosítás 150 
tonna/év 

István József 
4400 

Nyíregyháza 
Vezér út 13. 

Papírgyár 4400 
Nyíregyháza Tünde u. 2 

Szállítás 270 tonna/év 
00256-

002/2007 
2010.01.31 

Keleti Zöldvonal Kft. 
3942 

Sárazsadány 
Új sor 24. 

V eszélyes hulladék 
raktár 4400 

Nyíregyháza Kállói u. 
71/a. 

Szállítás 2.51e+06 
tonna/év 

11609-
010/2008 

2013.09.30 
Begyűjtés 2.51e+06 
tonna/év 

Előkezelés 2.515e+06 
tonna/év 

Magyar Aszfalt Kft 

1135 
Budapest 13. 
ker. Szegedi 

út 35-37. 

Aszfaltkeverék 
gyártás 4400 
Nyíregyháza 

Nyíregyháza-Oros 

Begyűjtés 6 000 
tonna/év 

11148-
002/2005 

visszavonásig 
Hasznosítás 6 000 
tonna/év 

Előkezelés 6 000 
tonna/év 

Máté Miklós 
4400 

Nyíregyháza 
Áfonya u. 16. 

papír válogató 
bálázó 4551 

Nyíregyháza Szállási u. 
70. 

Szállítás 1 000 tonna/év 

11017-
002/2007 

2010.08.01 
Begyűjtés 1 000 
tonna/év 

Előkezelés 1 000 
tonna/év 

Nyír Dama Service" 
Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Lengyel u. 

40. 

Hulladékbegyűjtés 4400 
Nyíregyháza Csaló köz 

2. 

Szállítás 3 tonna/év 

03318-
004/2006 

2009.04.15 Begyűjtés 3 tonna/év 

Hasznosítás 8 tonna/év 
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Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

Nyír-Flop-Holding" 
Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Derkovits út 

119/A. 

Központi telep 4400 
Nyíregyháza Derkovits 

u. 119/a. 

Települési folyékony 
hulladék Szállítás 70 
400 tonna/év 

00800-
013/2007 

2009.02.28 

Begyűjtés 70 400 
tonna/év 

Nyírkáta; Paszab; 
Székely; Kálmánháza ; 
Vasmegyer; Ibrány; 
Kótaj; Nagycserkesz; 
Ófehértó; Apagy; Buj; 
Szabolcs; Demecser; 
Nyíregyháza; Balsa; 
Kékcse; Pusztadobos; 
Nyírtura; Berkesz; 
Gégény; Nyírderzs; 
Tiszabercel;Kántorjánosi 

Nyír-Flop 
Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltató És 
Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

4400 
Nyíregyháza 
Derkovits u. 

121 

Központi telephely 

Előkezelés 14000 
tonna/év 

10564-
003/2005 

2008.09.30 

 4400 Nyíregyháza 
Derkovits u. 119/a. 

Nyír-Flop 
Hulladékgazdálkodási 

Szolgáltató És 
Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

4400 
Nyíregyháza 
Derkovits u. 

121. 

Központi telephely  

Előkezelés 100 tonna/év 
12650-

004/2005 
2008.10.31 

4400 Nyíregyháza 
Derkovits u. 119/a. 

Ambrus-Autoház Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Szélsőbokori 

út 98. 

Szervíz és 
karosszérialakatos 

műhely  
Begyűjtés 475 tonna/év 

10116-
005/2005 

2008.10.31 

4400 Nyíregyháza 
Szélsőbokori u. 98. 

Tárolás 475 tonna/év 

  
Hasznosítás 475 
tonna/év 

  Előkezelés 475 tonna/év 

Arle Ipari, 
Kereskedelmi, 
Termeltetöi És 

Általános Szolgáltato 
Kft.   

4400 
Nyíregyháza 

Matróz u. 
1/A 

Dobozkészítés, 
papírfeldolgozás 4400 
Nyíregyháza Matróz u. 

1/a. 

Hasznosítás  

15098-
004/2007 

2010.11.30 

125 tonna/év 

Baráth Zoltán   
4400 

Nyíregyháza 
Ilona út 2/B. 

Teherfuvarozó 4431 
Nyíregyháza Ilona u. 

2/b. 

Szállítás  

00122-
002/2008 

2013.01.31 

100 000 tonna/év 
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Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

Moravecz Pál   

4400 
Nyíregyháza 
Kosztolányi 

út 3. 

Autóbontó  Begyűjtés 600 tonna/év 

10104-
005/2008 

2013.05.31 
4400 Nyíregyháza 

Kosztolányi 3. 
Hasznosítás 389 
tonna/év 

  Előkezelés 600 tonna/év 

Multilateral Kft.   

1139 
Budapest 13. 
ker. Váci út 

87. 2.Em.20. 

Akkumulátor 
újrahasznosító 4405 
Nyíregyháza Oros 

Begyűjtés 11 890 
tonna/év 

12684-
009/2006 

2009.11.30 
Hasznosítás 11 890 
tonna/év 

Előkezelés 11 890 
tonna/év 

Nevelős János 
4400 

Nyíregyháza 
Hajlás út 31. 

Folyékony kommunális 
hulladék szállítás 4400 
Nyíregyháza Tulipán u. 

5. 

Szállítás  3 400 
tonna/év 

01823-
007/2006 

2009.08.31 
Hasznosítás 3 400 
tonna/év 

Előkezelés  3 400 
tonna/év 

Nyirép Nyirvidéki 
Épitöipari Kivitelezö 
És Szolgáltato Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Lujza u. 16 

Építőipari szolgáltatás   
4400 Nyíregyháza 

Lujza út 16. 

Szállítás   4 879 
tonna/év 

13560-
001/2005 

2008.11.15 

Inert Kft. 

4551 
Nyíregyháza, 

Szállási u. 
72. 

4551 Nyíregyháza, 
Szállási u. 72 

Hulladék előkezelési 
engedély 125 000 
tonna/ év 

7816-
2/2006. 

2009.05.15 

Nyírségi HUKE Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Bokréta u. 

22 

Regionális 
hulladéklerakó 

telep 4400 Nyíregyháza 
Szállási 72. 

Hasznosítás  4 500 
tonna/év 

09114-
003/2005 

2008.09.30 

Előkezelés 45 200 
tonna/év 

Reproduct Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Rákóczi út 

14. 

Elektronikai 
hulladékbontó  4400 

Nyíregyháza Derkovits 
u. 132-136 

Begyűjtés 4 300 
tonna/év 

03476-
007/2007 

2010.04.30 

Előkezelés 4 300 
tonna/év 

Roncs-Merci Bt. 

4400 
Nyíregyháza 
Tulipán u.. 

28. 

Autószerelő műhely         
4400 Nyíregyháza 

Tulipán u. 28. 

Begyűjtés 378 tonna/év 

01741-
008/2005 

2008.09.30 
Hasznosítás 378 
tonna/év 

Előkezelés 378 tonna/év 
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Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

SzilfákaljaProject 
Ingatlan-fejlesztési 

Kft 

4400 
Nyíregyháza 
Bethlen G. u. 

45. 

Hulladéktároló és 
feldolgozó üzem 4400 
Nyíregyháza Tünde u. 

3. 

Szállítás5 625 tonna 

00098-
002/2007 

2010.01.30 

Begyűjtés 5 625 
tonna/év 

Hasznosítás 5 625 
tonna/év 

Előkezelés 5 625 
tonna/év 

Szilent Jármü És 
Alkatrész Javito És 

Forgalmazo Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Tünde utca 4 

Autóbontás technológia 
veszélyes hulladék 

üzemi gyűjtőhely 4400 
Nyíregyháza Tünde út 

4. 

Begyűjtés 1 260 
tonna/év 

04459-
008/2005 

2008.11.30 

Tárolás 1 260 tonna/év 

Hasznosítás 1 260 
tonna/év 

Előkezelés 1 260 
tonna/év 

Tatos István 
4400 

Nyíregyháza 
Alkony út 55. 

Nem veszélyes 
hulladékkezelés 

szállítás és 
tárolás 4400 

Nyíregyháza Alkony u. 
55. 

Szállítás 3 000 tonna/év 
11208-

002/2005 
2008.09.30 

Univox Kft. 

4400 
Nyíregyháza 
Derkovits u. 

132 

Hangtechnikai 
berendezéseket gyártó 

üzem 4400 
Nyíregyháza Derkovits 

utca 132. 

Szállítás 138 tonna/év 
10149-

009/2007 
2010.09.30 

Hm Arzenál Zrt. 

4461 
Nyírtelek 

Dózsa 
György u. 

121. 

Központi telep 4461 
Nyírtelek Dózsa György 

u. 121. 

Begyűjtés 9 615 
tonna/év 

10703-
009/2007 

2010.08.31 

Előkezelés  9 615 
tonna/év 

Barker 
Szállitmányozási, 

Szolgáltato És 
Kereskedelmi Kft. 

4400 
Nyíregyháza 

Korányi 
Frigyes u. 

174 

Autóbontó 4562 Vaja 
Rohodi u. 1. 

Begyűjtés  950 tonna/év 

00090-
008/2007 

2010.03.31 
Hasznosítás         860 
tonna/év 

Előkezelés  950 
tonna/év 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2007. (XII. 18.) rendelete (amely a 

36/2002. (2003.1.01.) számú rendelet módosítása) alapján 2008. január 01-től a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat a Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft. látja el Nyíregyháza közigazgatási területén. Ennek értelmében 

területen folyó, hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek között 

meg kell említeni a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft.-t, valamint a Városüzemeltetési Kht. 

tevékenységi köréből kikerülő egyéb (pl.: közterület tisztítás) feladatok ellátására létrejött 

Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* 
Engedély 

száma 

Engedély 

érvényességi 

ideje 

Barker 
Szállitmányozási, 

Szolgáltato És 
Kereskedelmi Kft. 

4400 
Nyíregyháza 

Korányi 
Frigyes u. 

174 

Autóbontó 4551 
Nyíregyháza Pető u. 1. 

Begyűjtés 950 tonna/év 

11018-
007/2007 

2010.09.01 
Hasznosítás 860 
tonna/év 

Előkezelés 950 tonna/év 

Beregi Zöldvonal Kft. 
4400 

Nyíregyháza 
Kállói 71/a. 

Veszélyes hulladék 
raktár 4400 

Nyíregyháza Kállói 71/a 

Előkezelés 2 200 
tonna/év 

08537-
007/2005 

2008.11.30 

Bio-Ház Trade Kft. 

4026 
Debrecen 

Mester utca 
1 

Gépjármű bontó 4400 
Nyíregyháza Táltos út 

4. 

Begyűjtés  1 000 
tonna/év 

01801-
011/2006 

2009.09.30 
Ártalmatlanítás                 
1 000 tonna/év 

Előkezelés  1 000 
tonna/év 

Nyírfém Trans Vas-És 
Fémhulladék 

Forgalmazo Kft.  

4400 
Nyíregyháza 
Kinizsi Pál u. 

1 

Hulladékvas 
forgalmazás  4400 

Nyíregyháza Kinizsi u. 
1. 

Szállítás 7 560 tonna/év 

00127-
001/2008 

2010.12.31 
Begyűjtés 7 560 
tonna/év 

Előkezelés 7 560 
tonna/év 

Nyirség Melléktermék 
És Hulladékanyag 

Felvásárlo-Értékesitö 
Kft. /Nyirség Méh 

Kft/   

4400 
Nyíregyháza 
Kállói u. 71/A 

Hulladék felvásárló 
telep  4400 

Nyíregyháza Kállói u. 
71/A. 

Begyűjtés 980 tonna/év 

09059-
006/2005 

2008.09.30 

Tárolás 980 tonna/év 

Hasznosítás 980 
tonna/év 

Előkezelés 980 tonna/év 
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Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-t, mely társaságok 2008. január 1-től 

rendelkeznek a tevékenységük ellátásához szükséges engedélyekkel. 

 

 

IV. FEJEZET AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK 

 

   A hulladéklerakással kapcsolatos jogszabályi rendszerben igen jelentős változás történt.  

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és 

feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, valamint ennek a rendeletnek a 72/2007. 

(XI. 28.) KvVM rendelettel történő módosításának értelmében, azt a hulladéklerakót, amely 

nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, 2009. július 16-ig be kell zárni. 

Ez a rendelet - a Hgt.-vel együtt - a hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK 

tanácsi irányelvnek, valamint a hulladékok hulladéklerakóban történő átvételének 

kritériumairól és eljárásairól az 1999/31/EK irányelv 16. cikke, II. melléklete alapján, 2002. 

december 19-i 2003/33/EK tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja. 
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V. FEJEZET A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A 

KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK 

 

A fejezet bemutatja a tervezési területen folytatott hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási 

tevékenységeket, a kapcsolódó begyűjtést, válogatást, kezelőlétesítménybe való szállítást, 

valamint a válogató, előkezelő és hasznosító technológiákat, kapacitásukat, a telephely és 

üzemeltető ismertetésével. 

 

Az 1. ábra a tervezési területen lakossági és intézményi hulladék szállítás sémáját mutatja. 

 

 

           

  

Nyírtelek 
 

        

         

           

   

Nyíregyháza 

    

Nagycserkesz 
  

Napkor 
 

   

       

           

 
Kálmánháza 

        

         

           

 

 

V.1. HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA 

 

 

 V. 1.1. Nem veszélyes hulladék 

 

Települési szilárd hulladék: 

Nyíregyháza: 

A város települési szilárd hulladékával kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 36/2002. (2003. 1. 01.) számú rendelete 

alapján 2007. december 31.-ig a Városüzemeltetési Kht. látta el.  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Program megvalósításával 

kínálkozó lehetőségek kihasználása, a Programhoz való kapcsolódás egyszerűsítése és a 

hulladékkezelési szolgáltatás színvonalának emelése érdekében – figyelembe véve a törvényi 

Regionális 
Hulladékkeze
lő Telep  
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és jogszabályi változásokból adódó kötelezettségeket is – Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata a Városüzemeltetési Kht. tevékenységi köréből 2008. január 1. napjával 

kivonta, és rendeletileg az önkormányzat szintén 100 %-os tulajdonában lévő Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft. tevékenységi körébe helyezte át a hulladékkezelési szolgáltatási 

feladatokat a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel. 

Így tehát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2007. (XII. 18.) rendelete 

(amely a 36/2002. (2003.1.01.) számú rendelet módosítása) alapján 2008. január 01-től a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatási feladatokat a Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft. látja el Nyíregyháza közigazgatási területén. 

Ennek értelmében végzi a lakossági szilárd hulladék begyűjtését és a hulladékkezelő telepre 

történő szállítását a mintegy 44.700 családi és társasházi ingatlanról. 

A lakosság az alábbi edényzet típusokba gyűjtheti a háztartási hulladékot: 

- saját tulajdonú 80, 120, 240, 1100 literes, valamint 

- Társaságtól bérelt 1100 literes hulladékgyűjtő edényekbe. 

 

 A települési szilárd hulladékok begyűjtése körzeteken belül történik. A körzetek 

összeállításánál figyelembe kell venni a területen keletkező hulladékok összetételét, valamint 

mennyiségét, a gyűjtőedények típusait, a lakosok számát és az útburkolat típusát.  

A város területét 12 körzetre osztotta fel a közszolgáltató. Így előre meghatározott, naprakész, 

utca szerinti lebontású körzetrend alapján történik a lakosságtól, valamint intézményi- és 

gazdasági társaságoktól származó szilárd és elkülönítve gyűjtött települési hulladékok 

begyűjtése és elszállítása.  

A tervezési terület begyűjtési körzeteit az I. sz. melléklet tartalmazza. 

A begyűjtési gyakoriság kialakításánál a 16/2002. (IV. 10.) a települési szilárd és folyékony 

hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló EüM rendelet előírásait 

vették figyelembe. E rendelet 5. § (2) bekezdése kimondja a bomló szerves anyagot 

tartalmazó hulladékot az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti 

nagyvárosias és kisvárosias lakóterületen hetente legalább kétszer, egyéb lakóterületen 

hetente legalább egyszer, illetőleg szükség szerint nagyobb gyakorisággal el kell szállítani. 

 

A begyűjtés és szállítás öntömörítős haránt tömörítő (Variopress) jellegű és forgódobos 

(Rotopress) rendszerű speciális hulladékgyűjtő célgépekkel, valamint konténeres 

gépjárművekkel történik. Folyamatosan 15 jármű van forgalomban, valamint 2 jármű pótjárat, 
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amelyek az esetleges meghibásodások és műszaki vizsgáztatások idején üzemelnek. A 

konténerekben történő begyűjtés-, szállítás UNIKON típusú hulladékszállító célgépekkel 

történik a 213/2001. (XI. 14.) kormányrendeletnek megfelelően, zárt konténerben vagy a 

kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, 

környezetszennyezést kizáró módon. 

 

A Városüzemeltetési Kht által lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék mennyisége: 

Lakossági települési szilárd hulladék mennyiségének 

alakulása

30 121 31 136
29 936

26 717
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10 000
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A Városüzemeltetési Kht által Lakosságtól begyűjtött települési szilárd hulladék összetétele 

(Forrás: Hulladékanalízis 2007. év): 

 

Száraz állapotra vonatkoztatott tömegarányok 

 % 

Biológiailag lebomló hulladék 15 

Kartonok 6 

Textiliák 5 

Műanyagok 20 

Üvegek 9 

Nem osztályozott éghetetlen hulladékok 2 

Kis szemcseméretű hulladék 7 

Papírok 7 

Kompozitok 12 

Higiéniai hulladékok 4 

Nem osztályozott éghető hulladékok 7 

Fémek 5 

Veszélyes hulladékok 1 
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Száraz állapotra vonatkoztatott tömegarányok %

15

6

5

20

92
7

7

12

4
7

5 1

Bio. Leb. Hulladék

Kartonok

Textiliák

Műanyagok

Üvegek

Nem oszt. éghetetlen h.

Kis szemcseméretű h.

Papírok

Kompozitok

Higiéniai hulladékok

Nem oszt. éghető h.

Fémek

Veszélyes h.

 

 

Nedves állapotra vonatkoztatott tömegarányok 

 % 

Biológiailag lebomló hulladék 29 

Kartonok 6 

Textiliák 5 

Műanyagok 13 

Üvegek 5 

Nem osztályozott éghetetlen hulladékok 1 

Kis szemcseméretű hulladék 5 

Papírok 10 

Kompozitok 11 

Higiéniai hulladékok 5 

Nem osztályozott éghető hulladékok 6 

Fémek 3 

Veszélyes hulladékok 1 
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Nedves állapotra vonatkoztatott tömegarányok %

29

6

5
13515

10

11

5 6 3 1

Bio. Leb. Hulladék

Kartonok
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Műanyagok
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Kis szemcseméretű h.

Papírok

Kompozitok

Higiéniai hulladékok

Nem oszt. éghető h.

Fémek

Veszélyes h.

 

 

 Lomtalanítás 

Évente egy alkalommal, tavasszal lomtalanítási akció keretében begyűjtésre kerülnek az 

olyan jellegű, és méretű hulladékok, amelyek elszállítására a rendszeresített járattal történő 

hulladékgyűjtés során nincs lehetőség. 

Lomtalanítási akció keretében begyűjtött hulladékok 

mennyiségének alakulása

483,56 504,41
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A Városüzemeltetési Kht. tevékenységét, nemcsak Nyíregyháza közigazgatási területén, 

hanem a regionális térség más településein is végezte. Szállítási tevékenysége mellett - 

hogy minél szélesebb körű szolgáltatást nyújtson - a Kht. biztosította a lakosságnak és az 
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intézményeknek a hulladék tárolására alkalmas edényeket, melyeknek bérlésére, esetleges 

megvásárlására is lehetőség volt.  

A szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódott a tároló edények karbantartásával és tisztításával 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

 Ellátatlan terület: A lakosságának 99 %-a részesül a rendszeres járattal történő 

hulladékgyűjtésben. Ellátatlan mindössze a maradék 1 %, melyet az 1-2 lakásos tanyák 

tesznek ki. Az itt keletkező hulladékot a lakosok általában a legközelebbi 1,1 m
3
-es 

konténerben helyezik el. 

  

 Díj: A közszolgáltatási díjat a lakosság fizeti. 

 

Nyírtelek 

 

Települési szilárd hulladék kezelés tekintetében az Önkormányzat csatlakozott a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Városban működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatáshoz. A 

közszolgáltató személye a 2007. évben a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (4400 

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) volt, 2008. január 1.-től pedig a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Kft.  

 

 A települési szilárd hulladék gyűjtése és begyűjtése az ingatlantulajdonosok által 

biztosított 120 l-es szabvány gyűjtőedényzetből történik. A hulladékok szállítása 

szabvány gyűjtőedényekből kiporzást és kiszóródást megakadályozó speciális 

hulladékgyűjtő célgéppel környezetszennyezést kizáró módon - a 213/2001 (XI. 14.) a 

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet alapján  – az  előírásoknak megfelelően történik.  

 A heti rendszerességgel történő begyűjtésen felül a közszolgáltató évente egy 

alkalommal (tavasszal) az Önkormányzattal egyeztetett és meghirdetett időpontban 

lomtalanítási akció szervez, melynek keretében a lakosságtól elszállításra kerülnek a 

nagyobb méretű darabos hulladékok (így pl.: nagyobb háztartási eszközök, 

berendezési tárgyak, bútorok).  
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Nyírtelek városban begyűjtött települési szilárd hulladék mennyiségei: 

 

 

év 
Össz. begyűjtött 

hulladék mennyisége 
(t/ év) 

Kommunális hulladék 
mennyisége (t/ év) 

lomtalanítási hulladék 
mennyisége (t/ év) 

2004. 1358,54 1164,01 88,24 

2005. 1358,54 1283,38 75,16 

2006. 1297,27 1237,2 60,07 

2007. 1320,56 1195,02 125,54 
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A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a lakosságtól Nyírtelek 

településen begyűjtött kommunális hulladék összetételének vizsgálatára, 2007. évben, a 

Városüzemeltetési Kht. hulladékanalízist végzett: 

 

Megnevezés 
súly 

(kg) 
% 

Papír 1 384 12,5 

Műanyag PE fólia 1 489 13,5 

Műanyag PET 2 303 20,8 

Műanyag PP+HDPE, PS 1 030 9,3 

Műanyag Összesen 4 822 43,6 

Üveg 1 394 12,6 

Fém (vas) 864 7,8 
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Fém (alu doboz) 424 3,8 

Fém összesen 1 288 11,6 

Szerves anyag (konyhai állati)  121 1,1 

Szerves anyag (konyhai 

pékárú)  
303 2,7 

Szerves anyag (növényi)  421 3,8 

Szerves anyag összesen 845 7,6 

Egyéb (textil,cipő,szivacs,  

gumi, pelenka) 
1 333 12,0 

ÖSSZESEN 11 066 100 

 

 

Kommunális hulladék összetétele 
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 Ellátatlan terület: Nyírtelek területének legnagyobb részén megoldott a rendszeres 

hulladékszállítás. A település Pallagpuszta, Alsósóskút, Horváthbokor része azonban a 

hulladékgyűjtő járat számára járhatatlan.  

 

 Díj: A hulladékszállítás és kezelés költségeit 2007-től a lakosság fizeti. 

 

Kálmánháza: 

 

Települési szilárd hulladék kezelés tekintetében az Önkormányzat csatlakozott a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Városban működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatáshoz. A 

közszolgáltató személye 2007. évben a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (4400 

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) volt, 2008. január 1.-től pedig a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Kft vette át a feladatot. 
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 A települési szilárd hulladék gyűjtése és begyűjtése az ingatlantulajdonosok által 

biztosított 120 l-es szabvány gyűjtőedényzettel történik. A hulladékok szállításra való 

előkészítését, erre alkalmassá tételét a hulladék termelője végzi. 

A hulladékok szállítása szabvány gyűjtőedényekből kiporzást és kiszóródást 

megakadályozó speciális hulladékgyűjtő célgéppel, környezetszennyezést kizáró 

módon, - a 213/2001 (XI. 14.) kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről - előírásoknak megfelelően közúton történik.  

 

 A heti rendszerességgel történő begyűjtésen felül a közszolgáltató évente egy 

alkalommal (tavasszal) lomtalanítási akció szervez, melynek keretében a lakosságtól 

elszállításra kerülnek a nagyobb méretű darabos hulladékok (így pl.: nagyobb 

háztartási eszközök, berendezési tárgyak, bútorok).  

 

Kálmánházán begyűjtött települési szilárd hulladék mennyiségei: 

 

év 
Össz. begyűjtött 

hulladék mennyisége 
(t/ év) 

Kommunális hulladék 
mennyisége (t/ év) 

lomtalanítási hulladék 
mennyisége (t/ év) 

2004. 398,77 383 15,77 

2005. 424,88 406,82 18,06 

2006. 355,97 340,43 15,54 

2007. 345,07 333,48 11,59 
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A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében Kálmánházán a lakosságtól 

begyűjtött kommunális hulladék összetétele az alábbiak szerint alakult (Forrás: 

Hulladékanalízis Városüzemeltetési Kht. 2007. év): 

 

Megnevezés 
súly 

(kg) 
% 

Papír 926 10,3 

Műanyag PE fólia 889 9,9 

Műanyag PET 1 953 21,8 

Műanyag PP+HDPE, PS 987 11,0 

Műanyag Összesen 3 829 42,7 

Üveg 987 11,0 

Fém (vas) 426 4,8 

Fém (alu doboz) 536 6,0 

Fém összesen 962 10,7 

Szerves anyag (konyhai állati)  138 1,5 

Szerves anyag (konyhai 

pékárú)  
299 3,3 

Szerves anyag (növényi)  398 4,4 

Szerves anyag összesen 835 9,3 

Egyéb (textil,cipő,szivacs,  

gumi, pelenka) 
1 426 15,9 

ÖSSZESEN 8 965 100 
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 Ellátatlan terület: A rendszeres szállításba a település területének 100 %-a be van 

vonva. 

 Díj: A hulladékkezelési díjat az önkormányzat fizeti a lakosság helyett. 

 

Nagycserkesz 

 

Települési szilárd hulladék kezelés tekintetében az Önkormányzat csatlakozott a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Városban működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatáshoz. A 

közszolgáltató személye a 2007. évben a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (4400 

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) volt, 2008. január 1.-től pedig a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Kft.  

 

 A települési szilárd hulladék gyűjtése és begyűjtése az ingatlantulajdonosok által 

biztosított 120 l-es szabvány gyűjtőedényzetből történik.  

A hulladékok szállítása szabvány gyűjtőedényekből kiporzást és kiszóródást 

megakadályozó speciális hulladékgyűjtő célgéppel, környezetszennyezést kizáró 

módon, - a 213/2001 (XI.14.) a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben szereplő - előírásoknak 

megfelelően közúton történik.  

 

 A heti rendszerességgel történő begyűjtésen felül a közszolgáltató évente egy 

alkalommal (tavasszal) lomtalanítási akció szervez, melynek keretében a lakosságtól 

elszállításra kerülnek a nagyobb méretű darabos hulladékok (így pl.: nagyobb 

háztartási eszközök, berendezési tárgyak, bútorok).  

 

Nagycserkesz településen begyűjtött települési szilárd hulladék mennyiségei: 

 

év 
Össz. begyűjtött 

hulladék mennyisége 
(t/ év) 

Kommunális hulladék 
mennyisége (t/ év) 

lomtalanítási hulladék 
mennyisége (t/ év) 

2004. 299,7 283,93 15,77 

2005. 339,29 329,94 9,35 

2006. 304,54 297,25 7,29 

2007. 209,47 203,3 6,17 
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A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a lakosságtól Nagycserkesz 

településen begyűjtött kommunális hulladék összetétele 2007. évben a Városüzemeltetési Kht. 

által végzett hulladékanalízise alapján az alábbiak szerint alakult: 

 

Megnevezés 
súly 

(kg) 
% 

Papír 1 350 14,9 

Műanyag PE fólia 823 9,1 

Műanyag PET 1 390 15,3 

Műanyag PP+HDPE, PS 687 7,6 

Műanyag Összesen 2 900 32,0 

Üveg 652 7,2 

Fém (vas) 235 2,6 

Fém (alu doboz) 38 0,4 

Fém összesen 273 3,0 

Szerves anyag (konyhai állati)  259 2,9 

Szerves anyag (konyhai 

pékárú)  
369 4,1 

Szerves anyag (növényi)  1 203 13,3 

Szerves anyag összesen 1 831 20,2 

Egyéb (textil,cipő,szivacs,  

gumi, pelenka) 
2 069 22,8 

ÖSSZESEN 9 075 100 
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 Ellátatlan terület:. problémát okoz, hogy a begyűjtő-szállító járművek behajtása a 

település néhány részén nehézkes, különösen télen illetve esős időszakokban ilyen pl.: 

Táncsicsbokor, Belfibokor. Amennyiben a településnek sikerülne a közlekedési 

viszonyokat javítani szilárd burkolatú utak kialakításával, télen hóeltakarítással 

javulna a hulladékszállítás helyzete is. 

 

 Díj: A hulladékkezelési díjat 2007. I. félévéig az önkormányzat fizette, 2007. II. 

félévtől pedig a lakosság fizeti. 

 

Napkor 

 

Települési szilárd hulladék kezelés tekintetében az Önkormányzat csatlakozott a Nyíregyháza 

Megyei Jogú Városban működő települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatáshoz. A 

közszolgáltató személye a 2007. évben a Városüzemeltetési Közhasznú Társaság (4400 

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.) volt, 2008. január 1.-től pedig a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Kft.  

 

 

 A települési szilárd hulladék gyűjtése és begyűjtése az ingatlantulajdonosok által 

biztosított 120 l-es szabvány gyűjtőedényzetből történik. A hulladékok szállítása 

szabvány gyűjtőedényekből kiporzást és kiszóródást megakadályozó speciális 

hulladékgyűjtő célgéppel környezetszennyezést kizáró módon - a 213/2001 (XI. 14.) a 

települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

kormányrendelet –az  előírásoknak megfelelően közúton történik.  
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 A heti rendszerességgel történő begyűjtésen felül a közszolgáltató évente egy 

alkalommal (tavasszal) az Önkormányzattal egyeztetett és meghirdetett időpontban 

lomtalanítási akció szervez, melynek keretében a lakosságtól elszállításra kerülnek a 

nagyobb méretű darabos hulladékok (így pl.: nagyobb háztartási eszközök, 

berendezési tárgyak, bútorok).  

 

Napkoron begyűjtött települési szilárd hulladék mennyiségei: 

 

év 
Össz. begyűjtött 

hulladék mennyisége 
(t/ év) 

Kommunális hulladék 
mennyisége (t/ év) 

lomtalanítási hulladék 
mennyisége (t/ év) 

2004. 769,17 757,26 11,91 

2005. 824,96 807,17 17,79 

2006. 821,46 810,9 10,56 

2007. 744,72 730,17 14,55 
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A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás keretében a lakosságtól Napkor 

településen begyűjtött kommunális hulladék összetételének vizsgálatára, 2007. évben, a 

Városüzemeltetési Kht. hulladékanalízist végzett: 
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Megnevezés 
súly 

(kg) 
% 

Papír 546 7,9 

Műanyag PE fólia 289 4,2 

Műanyag PET 399 5,8 

Műanyag PP+HDPE, PS 487 7,1 

Műanyag Összesen 1 175 17,0 

Üveg 536 7,8 

Fém (vas) 198 2,9 

Fém (alu doboz) 46 0,7 

Fém összeesn 244 3,5 

Szerves anyag (konyhai állati)  318 4,6 

Szerves anyag (konyhai 

pékárú)  
425 6,2 

Szerves anyag (növényi)  1 352 19,6 

Szerves anyag összesen 2 095 30,4 

Egyéb (textil,cipő,szivacs,  

gumi, pelenka) 
2 301 33,4 

ÖSSZESEN 6 897 100 

 

 

Kommunális hulladék összetétele 
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 Ellátatlan terület: A rendszeres hulladékszállításba a település 100 %-a be van vonva. 

 Díj: A hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fizetését az önkormányzat átvállalta a 

lakosságtól. 
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Építés-bontási és inert hulladék:  

A lakosságnál keletkező építési-bontási hulladék elszállításának rendje a tervezési terület 

egészén: a lakos egyedi megrendelés alapján külön erre a célra rendszeresített, bérelt 

konténerbe gyűjtheti a törmeléket, a hulladék további útja elszállítás után a nyíregyházi 

hulladékkezelő telep, ahol a jogszabályokban előírt módon kezelésre kerül. 

 

V.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok: 

 

V.1.2.1 Veszélyes hulladék 

 

V.1.2.1.1.Lakossági veszélyes hulladék: 

 

Nyírtelken, Kálmánházán, Nagycserkeszen, és Napkoron a háztartásokban keletkező 

veszélyes hulladékok rendszeres szelektív gyűjtése és kezelése nem megoldott. Ezen 

hulladékok jelentős része valószínűsíthető, hogy a kommunális hulladékkal együtt kerül a 

gyűjtőedénybe. 

 

Nyíregyházán több lehetősége is van a lakosságnak a veszélyes hulladék gyűjtésére. 2006. 

évben készült el a hazai jogszabályoknak már megfelelő Hulladékudvar (amelyet szintén 

közszolgáltatás keretében üzemeltett a Városüzemeltetési Kht., amely Nyíregyházán a 

Korányi Frigyes u. 3. szám alatt található), ahol a lakosság térítésmentesen leadja a 

háztartásában keletkező települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött veszélyes 

hulladékát. A Hulladékudvar nyitva tartását a helyi igényeknek megfelelően, a lakossági 

időbeosztás figyelembevételével alakították ki. 

Mindezek mellett 2007. évben két alkalommal (a város 10 különböző helyszínein) adhatták le 

a nyíregyházi lakosok térítésmentesen a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Városüzemeltetési Kht., valamint egy 

alkalommal az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület közös szervezésében 

hirdetett akciója során.  

A gyűjtőakciók során általában lejárt szavatosságú gyógyszerek, sütõolaj, fáradt olaj, olajos 

göngyöleg, akkumulátorok, szárazelemek, festékmaradék és göngyölegei, növényvédőszeres 

hulladékok, fénycsövek, elektronikai hulladékok kerülnek begyűjtésre. Az ezen gyűjtőakciók 
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által begyűjtött veszélyes hulladék begyűjtését és szállítását a Városüzemeltetési Kht. végezte. 

A hulladékok nagy része hulladékégetőbe kerül ártalmatlanításra.  

A lakosságtól a bázisévben így begyűjtött veszélyes hulladék mennyisége 10,6 tonna. 

 

V.1.2.1.2. Állati hulla: 

Az 1995. évi XCI. törvény alapján a települési önkormányzat kötelező feladata az állati 

hulladék ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok ellátásáról gondoskodni. 

Az állati hullák és az állati eredetű hulladékok ártalmatlanná tételéről az önkormányzat helyi 

rendeletet alkot. 

A 71/2003. FVM rendelet alapján: 

Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a 

három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék 

birtokosa saját telkén a szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek feltétele, 

hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi 

szintje között legalább 1,0 méter távolság legyen. A kedvtelésből tartott, elhullott állatot a 

kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos. 

 

Az elhullott baromfit, továbbá 3 hetesnél fiatalabb malac hulláját, az állattartó saját telkén - 

évente legfeljebb 50 kg össztömegig - elföldelheti, úgy hogy a felszín alatti víz mindenkori 

maximális nyugalmi vízszintje és az elföldelés mélységi szintje között legalább 1,0 méter 

távolság legyen. A felsoroltnál nagyobb mennyiségű, illetve a nagyobb egyedi testtömegű 

állatok hulláját engedélyezett állati hulladékgyűjtő, gyűjtő-átrakó telepre vagy kezelő üzembe 

kell szállítani. 

 

Nyíregyházán az állati hulla elhelyezésére a Városüzemeltetési Kht. Zomboribokorban 

található Gyepmesteri Telepén van lehetőség. A telepen összegyűjtött állati hullát az ATEV 

Fehérje feldolgozó Zrt. szállítja el.  

A 2007-ben keletkezett és elszállított állati hulla mennyisége: 47,81 t. 

Nyírtelek a bázis évben a településen keletkező állati tetemeket egyedi, telefonon történő 

lakossági bejelentés alapján, eseti jelleggel az ATEV Fehérje feldolgozó ZRt. szállította el. 

Mennyiségéről adatot nem tudtak szolgáltatni.   
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Kálmánháza Önkormányzata szerződést kötött az Újfehértó Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kht-val, melynek keretében a lakosság az újfehértói regionális állati 

hullagyűjtő telepen adhatja le az elhullott állatok tetemeit. Az önkormányzat havi általányt 

fizet. 

 

Nagycserkeszen, a településen keletkezett állati hulla kezelésére 2005-ben Kistérségi 

Együttműködési megállapodást kötött az Önkormányzat a nyíregyházi Városüzemeltetési 

Kht.-val, melynek keretében a lakosság a Zomboribokorban üzemeltetett Gyepmesteri telepen 

adhatja le az elhullott állatok tetemeit.  

 

Napkoron az önkormányzatnak szerződése van egy helyi vállalkozóval, aki a vágóhídja 

melletti önkormányzati telken helyezett ki egy állati hullagyűjtő konténert. Itt a lakosság is 

elhelyezheti az állati hullát, illetve ide kerül a vállalkozásból származó állati hulla is. Az 

önkormányzat a vállalkozónak havi általányt fizet. A szállítást az ATEV végzi.   

 

V.1.2.1.3. Egészségügyi hulladék:  

Nyíregyházán 44 háziorvosi, 27 gyermekorvosi, 31 fogorvosi praxis és 25 iskola, védőnői 

szolgálat működik. A működésük során keletkező veszélyes hulladékot a debreceni 

Hajdukomm Kft. szállítja el hulladékégetőbe, melynek költségét az önkormányzat fedezi. 

Nyíregyházán működik továbbá két önkormányzati üzemeltetésű idősek otthona is - 

mindegyik két-két helyszínen. Az itt keletkező veszélyes hulladék elszállítását a Hajdukomm 

Kft. 

Nyírtelken négy vállalkozó háziorvos és egy fogorvos, valamint védőnői szolgálat működik. 

A rendelőkben keletkező veszélyes hulladékot a Septox Kft. szállítja el, melyet az 

önkormányzat finanszíroz. A településen idősek otthona is működik önkormányzati 

üzemeltetésben, ahonnan a keletkezett veszélyes hulladékot szintén a Septiker Kft. szállított 

el.  

Az elszállított egészségügyi veszélyes hulladékok keletkezett mennyiségei: 

 

 

I. sz. 
háziorvosi 
körzet (kg) 

II. sz. 
háziorvosi 
körzet (kg) 

III. sz. 
háziorvosi 
körzet (kg) 

Szociális 
Szolgáltató 

Központ (kg) 

2006. 259 93 102 187 

2007. 263 95 106 114 
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Kálmánházán az orvosok - egy felnőtt házi orvos, két gyermekorvos, egy fogorvos -

vállalkozóként működnek. A keletkező veszélyes hulladékot saját költségükön szállíttatják el 

a Septox Kft-vel. Az önkormányzati működtetésű védőnői szolgálatnál keletkező hulladékot 

az önkormányzat szintén a gyermekorvosi rendelővel együtt Septox Kft-vel szállíttatja el. 

 

Nagycserkeszen 2007-ben egy vállalkozó háziorvos, illetve védőnői szolgálat működött. A 

keletkezett egészségügyi hulladékot a Septox Kft. együtt szállította el, melyet az 

önkormányzat finanszírozott.  2008-tól a védőnői szolgálatnál keletkező veszélyes hulladékok 

elszállítására az önkormányzat külön szerződést kötött a Septox Kft-vel. Idősek otthona a 

településen nem működik. 

 

Napkoron a helyi orvosok szintén vállalkozók, a keletkezett veszélyes hulladékot saját 

költségükön szállíttatják el a Septox Kft-vel. A védőnői szolgálat révén keletkező veszélyes 

hulladékot valamint az önkormányzati üzemeltetésű idősek otthonában keletkező veszélyes 

hulladékot az önkormányzat szintén a Septox Kft-vel szállíttatja el.  

 

Tervezési területen keletkező egészségügyi hulladékok mennyiségei: 

 

 
Nyíregyháza 

Kálmán-

háza 

Nagycser-

kesz 
Napkor 

Nyír-

telek 
Összesen 

2007. évi egészségügyi 

hulladék (t) 
5,4 n.a. n.a. 0,072 0,57 6,04 

 

V.1.2.2. Csomagolási hulladék 

 

Nyíregyházán a szelektív gyűjtés kialakításánál alapelv volt, hogy a helyi adottságokhoz 

illeszkedve olyan kombinált megoldásokat alkalmazanak a fokozatos bevezetés érdekében, 

amely egyaránt tartalmaz: 

 gyűjtőszigetet, 

 hulladékudvart és 

 lakóházakhoz kötött szelektív elhordásos (házhoz menő zsákos) megoldásokat. 
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Gyűjtőszigetek 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városüzemeltetési KHT. 

Összefogásának eredményeként 2004-ban Nyíregyháza közigazgatási területén 120 db 4 

frakciós szelektív hulladékgyűjtő sziget létesült. A lakossági- és az erre vonatkozó 

rendeletekben meghatározott igényeknek megfelelően folyamatosan újabb gyűjtőszigetek 

alakultak ki. A bázisévben 190 db helyszínen történt a lakosságnál keletkező 

újrahasznosítható papír, műanyag, és üveg hulladékfrakciók elkülönítetten történő gyűjtése.   

A gyűjtőszigetek listáját a II.sz. melléklet tartalmazza. 

A zártsorú, többszintes beépítésű területeken a gyűjtőedényzet épületen belüli elhelyezése 

korlátozott, ezért a szelektív gyűjtés edényzetének nagy részét a közterületen kellett 

elhelyezni. Hasonló a helyzet az egyedi toronyházas területeken. A lakótelepeken a szelektív 

gyűjtés a létesített őrzés nélkül üzemelő közterületi gyűjtőszigeteken biztosított. 

A gyűjtőszigetek előnyös telepítési helyei a lakóövezeteken kívül a kereskedelmi egységek 

parkolói. A ráhordás minden esetben gyalogos formában történik, az ürítés pedig begyűjtő-

szállító célgépekkel.  

Önkormányzati pályázatok útján 2005-től lehetőség nyílt a város oktatási intézményeiben az 

intézmények területén történő szelektív hulladékgyűjtésre. Az edények kiürítését 2008-ig a 

Városüzemeltetési Kht. Végezte, jelenleg a Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft végzi. 

A zöldszigeten elhelyezett konténerek különböző színűek és térfogatúak, speciális kényszerítő 

nyílással ellátva. A szigeten elhelyezett tábla és a konténereken található jelzések mutatják 

melyik konténerbe, milyen hulladékfajtát kell elhelyezni. 
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A lakosságtól gyűjtőszigetről begyűjtött és beszállított papírmennyiség alakulása: 

Gyűjtőszigeteken begyűjtött papírhulladék 

mennyiségének alakulása
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A műanyaghulladékból begyűjtött mennyiség  

 

Gyűjtőszigeteken begyűjtött műanyag hulladékok 

mennyiségének alakulása
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A Kht. a gyűjtőszigetre kihelyezett műanyag edényben gyűjthető csomagolási hulladékok 

körét 2005-ben bővítette a kompozit csomagolási hulladékkal, 2006-ban pedig a fém 

csomagolási hulladékkal. 

 

A papír- és műanyaghulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítését 1 db MAN és 1 db 

IVECO típusú (Variopress) haránttömörítős felépítményű gépjármű végezte heti kétszeri 

gyakorisággal.       
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Az üveghulladék heti egyszeri begyűjtését és szállítását 1 db LIAZ típusú speciális 

gyűjtőharang ürítővel ellátott nyitott, billenő rakterű tehergépjárművel végzik.  

A lakosságtól származó üveghulladékok mennyiségének alakulása: 

Gyűjtőszigeteken begyűjtött üveghulladékok 

mennyiségének alakulása
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Megfigyelhető, hogy évről évre nőtt az egyes hulladékfrakciókból gyűjtőszigetekről 

begyűjtött mennyisége, köszönhető ez Városüzemeltetési Kht. által bevezetett lakossági 

tudatformálásnak, valamint gyűjtési akcióknak, melyeket a Térségi Hulladék- Gazdálkodási 

Kft is tovább folytatott. 

 

Hulladékgyűjtő udvar  

 

A szelektív gyűjtési rendszer sajátos, azt kiegészítő eleme a hulladékudvar. 

Nyíregyházán 2006 óta működik egy helyen, a Korányi Frigyes út 3 sz. alatt található 

hulladékudvar, mely segít a szelektív gyűjtés lakosság általi elfogadtatásában, szelektív 
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gyűjtéshez történő hozzászoktatásban, ösztönző erőt jelentve a lakossági együttműködés 

biztosításában. 

Az udvarban a lakosság térítésmentesen adhatja le a települési szilárd hulladék hasznosítható 

frakcióit, redukálva ezzel a települési szilárd hulladék mennyiségét, valamint közszolgáltatási 

díjat, ami a lakosságnál megtakarítást eredményez. Szélesebb körű funkciókkal rendelkezik, 

mint a lakóházaknál, vagy a gyűjtőszigeteken telepített szelektív gyűjtés, azt komplexebbé, 

teljesebbé teszi.  

A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok köre: 

- üveg csomagolási hulladék;                                  

- műanyag csomagolási hulladék;  

- papír csomagolási hulladék; 

- kompozit csomagolási hulladék; 

- nagydarabos- lakossági lomtalanítási hulladék; 

- zöldhulladék; 

- kiselejtezett elektronikai hulladék; 

- lakossági 1m³-t meg nem haladó építési (inert hulladék), bontási hulladék; 

- kis mennyiségű lakossági veszélyes hulladék; 

- fém csomagolási hulladék. 

 

 
                                                                 Hulladékudvar 
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A hulladékudvarban begyűjtött csomagolási hulladékok mennyisége: 

 

Hulladékudvarban keletkező papír és műanyag hulladék 

mennyiségének alakulása
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A mennyiségi adatokból jól tükröződik, hogy a lakosság körében igen népszerű ez a gyűjtési 

forma. 

Házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés 

 

A gyűjtőszigetek kialakításánál figyelembe vették az adott körzet beépítettségét, valamint a 

lakos számot. Így a nagyobb lakótelepeken, ahol kis területen jelentős a népsűrűség, 

viszonylag sűrűn lettek kialakítva a „zöldszigetek”. Ezt azonban a kertes házas részeken nem 

tudta a Városüzemeltetési Kht. kivitelezni, mivel ott adott területre kevesebb lakos jut, s hiába 

fogadta lelkesedés a gyűjtőszigetek kialakítását, az ott élők a nagy ráhordási távolság miatt 

nem tudták kihasználni ezt a gyűjtési lehetőséget. Ennek a gyűjtési problémának az 

orvoslására kísérleti jelleggel Nyíregyháza egyes városrészein a Városüzemeltetési Kht. által 

2005. szeptember 1.-től, valamint 2006. január 01.-től került bevezetésre a házhoz menő, 

zsákos rendszerben történő papír-és műanyag hulladék elkülönítetten történő begyűjtése. A 

Kht. szervezésében a lakosság részére térítésmentesen kiosztásra került a havi egy 

alkalommal történő begyűjtésre tervezett mennyiségű 0,5 mikron falvastagságú 70 l-es 

űrtartalmú  műanyagalapanyagú zsák, melyben a lakosság elkülönítetten gyűjtheti a nem 

szennyezett papír, illetve a műanyag csomagolási hulladékokat. A gyűjtés megkönnyítése 

érdekében kétféle, sárga és kék színű zsákokat adtak a lakosok részére. 
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A lakosságnál keletkező papír és műanyag csomagolási hulladék zsákos rendszerben történő 

begyűjtését 1 db MAN 18.285 LC típusú Variopress (haránttömörítős) felépítményű 4,2 t 

teherbírású 16 m
3
-es hulladékgyűjtő gépjárművel végezték ingatlanonként havi egyszeri 

gyakorisággal, majd a Regionális Hulladékkezelő Telepre szállították, ahol azt a 

jogszabályokban előírt módon kezelik.  

A hulladékkezelő telepre beszállított hulladék tartalmaz egyéb, anyagában történő 

hasznosításra nem alkalmas hulladékokat is, melyet a 8000 t / év kapacitású válogatóműben 

kézi erővel távolítják el. A kiválogatott, idegen anyagtól mentes csomagolási hulladékokat ezt 

követően egy Fiat Hitachi rakodógép egy Avermann AVOS 1410, valamint egy Pressona 

típusú bálázó gép felhordó szalagjára tolja, ahol a hulladékokat a hasznosító által megadott 

paraméterű (súlyú, méretű) bálákba tömörítik. A bebálázott hulladék tömörítő gépről történő 

elszedését, valamint szállítójárműre történő rakodását egy Nissan FJO/A/5 típusú 

homlokvillás, és egy HELI típusú bálafogós targonca végzi.  

 

A zsákos szelektív hulladékgyűjtéssel ellátott lakosok száma: 

 

A 2007. évben Nyíregyháza összes családi házas ingatlanjánál bevezetésre került a keletkezés 

helyén, zsákos rendszerben történő lakossági csomagolási papír és műanyag hulladék 

elkülönítetten történő gyűjtése és begyűjtése. 
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Nyíregyházán ~20.250 db családi házas ingatlan, és 1750 db családi házas jellegű 

beépítettségű társasházi sorház található. A statisztikai adatokat figyelembe véve (2,7 fő/ 

ingatlan) a zsákos rendszerhez kapcsolódott lakosok száma: ~59.400 fő. 

 

A műanyag hulladékok zsákos gyűjtésének eredményei: 

 

Zsákos rendszerben begyüjtött műanyag hulladékok 

mennyiségének alakulása
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A zsákos rendszerben begyűjtött műanyag hulladék analízis eredménye: 

 

Zsákos rendszerben begyűjtött műanyag hulladék összetétele
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A papír hulladékok zsákos gyűjtésének eredményei: 

 

Zsákos rendszerben begyűjtött papírhulladék 

mennyiségének alakulása
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A zsákos rendszerben begyűjtött papírhulladék nagyrészt vegyespapír-, újságpapír hulladékot, 

kisebb mennyiségben kartonpapír hulladékot tartalmaz. 

 

A grafikon jól mutatja, hogy a családi házas ingatlanokon a keletkezés helyén, zsákos 

rendszerben történő szelektív hulladékgyűjtés mennyire hatékony, mert a lakosság számára ez 

a gyűjtési mód a lehető legkényelmesebb megoldás. 

 

Ipari és intézményi szelektív hulladékkezelés 

 

A kereskedelmi egységeknél, valamint gyáraknál (pl. METRO, SPAR, FLEXTRONICS, 

ELEKTROLUX) keletkező nagyobb mennyiségű elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható 

hulladékok tárolására és szállítására alkalmas eszközök és gépjárművek a következők: 5, 10, 

15, 20, 27, 30, 33 m
3
-es nyitott és öntömörítős gyűjtőedények, valamint az ezen edényzetek 

szállítására szolgáló Unikon és Uniroll rendszerű gépjárművek.   

A nagyobb intézményeknél elkülönített hulladékgyűjtésre alkalmas edények kerültek 

kihelyezésre a szelektív gyűjtés nagyobb számú elterjedése érdekében, amely nagymértékben 

csökkenti a települési- és termelési szilárd hulladékok mennyiségét. 

 

Nyírteleken a begyűjtött kommunális hulladékban magas arányt képvisel a papír (12,5 %), és 

a műanyag (43,6 %) hulladék, melynek nagy része anyagában történő hasznosításra alkalmas 

lehet. Ezért 2007. évben a közszolgáltató részéről a lakosság részére 3 db szelektív zöld sziget 

került kihelyezésre, mellyel lehetőség nyílik a kommunális hulladékok mennyiségének 
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csökkentésére, a hasznosítható csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére. Ezeken a 

szigeteken megtalálhatóak a színes és fehér üveg, műanyag-, ill. papírhulladék tárolására 

alkalmas tárolóedények, valamint az italos-kartondobozokat és a fémcsomagolási 

hulladékokat is itt helyezhetik el a lakók. 

 

Kálmánházán bázisévben a lakosság részére 1 db szelektív zöld sziget áll rendelkezésre, 

mellyel lehetőség nyílik a kommunális hulladékok mennyiségének csökkentésére, a 

hasznosítható csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére. Ezeken a szigeteken 

megtalálhatóak a színes és fehér üveg, műanyag-, ill. papírhulladék tárolására alkalmas 

tárolóedények, valamint az italos-kartondobozokat és a fém csomagolási hulladékokat is itt 

helyezhetik el a lakók. A kis darabszám, valamint a nagy ráhordási távolság miatt a 

zöldszigetes szelektív hulladékgyűjtés által kínálkozó lehetőségeket a lakosság nem tudja 

megfelelően kihasználni. 

 

Nagycserkeszen 2002-ben a település 9 db gyűjtősziget létesítésére nyert pályázati pénzt. 

Ezek az óvoda, az iskola, a polgármesteri hivatal valamint a két ABC előtt kerültek 

kialakításra, illetve 4 db a község egyéb területén. A gyűjtőszigeteken a papír, a színes és 

fehér üveg valamint a PET palack gyűjtésére volt lehetőség. A kis darabszám, a nagy átmenő 

forgalom, valamint a nagy ráhordási távolság miatt a zöldszigetes szelektív hulladékgyűjtés 

által kínálkozó lehetőségeket a lakosság nem tudta megfelelően kihasználni, illetve 

folyamatosan kommunális hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényekben, ezért azokat az 

Önkormányzat összeszedte, és a polgármesteri hivatal udvarára betárolták. 

2007.-ben csak a régi helyszíneken még kint lévő üveghulladék gyűjtésre használatos edények 

biztosítják a szelektív hulladékgyűjtést. 

 

Napkoron 2007. év elején még csak 3 db szelektív zöld sziget állt a lakosság rendelkezésére, 

ahol a színes és fehér üveg, a műanyag, a papírhulladék valamint az italos-kartondobozokat és 

a fémcsomagolási hulladékokat helyezhetik el a lakók. A nagy ráhordási távolság miatt a 

zöldszigetes szelektív hulladékgyűjtés által kínálkozó lehetőségeket a lakosság nem tudta 

megfelelően kihasználni. 

2007 márciusától a Városüzemeltetési Kht. által bevezetésre került a zsákos rendszerben 

történő hasznosítható csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtése. Ezen módszer lényege, 

hogy a lakosság részére kiosztásra került a havi egy alkalommal történő begyűjtésre tervezett 

mennyiségű műanyag alapanyagú zsák, melyben a lakosság elkülönítetten gyűjtheti a nem 
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szennyezett papír, illetve a műanyag csomagolási hulladékokat. A megtöltött zsákokat házhoz 

menő rendszerrel egy speciális tömörítős célgéppel a közszolgáltató összegyűjti, majd az a 

jogszabályokban előírt módon kezeli. 

 

Napkoron zsákos rendszerben begyűjtött hasznosítható csomagolási hulladékok mennyisége: 

 

Napkor településen zsákos rendszerben begyűjtött papír és 

műanyag hulladék mennyisége
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V.1.2.3. Biohulladék 

 

Nyíregyházán 2004. május 1.-től indult a növényi eredetű bomló szerves anyagok 

keletkezésük helyén történő begyűjtése.  

Erre a célra térítésmentesen, Nyíregyháza területén összesen 10 000 db 120 l-es edény került 

kiosztásra a családi házas övezetekben lakók számára. Az edények tartalmát tavasszal, nyáron 

és ősszel hetente, téli időszakban kéthetente térítésmentesen szállítja el a Városüzemeltetési 

Kht.  

Érintett területek Bujtos, Ságvári kertváros, Jósaváros, örökösföldi kertes házas rész, Hímes, 

Kispiac és környéke, Sóstófürdő. A város kertes házas részein folyamatosan kerül bevezetésre 

a biohulladék elszállítása.   

Begyűjtésre 1 db MAN tömörítős gépjárművet használtak. 
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Biohulladék szállítójármű 

 

Óriási előnynek számít az, hogy a gyűjtés hatására csökken a korlátozott befogadóképességű 

hulladéklerakó terhelése, mert a begyűjtött hulladék a komposztáló telepre kerül, melyből jó 

minőségű, talajjavító anyagot, komposztot állítanak elő.  

A begyűjtött biohulladék mennyiségének alakulása: 

Lakosságtól elkülönítetten begyűjtött biohulladék 

mennyiségének alakulása
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Mindezek mellett a nyíregyházi lakosok a Hulladékudvarban is térítésmentesen leadhatják a 

növényi eredetű bomló hulladékukat. 

 

Hulladékudvarban a lakosságtól begyűjtött biohulladék mennyisége: 

 

Év Mennyisége (t) 

2006. 32,07 

2007. 67,1 
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V.1.2.4. Konyhai maradék, használt sütőzsiradék 

 

Az Európai Uniós előírások szerint az ételmaradékokat (“moslékot”) nem szabad a 

sertésekkel feletetni. A jogharmonizációnak megfelelően az élelmiszerhulladékokra 

vonatkozólag az agrártárca (FVM) rendeletet hozott. A 75/2002. (VIII.16.) FVM rendelet 28. 

§ (1) kimondja hogy a klasszikus sertéspestis megbetegedés hatékony megelőzése érdekében 

tilos az élelmiszer-hulladék feletetése sertésekkel. 

 

Ennek értelmében az önkormányzati intézményekben működő konyháknak is gondoskodniuk 

kell élelmiszer hulladékaik összegyűjtéséről és elszállításáról.  

 

Nyíregyházán az önkormányzati intézmények közül 9 db intézményben a START vállalat, 

31 db intézményben a SODEXHO Magyarország Kft., további 22 intézményben pedig az 

ELAMEN Rt. üzemelteti a konyhát. A bázisévben keletkezett konyhai maradék mennyisége 

43,99 tonna és használt sütőzsiradék mennyisége 2,6 tonna volt. A vizsgált időszakban a 

használt sütőzsiradékot a Biofilter Zrt., illetve a Biotrans Kft. szállította el, a konyhai maradék 

pedig a Bátortrade Kft-hez került kezelésre. 2008-tól a nyíregyházi konyhák többségéről a 

Hajdukomposzt Kft.-hez kerülnek ezek a hulladékok. 

 

A Nyírtelken 2 főző-, és 4 tálaló konyha működik. A főzőkonyhákban 800-850 adag ételt 

készítenek naponta. A keletkező ételmaradékot az ott dolgozókkal kötött megállapodások 

alapján felforralás után kutyákkal etetik fel. A keletkező használt sütőzsiradékot a Biofilter 

Zrt. szállítja el igény szerint, általában 2 hetente. A bázisévben elszállított használt 

sütőzsiradék mennyisége 1260 l volt. A konyhákat 2008. január 01.-től az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Nyír- Tel- Szol Kht. üzemelteti.  

 

A Kálmánházán önkormányzati üzemeltetésben egy főző és két melegítő- tálaló konyha 

működik, melyből egy főzőkonyhaként is funkcionálhat szükség esetén. A főzőkonyhában 

450 adag ételt készítenek naponta. A keletkező ételmaradékot az ott dolgozókkal kötött 

megállapodások alapján felforralás után kutyákkal etetik fel. A keletkező használt 

sütőzsiradékot a Biofilter Zrt. szállítja el igény szerint. A bázisévben elszállított használt 

sütőzsiradék mennyisége 230 l volt. 

A konyhák 2002-től már a HACCP szerint működnek. 
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A Nagycserkeszen önkormányzati üzemeltetésben egy főző konyha működik az óvodában. A 

keletkező ételmaradékot az ott dolgozókkal kötött megállapodások alapján felforralás után 

kutyákkal etetik fel. A keletkező használt sütőzsiradékot a Biofilter Zrt. szállítja el igény 

szerint. A bázisévben elszállított használt sütőzsiradék mennyisége 190 kg volt. 

 

A Napkoron a bázisévben önkormányzati üzemeltetésben egy főző-, és egy tálaló konyha 

működik. A keletkező ételmaradékot az ott dolgozókkal kötött megállapodások alapján 

felforralás után kutyákkal etetik fel. A keletkező használt sütőzsiradékot a Biofilter Zrt. 

szállítja, ennek mennyisége 2007-ben 350 kg volt. 

 
V.1.3. A településeken működő begyűjtő szervezetek bemutatása 

 
V.1.3.1. Városüzemeltetési Kht. 

 

Székhely: 4400 Nyíregyháza Bokréta u. 22. 

 

A Kht. által 2007-ben a tervezési területről begyűjtött és szállított hulladékok az alábbiak: 

 

Nem veszélyes szilárd hulladék: 

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Települési szilárd hulladék 45 067 

Építési-bontási és egyéb inert hulladékok 52 085 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem 

veszélyes hulladékok 
283 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 

hulladékok 
3 639 

 

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladék áramok: 

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Csomagolási hulladékok 7 530 

Gumiabroncs 11,61 

Biohulladék 5 443 

 

 

Veszélyes hulladék (céges): 
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Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Veszélyes hulladék 11,5 

 

A bázisévben begyűjtésre-szállításra használt járművek listája: 

 

 

A veszélyes hulladék szállítására alkalmazott jármű: 

Típusa: IFA Thermos tehergépkocsi 

Felépítmény: zárt 

 

  TÍPUS JELLEG 
SZÁLLÍTHATÓ 

EDÉNYZET 
TEHERBÍRÁS 
(KAPACITÁS) 

1 MERCEDES UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m3 
10 t 

2 STEYR UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

10 t 

3 STEYR UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

10 t 

4 IVECO UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

10 t 

5 IVECO UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

10 t 

6 NISSAN UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

8 t 

7 NISSAN UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

6 t 

8 GAZ UNIKON 3, 5 m
3 

5 t 

9 GAZ UNIKON 3, 5 m
3 

5 t 

10 KAMAZ UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

12 t 

11 LIAZ UNIKON 3, 5, 7, 8, 10 m
3 

10 t 

12 MAN UNIROLL 15, 20, 27, 30, 33 m
3 

17 t 

13 KAMAZ UNIROLL 15, 20, 27, 30 m
3 

10 t 

  TÍPUS JELLEG TÖMÖRÍTÉS TARTÁLY 
TEHERBÍRÁS 
(KAPACITÁS) 

EDÉNYZET 

1 STEYR FORGÓD. KUKÁS 1 : 3…4 16 m
3 

8,16 t 80l, 110-120l, 1100 l 

2 MAN FORGÓD. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

6,3 t 80l, 110-120l, 1100 l 

3 MAN FORGÓD. KUKÁS 1 : 5 18 m
3 

5,82 t 80l, 110-120l, 1100 l 

4 LIAZ FORGÓD. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

5,82 t 80l, 110-120l, 1100 l 

5 STEYR ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 3…4 18 m
3 

7,97 t 80l, 110-120l, 1100 l 

6 STEYR ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

7,97 t 80l, 110l,1100 l, 5m
3 

7 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1:5 16 m
3 

5,82 t 80l, 110-120l, 1100 l 

8 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1:5 18 m
3 

5,86 t 80l, 110-120l, 1100 l 

9 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1:5 16 m
3 

5,82 t 80l, 110-120l, 1100 l 

10 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 18 m
3 

5,86 t 80l, 110l,1100 l, 5m
3 

11 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 18 m
3 

5,86 t 80l, 110l,1100 l, 5m
3 

12 LIAZ ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 4…5 16 m
3 

5,2 t 80l, 110-120l, 1100 l 

13 IVECO ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 3…4 11 m
3 

4,2 t 80l, 110-120l, 1100 l 

14 MAN ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

5,38 t 80l, 110-120l, 1100 l 

15 MAN  ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

6,74 t 80l, 110-120l, 1100 l 

16 STEYR ÖNTÖM. KUKÁS 1 : 5 16 m
3 

7,97 t 80l, 110-120l, 1100 l 
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14 STEYR UNIROLL 15, 20, 27, 30, 33 m
3 

12 t 

15 MAN UNIROLL 15, 20, 27, 30, 33 m
3 

12 t 

16 LIAZ DARUS-PLATÓS     

17 MULTICAR PLATÓS     

18 IFA KCR     

19   PÓTKOCSI     

20   PÓTKOCSI     

21   PÓTKOCSI     

22 CSEPEL MOSÓ     

23 IFA TERMOSZ ADR     

24 AVIA PLATÓS     

 

A gépjárműpark korszerűsítésének javítására érdekében a bázis évben beszerzésre került 1 db 

MAN alvázas laptömörítős jármű.  

  

Hulladékkezelői engedélyek és kezelhető mennyiségek: 

MEGNEVEZÉSE SZÁMA KIADÓ SZERV 
ÉRVÉNYESSÉGI 

IDEJE 

Veszélyes hulladék 

begyűjtési és 

szállítási engedély 

14/3633-

9/2006. 

14/6085-

8/2006. 

Országos 

Környezetvédelmi 

Főfelügyelőség 

2009. augusztus 10. 

2010. február 10.  

Hulladék begyűjtési 

és szállítási 

engedély 

14/4648-

6/2006. 

Országos 

Környezetvédelmi 

Főfelügyelőség 

2009. szeptember 

28. 

Térségi 

Hulladékkezelő 

Telep Egységes 

Környezethasználati 

Engedélye  

468-20/2004. 

212-11/2005. 

9220-

29/2006. 

3410-1/2007. 

3410-2/2007. 

Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség 

2008. december 31. 

Szerves hulladékok 

komposztálással 

történő 

hasznosításának 

engedélye  

249-1/2007. 

Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség 

2010. január 31. 

Hulladékudvar 

Üzemeltetési 

Engedély 

10370-

7/2006. 

Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi 

Felügyelőség 

2009. december 11. 
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(t/év) előkezelés tárolás hasznosítás lerakás 

Engedélyezett 

mennyiség 
165.730 162.850 125.600 191.800 

 

A begyűjtött hulladékok kezelése: 

 

A Városüzemeltetési Kht. az általa begyűjtött települési szilárd hulladékot, mezőgazdasági és 

élelmiszeripari, ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékot nyíregyházi kezelő 

telepére szállította, ahol a hulladékok lerakással ártalmatlanításra kerültek. 2004-től a 

begyűjtött biohulladékot komposztálják. 

 

Az építési-bontási és inert hulladék szintén a Kht. által üzemeltetett kezelő telepre került, ahol 

egy részét a depóniák takarására használták fel, más részét pedig a telepen végzett előkezelést 

követően - a telepen kívül - útstabilizálás során hasznosították. 

 

A csomagolási hulladékokat a szállító járművek szintén beszállítják a telepre, ahonnan - a 

papír és a műanyag hulladék válogatást, bálázást követően – hasznosítóhoz történő 

továbbítása történik.  

2007-ben a következő kezelőkhöz/hasznosítókhoz kerültek a Kht. által begyűjtött szelektív 

csomagolási hulladékok: 

 

Papír és karton csomagolási hulladék: 

- Dunapack Zrt., Budapest-Csepel, Dunaújváros 

- Duparec Kft., Dunaújváros 

- Dél-Magyarországi Méh Rt., Szeged 

- Zalai HUKE Kft., Zalaegerszeg 

 

Műanyag csomagolási hulladék: 

- Laplast Kft., Tiszaújváros 

- Holofon 95 Zrt., Tinnye 

- Cash Mobil, Miskolc 

- Recplast Kft., Rakamaz 

- Zalai HUKE Kft., Zalaegerszeg 

- Remat Zrt., Tiszaújváros 

- Sárvári HUKE Kft., Sárvár 
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Kompozit csomagolási hulladék: 

- FE - Group Invest Kft., Budapest 

 

Üveg csomagolási hulladék: 

- Avermann Holvex Kft., Miskolc 

 

A gumiabroncs hulladék 2007-ben a telepen tárolásra került. 

 

A Kht. az általa begyűjtött veszélyes hulladékokat ugyancsak nyíregyházi kezelő telepére 

szállította. Az átmeneti tárolást és átcsomagolást követően ezen hulladékok, arra 

jogosultsággal rendelkező hulladékkezelőkhöz kerültek ártalmatlanításra.  

 

Gyűjtőkörzet: 

2003-tól a Kht. az egész ország területére érvényes hulladék begyűjtési és szállítási 

engedéllyel rendelkezik, gyűjtési körzete azonban a megye területén található. 

 

A gyűjtési körzet, a bázis évben, közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd 

hulladékok esetében: Nyíregyháza, Napkor, Nyírtura, Nagycserkesz, Kálmánháza, Nyírtelken. 

2007. első félévében a telepre került az Újfehértó településről begyűjtött hulladék is. 

 

Veszélyes hulladék szállítás tekintetében a Kht. szintén rendelkezett az egész ország területére 

érvényes szállítási engedéllyel, de gyűjtési körzete ez esetben is a megye területe.  

 

 

V.1.3.2. Nyír – Flop Hulladékgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Derkovits u. 119/a. 

 

A kft. a lakosságtól és intézményektől egyedi megbízás alapján végez konténeres 

hulladékszállítást, valamint intézmények és cégek részére végez termelési, települési szilárd 

és építési-bontási inert rendszeres szállítást.  

 

 

A Kft. által 2007-ben a tervezési területről begyűjtött és szállított hulladékok az alábbiak: 
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Nem veszélyes szilárd hulladék:  

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Települési szilárd hulladék 1 989 

Építési-bontási és egyéb inert hulladékok 24 755  

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes 

hulladékok 

204,3 

 

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladék áramok: 

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Csomagolási hulladék 314 

Biohulladék 1 350 

 

A tervezési területről a hulladékkezelőbe beszállításra használt járművek listája: 

 

DARABSZÁM  TÍPUS JELLEG 
SZÁLLÍTHATÓ 

EDÉNYZET 
TEHERBÍRÁS 
(KAPACITÁS) 

5 MERCEDES UNIKON 3, 5, 8, 10 m3 
10 t 

5 MAN UNIKON 3, 5, 8, 10 m
3 

10 t 

 

 

 

A begyűjtött hulladékok kezelése: 

A kft. a tervezési területről begyűjtött hulladékokat a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht. 

hulladékkezelő telepére szállította.  

 

 

Gyűjtőkörzet: 

A tervezési terület tekintetében Nyíregyháza. 

Emellett a Kft. a tervezési területen kívül is végez hulladékbegyűjtési-szállítási tevékenységet, 

és a megye területén több hulladéklerakót is üzemeltet. 
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V.1.3.3. Septox Kft. 

 

Székhely: 1151 Budapest, Szántóföld út 2/a. 

 

A kft. által 2007-ben a tervezési területen begyűjtött hulladék mennyisége:  

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Egészségügyi hulladék 6,04 

 

 

Kezelő megnevezése: 

A kft. a begyűjtött hulladékot a tiszaújvárosi hulladékégetőbe szállítja. 

 

Gyűjtőkörzet: 

A tervezési terület esetében minden településre kiterjed. A kft. az egész ország területén 

szállít egészségügyi hulladékokat. Az ország területéről 18 - 20 járművel szállítanak 

hulladékot három veszélyes hulladékégetőbe.   

A SEPTOX Kft. partnereinek ORKI, OTH illetve ADR minősítésű egyszer-használatos 

gyűjtőeszközöket biztosít a hulladékok gyűjtéséhez.  

Az országban 3 telephelyről látják el szolgáltatásukat. Budapestről 17, Pécsről 3, Debrecenből 

pedig 1 db gépkocsi indul napi gyűjtésre. Debrecenből 1 db M.A.N. 8.163-as (emelőfalas, zárt 

dobozos) gépkocsi végzi a gyűjtést. 

A hulladékokat engedéllyel rendelkező, hőhasznosítóval ellátott berendezésben égetéssel 

ártalmatlanítják, illetve bérártalmatlanításra adjuk át. 

A hulladékégetőt gőztermelő kazánnal építették össze, így a hulladékégetés hasznosításnak 

minősíthető. Az égető teljesítménye alapján 1.500 - 2.000 kórházi ágy napi hulladékát képes 

ártalmatlanítani óránként. A füstgáz több paraméterét mérik folyamatosan, a mért értékeket 

számítógép rögzíti, így az esetleges túllépés bármikor ellenőrizhető és visszanézhető.  

A társaság havária esetére engedéllyel rendelkező hulladékégetőkkel szerződést kötött a 

hulladékok fogadására. Ezek az égetők Győrött, Sajóbábonyban és Tiszaújvárosban 

találhatók. 

Engedélyek 

 

Veszélyes hulladékok átvételéhez a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedéllyel rendelkeznek.  

Átvételi engedély száma: KTVF: 18666-3/2005. 

Hulladékégető működési engedélye: KTVF: 27398-12/2005. 
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Veszélyes hulladékok szállításához a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség által 

kiadott engedéllyel rendelkeznek.  

Szállítási engedély száma: 14-1951/8/2006. 

Hulladékok szállításához a Környezet- ÉS Természetvédelmi Főfelügyelőség által kiadott 

engedéllyel rendelkeznek.  

Szállítási engedély száma: 14-1952/6/2006. 

 

V.1.3.4. Biofilter Zrt. 

 

 

8132 Lepsény, Szondy u. 

Telephelyei: Budaörs, Csévharaszti, Törökbálint, Lepsény 

A Zrt.. által 2007-ben a tervezési területen begyűjtött hulladék mennyisége:  

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Használt sütőzsiradék 4,71 

Csévharaszti telephelyén zsírpor üzemet működtet. Az ott gyártott termékeik a Favorit-40 és 

Favorit-40/A fantázianevű zsírpor takarmány-energiadúsító készítmények, amelyekről 

kiderült, hogy használt zsiradék felhasználásával is gyárthatók és jó lehetősége ezen anyag 

újrahasznosításának.  

Törökbálinti telephelyén az elhasznált sütőolaj és sütőzsiradék gyűjtésére alkalmas 

gyűjtőhelyet, étolajraktárt és logisztikai bázist alakított ki. Nyolc regionális begyűjtőn 

keresztül sikerült megvalósítaniuk az országos gyűjtőhálózatot.  

A lepsényi  telephelyen a begyűjtött használt sütőolaj tisztítása és újrahasznosítása folyik, a 

sütőzsiradékot továbbszállítják a csévharaszti telephelyre, mert a zsiradékok feldolgozásához 

szükséges zsírolvasztó berendezés ott működik.  

Budapesten és vidéken 2003-ban kezdték meg a szerződéses partnerektől a konyhai 

tevékenységek során képződő élelmiszer-hulladékok begyűjtését és elszállítását.  

A hulladékok begyűjtéséhez a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség által kiadott engedéllyel rendelkeznek.  

Átvételi engedély száma: 00784-016//2007. 

Hasznosítás 2 000 tonna/év, engedély száma: 58513-000/2006 
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V.1.4. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) 

tevékenység általános ismertetése, értékelése  

 

V.1. 4. 1. Regionális Hulladékkezelő Telep – Nyíregyháza 

 

A hulladékkezelő telep Nyíregyháza-Oros külterületén a Szállási út 72. sz. alatt található. A  

02350/3, 02350/4, 02350/5, 02358/1, és a 02358/9, hrsz-ú területeket érinti, melyek 

szemétlerakó művelési ág besorolásban vannak.  

 

Üzemeltető: a bázisévben 

Neve: Városüzemeltetési Kht. 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 

2008. 01. 01-től pedig  

Neve: Térségi Hulladék – Gazdálkodási Kft. 

Címe: 4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22. 

 

A terület EOV koordinátái: 

Y= 856 000 

X= 290 800 

 

A telep pontos elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja. Nyíregyháza keleti részén, külterületen 

található. A 41. sz. közlekedési úttól Oros belterületén át Nyírjes felé haladva kb. 2 km-re 

található. 
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EOVY1:291092,78

EOVX1:855487,42

EOVY2:290728,73

EOVX2:856700,93

Regionális hulladékkezelõ központ

 

 

Tevékenység volumene 
 

A létesítmény területe:                             34,769 ha  

A depóniák által igénybe vett terület:      17,388 ha 

A beszállított hulladékok mennyisége a tapasztalatok szerint évente kb. 8 %-al nő. Azonban a 

lerakásra kerülő hulladék mennyisége nem növekszik, sőt csökken, a szelektív gyűjtés és a 

komposztálás arányának növelése következtében. 

A beszállítási körzettel érintett lakosságszám: 133 ezer fő 

Meglévő hulladéklerakó depóniák kapacitásai 

 

I. ütem: 

A lerakott hulladék mennyisége kb. 3.000.000 m
3
 (laza) hulladék, szabad kapacitása nincs, 

hulladéklerakás itt már nem történik.  

II. ütem: 

 II/A ütem II/B ütem 

Terület 31 600 m
2
 33 800 m

2
 

Lerakható hulladék mennyisége 830.000 m
3
   890.000 m

3 
 

Lerakott hulladék mennyisége 830.000 m
3
 800.000 m

3
 

Szabad kapacitás 0 m
3
 90.000 m

3
 

Engedélyezett lerakási magasság 9 m 9 m 

Szabad lerakó kapacitás - 10 % 
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A létesítmények adatai 

 

1.Depónia 

 

 I. ütem (1985-ben létesült): 

Szigetelése: 40 cm bentonit 

                   30 cm mechanikai védelmet biztosító homok 

Területe: 11 ha  

Dréncső hossza: 1840 m 

Csurgalékvíz gyűjtő csatorna hossza: 570 fm 

 

A lerakott hulladék mennyisége: kb. 3.000.000 m
3
 laza hulladék  

Szabad kapacitás: nincs, hulladéklerakás itt már nem történik.  

A depóniát 2008. dec. 31-ig rekultiválni kell. (A Térségi Hulladék – Gazdálkodási Kft. 2008. 

január01-től a Hulladéklerakó üzemeltetője határidő hosszabbítást kért az illetékes 

Környezetvédelmi Hatóságtól, melyet 2010. december 31-vel állapítottak meg.) 

 

 II/A. ütem (1994-ben létesült): 

Szigetelése: 30 cm CONSOLID szigetelési rendszer 

                    40 km hosszú elektrofizikális kijelzésű fólia szakadást jelző rendszer 

                    2 mm GUNDLE HD fólia 

                    25 cm mechanikai védelmet biztosító homokrétegben lévő drén vezeték rendszer,  

                    mészkő ill. murva környezetben 

Területe: 3,16 ha
 

Drén hossza: 1 100 fm 

Fólia felülete: 31 800 m
2 

Csurgalékvíz-gyűjtő csatorna hossza: 248,5 fm 

Tüzivíz vezeték hossza: 700 fm 

Térvilágítás: 17 db térvilágítási oszlop és 645 fm elektromos vezeték 

A II/A ütemben lerakható mennyiség: 830.000 m
3
  hulladék 

Lerakott mennyiség: 830.000 m
3
  

Szabad kapacitás (2007. 12. 31.): kb. 0 m
3
 azaz 0 % 

Tömörítési arány: 1:2,5 
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 II/B. ütem (1997-ben létesült): 

Szigetelése: 30 cm CONSOLID szigetelési rendszer 

                    40 km hosszú elektrofizikális kijelzésű fólia szakadást jelző rendszer 

                    2 mm GUNDLE SLT HD fólia 

                    25 cm mechanikai védelmet biztosító homokrétegben lévő drén vezeték rendszer,  

                    mészkő ill. murva környezetben 

Területe: 3,38 ha
 

Drén hossza: 1 100 fm 

Fólia felülete: 34 154 m
2 

Csurgalékvíz-gyűjtő csatorna hossza: 93 fm 

 

A II/B ütemben lerakható mennyiség: 890.000 m
3 

hulladék 

Lerakott mennyiség: 800.000 m
3
  

Szabad kapacitás (2008. 03.01.): kb. 90.000 m
3
 azaz 10 % 

A II/B ütemű tálca feltöltése 2004. februárjában indult meg.  

 

A depóniák felépítése: engedélyezett magasság 9 m, 3x3 m vastagságban, a rétegek között 30 

cm takarással. A 3 m-es réteg 3x1 m-es vastagságban elterített, tömörítése kompaktorral 

történik. 

 

2. Csurgalékvíz kezelés 

A depónián átszivárgó víz dréncső rendszerrel kerül összegyűjtésre. A dréncsövek a 

lerakóhely területén csatlakoznak az elvezető zárt csatornához, amely vízzáró kivitelben 

DN200-as acél csőanyag felhasználásával épült ki. A csurgalékvíz befogadója egy négy 

medencerészből álló ülepítő és uszadékfogó funkciót ellátó vasbeton medence. 

A műtárgyban összegyűlő vizeket átemelő szivattyú továbbítja a kiépített csővezetéken 

keresztül a depónia prizmák szélébe elhelyezett hidránsokig, ahonnan flexibilis tömlők 

segítségével szórófejeken keresztül a depóniára locsolják.  

 

3. Csapadékvíz elvezetés 

A hulladéklerakó hely környezetéből származó felszíni vizeket övárokkal gyűjtik össze, 

amely a lerakóhely felszíni vízrendezését megoldja. Az övárok földmederrel épült, 

fenéklépcsőinél a kimosás ellen előre gyártott mederburkoló lapokkal védve. Az itt 

összegyülekező vizek a csurgalékvizekhez hasonlóan az ülepítő és uszadékfogó műtárgyba 
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jutnak. Az ülepítő és uszadékfogó műtárgy a nevében foglalt funkción túl a befolyó vizek 

tározását is megoldja, illetve lehetőséget teremt esetleges beavatkozásra, vegyszer adagolásra. 

 

4. Depóniagáz elvezetés, kezelés 

A korszerű, műszaki védelemmel ellátott hulladékkezelő telepen a nem hasznosítható ipari- és 

települési szilárd hulladékok lerakása depóniákban történik. A depóniás tárolás során 

végbemenő anaerob folyamat biogáz képződéssel jár, melynek fűtőértéke 16 MJ/m3. A 

gázképződés időtartama 10-15 évre tehető. 

A depónia gázt elektromos energia előállítására használják, melyet az EON vesz át. A 

gázfelhasználás: 300 m
3
/h.  A gázmotor hűtésére használt hűtővíz biztosítja a telep fűtését.  

A depóniagáz kitermelése a deponált hulladékba fúrt kutas rendszerrel történik, melyhez 30 

db kút került kialakításra a már lezárt I. ütemben illetve további 8 db kút a II/A ütemben.  

Jelenleg a hulladéklerakóban keletkező biogázt a telephelyen működő EXIM-INVEST 

BIOGÁZ Ipari és Szolgáltató Kft. hasznosítja elektromos áram termelésre. 

 

2004-ben telepítésre került 1 db JENBACHER JGS 212 típusú, 511 kW villamos 

teljesítményű, depónia gáz üzemű belsőégésű, Ottó rendszerű gázmotorhoz 1 db 9.00 m 

magasságú kipufogó vezeték csatlakozik, amely az északi épülethomlokzat mellett nyert 

elhelyezést.  

 

5. Komposztáló  

A Komposztáló Telep 2004-ben kezdte meg működését. A komposztálási technológia: 

szemipermeábilis membránnal takart zárt, levegőztetett komposztálás. 

 

A hulladékkezelést szolgáló személyi feltételei, műszaki eszközei: 

 

személyi feltétel: 

1 fő telepvezető, 

1 fő gép kezelő, 

1 fő fizikai dolgozó. 

 

műszaki feltétel: 

1 db TRAC 160 típusú traktor  

1 db DOPPSTADT DU 265 Panda típusú traktorra szerelhető prizma átforgató gép, 
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1 db DOPPSTADT SM 518 Profi típusú rostagép, 

1 db DOPPSTADT AK-330 S típusú őrlő. 

 

A hulladékkezelés technológiája: 

 

Előkezelés:  

A helyszínre szállított zöld- és biohulladékok a telepen az előkezelő felületre kerülnek. Az 

előkezelés során a zöld hulladékokat aprítógéppel készítik elő és egy homlokrakodó 

segítségével a komposztáló téren a nyersanyagot prizmákba rakják. 

Az aprítás előtt a nem növényi eredetű anyagokat a hulladékból kiválogatják. 

 

Levegőztetés: 

A levegőztetés alapvető fontosságú a szerves hulladékok gyors, szagmentes 

komposztálásához. A komposztálandó nyersanyagok prizmába rakása homlokrakodóval 

történik. A prizmákat a levegőztető csatornákra rakják fel. A perforáció esetleges 

eltömődésének megakadályozása és az anyag azonnali levegőztetésének érdekében, a 

levegőztető rendszer a felrakás során folyamatosan bekapcsolt állapotban tartandó. Törekedni 

kell arra, hogy a levegőztető csatorna közelében durvább frakciójú anyag kerüljön, a nyílások 

eltömődésének megakadályozására. A prizmákat a levegőztető csatornákra rakják fel. Ezeken 

a levegőztető csatornákon keresztül ventillátoros levegőztetéssel juttatják be az oxidációhoz 

szükséges friss levegőt. A ventillátorok 1.000 Wat teljesítésűek, amelyekből három darab áll 

rendelkezésükre. 

 

A szondák elhelyezése: 

A prizma felrakása után a komposztálási folyamat irányításához hőmérsékletmérő szondákat 

helyeznek el. A szonda kijelzője, illetve vezérlése a kezelő konténerbe került telepítésre. 

 

A prizmák letakarása: 

A felrakott és szondával ellátott komposzt prizmákat membrántakaróval fedik le. A prizmák 

takarását, illetve a takaró eltávolítását kézi munkával oldják meg, a membrán burkolaton való 

rögzítése a helyszínen kiválasztott módszerrel (pl.: gumiabroncsok) segítségével történik.  
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Üzemeltetés: 

A 4 hetes érési ciklus alatt biztosítják a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok 

életműködéséhez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén) 

és ezeket a megfelelő szondákkal szabályozni tudják. Az érlelési folyamat során vegyszert 

nem alkalmaznak. A paraméterek regisztrálásával a technológia folyamatosan ellenőrizhető. 

A mért adatok rögzítésre kerülnek egy számítógépes programban. Az érés alatt bekövetkező 

anyagveszteség miatt a membrántakarót többször újra feszítik.   

 

A prizmák elbontása: 

A prizmák elbontására a 4 hetes érési ciklus után kerül sor. Első lépésben a takarót távolítják 

el a prizmáról, majd a szondákat és a levegőztető vezetékeket. Ezután kezdődik a prizma 

elbontása. 

A friss komposztot az utóérlelő területére rakják és a komposztot átforgatással 

homogenizálják. 

A komposztálást követően eltávolítják a komposztból a nagy darabos idegen anyagokat. 

 

Az előállított komposzt további felhasználása: 

A keletkező komposzt hasznosításra kerül részben a lerakó rekultiválására, másrészt 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által a város területén a város 

zöldfelületeinek, parkjainak szerves anyag visszapótlására. 

 

A kezelés telephelyére vonatkozó műszaki információk  

 

 A komposztáló telep kialakítása 

 

A zöld- és szerves anyagú hulladékok kezelése több fázisból áll, melyek a következők: 

a zöld- és szerves anyagú hulladékok gyűjtése, beszállítása, átmeneti tárolása, aprítása, az 

apríték keverése, beszállítása a komposztáló felületre, a prizmák kialakítása, komposztálás, 

utóérlelés, rostálás, hasznosítás. 

 

A kezelési technológia fázisainak megfelelően a következő létesítmények valósultak meg: 

előkészítő felület gép- és alapanyag tároló színnel, komposztáló felület levegőztető egységgel, 

csurgalékvíz elvezetéssel, vezérlő konténer, mely a komposztálási folyamatot ellenőrzi és 

irányítja, utóérlelő felület. 
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A komposztálási folyamat kivételével a további technológiai fázisok szilárd térburkolatot nem 

igényelnek, azonban környezetvédelmi és anyagmozgatási szempontok miatt a komposztáló 

telep teljes felülete szilárd burkolattal van ellátva. 

A szelektíven gyűjtött és a telepre beszállított nyersanyag komposztálásra való előkészítése, 

tárolása, komposztálása, utóérlelése térburkolaton történik, mely 6 x 6 m-es mezőkben 

dilatáltak. A dilatációs fugák csurgalékvíznek ellenálló elasztikus anyaggal kerültek 

fugázásra. 

 

Gép- és alapanyag tároló szín 

A komposzt előkészítéséhez szükséges gépek és alapanyagok tárolására a terület déli oldalán 

három oldalról zárt szín létesült, mely egy oldalról nyitott acél vázszerkezetű. 

 

Vezérlő konténer 

Az intenzív komposztálási folyamat számítógép által vezérelt. A számítógép elhelyezésére, 

illetve a kisebb eszközök tárolására 2 helyiségből álló, hőszigetelt konténer szolgál.  

 

6. Vízellátás, szociális szennyvíz 

 

A telep szociális épületeinek vízellátása a városi vízműhálózatról biztosított. Ugyanígy a 

tüzivíz kivétele is erről a vezetékről történhet. A telepen a védekezéshez elegendő számú 

tűzcsap található. 

A keletkező kommunális eredetű szennyvizek gyűjtése egy vízzáróan kialakított 32 m
3
 

térfogatú monolit vasbeton medencében történik meg. Innen heti gyakorisággal szippantó autó 

szállítja a városi szennyvíztisztító telepre. 

 

 

7. Monitoring rendszer 

 

Vízminőségvédelmi monitoring-rendszer: 

A hulladékkezelő központ területén folytatott, a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető, 

technológiák - elsősorban a depónia – környezeti hatásainak megfigyelését jelenleg 11 db 

monitoring kút szolgálja.  
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 Az 1-3 sz. kutak a korábbi átmeneti veszélyes hulladék tároló – most raktár (15.), illetve 

átmeneti tároló (14.) - épületek körül, a 4. sz. kút a komposztáló telep ÉK-i sarkában, a 10-16. 

sz. kutak a depónia körül találhatóak.  

 

II./A. II./B.

 

 

Geoelektromos mérőrendszer: 

 

A szigetelés megfelelőségének ellenőrzésére az ásványi szigetelő rétegbe telepített 

geoelektromos mérőrendszer szolgál. A fajlagos ellenállás változásának kimérésével a fólia 

szigetelés hibahelyei dm pontossággal kijelölhetőek. 

 

8. Szociális épület 

 

- funkciója: iroda, raktár, kazánház, öltözők, étkező, konyha 

- Alapterülete: 204 m
2 

 

9. Porta  

 

- funkciója: beléptetés  

- Alapterülete: 9 m
2 

- Kivitel: egyszerű fémvázas, beton síkalapra szerelt, hullámalumínium borítású épület 

 

10. Műhely és mérlegház 

 

- funkciója: alkalmi szerelés 

- alapterülete:  műhely: 218,2  m
2
,  
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                        mérlegház: 23,5  m
2
 

- Kivitel: vázszerkezetes épület, egybeépült a mérlegházzal, 30 t-ás hídmérleggel,  

   mérlegaknával 

 

11. Válogatócsarnok: 

 

- funkciója: másodnyersanyag előkészítése (válogatás, bálázás, tárolás) 

- kivitel: acélvázas szerkezetű, 600 m
2 

alapterületű. 

 

12. Bálázó csarnok: 2005-ben került felújításra 

 

- funkciója: a bálázó gépsor befogadása, tárolás 

- kivitel: acélváz szerkezetű, 700 m
2 

beépített alapterületű, a válogató csarnokra merőleges 

elhelyezkedésű. 

 

13. Átmeneti tároló 

 

Itt történik a veszélyes hulladékok begyűjtése. 

 

14. Raktár 

 

15. Abroncsmosó 

 

A telep elhagyását megelőzően a szállító járművek áthaladnak az abroncsmosón. A műtárgy 

egy a terepszint alá mélyített vasbeton tálca. Ürítése egy átemelőn keresztül a csurgalékvíz 

gyűjtő medencébe történik. 

 

16. Közlekedési út 

 

szélessége: 6 m  

felülete: 4842 m
2 

Aszfaltozott. 

 

17. Inert hulladék kezelés 
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A telep területén azt inert hulladék aprítását, őrlését az INERT Kft. végzi saját gépsorával, az 

hasznosítható hulladékok válogatását, bálázását pedig a Nyírségi HUKE Kft.   

 

18. Tartályok, vezetékek 

 

 

A telepen földalatti vezetékek és tartályok nincsenek. A felszínen találhatóak a következő 

tartályok: 

 konténer jellegű üzemanyag tartály 

 depónia-gáz tároló (EXIM-INVEST Kft-é) 

 

19. Kerítés 

 

 

A telep drótkerítéssel a teljes területén le van zárva.  

A telep őrzését szakcég végzi. 

Infrastruktúra 

 

A telepen a szükséges infrastruktúra kiépített.  

 A telep szociális épületeinek vízellátása a városi vízműhálózatról biztosított. 

 

 A keletkező kommunális eredetű szennyvizek gyűjtése egy vízzáróan kialakított 32 m
3
 

térfogatú monolit vasbeton medencében történik meg. Innen tengelyen kerül 

elszállításra a városi szennyvíztisztító telepre. 

 A hulladéklerakó hely környezetéből a csapadékvizet övárokkal gyűjtik össze, amely 

földmederrel épült, fenéklépcsőinél a kimosás ellen előre gyártott mederburkoló 

lapokkal védve. Az összegyülekező vizek az ülepítő és uszadékfogó műtárgyba jutnak. 

 A tüzivíz kivétele a városi vízműhálózatról történhet. A telepen a védekezéshez 

elegendő számú tűzcsap található.  

 A telep az elektromos áramot az orosi hálózat végpontjáról, trafóról kapja. 

 A telepen belüli közlekedés aszfaltúton történik. 

 

A lerakási technológia ismertetése 

A depó felépítése: feltöltési magasság 9 m, 3 x 3 m vastagságban, a rétegek közötti 30 cm 

takarással. A 3 m-es réteg 3 x 1 m-es vastagságban elterített, kompaktorral tömörített 

hulladék. A tömörítési arány kb.: 1:2,5, 1:3. 
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I. réteg 

Vastagsága 3 m. A hulladék front és a lerakás iránya párhuzamos a közlekedési úttal. Az első 

ütemben a tálca 1 m vastagságban kerül folyamatos feltöltésre. Ezen esetben tömörítő 

eszközként kizárólagosan lánctalpas traktor használható a fólia szigetelés védelme érdekében. 

A tömörítést követően a monitoring rendszerrel ellenőrzésre kerül a fólia épsége. A vizsgálati 

eredmény függvényében elvégzésre kerül az esetleg sérült fólia javítása. Ezt követően 

kerülhet sor a második és a harmadik ütemben történő, egy-egy újabb méter, már 

kompaktorral tömörített hulladék lerakására, földdel történő takarására. 

 

II. réteg 

A vastagsága 3 m. A hulladék lerakás iránya az I. rétegként lerakott hulladék front irányára 

merőleges, földtakarással zárt. 

 

III. réteg 

Vastagsága szintén 3 m. A lerakás iránya az I. rétegként lerakott hulladékkal azonos. Ha a 

tömörített vastagság eléri a 3 m-t, akkor már az összesen 9 m magas hulladékréteg felülete és 

a rézsűje 30 cm vastagságban földtakarást kap. 

 

Hulladékszállító gépjármű a depónia szigetelésére nem hajthat. A hulladékbetöltés 

megkezdését követően a rámpa irányából a lánctalpas traktor folyamatosan, fokozott 

óvatossággal tolja be a hulladékot a depóniába. A kompaktor csak abban az esetben hajthat be 

a depóniára, ha a betöltött hulladék tömörített vastagsága eléri az 1 m-t. Az ily módon történő 

betöltéskor első lépcsőben félkörszerű hulladékprofilt kell létrehozni, hogy megfelelő sugár 

elérése után a szállító járművek megfordulása biztosítható legyen. A feljáró rámpát építési 

törmelékkel, vagy zúzott kővel stabilizálni kell. 

A hulladékbetöltés megkezdését követően kialakított biztonságos ürítő tér esetén a folyamatos 

beszállítás megkezdhető, annak érdekében, hogy folyamatosan biztosítható legyen a feltöltés 

iránya, valamint az oldalirányban történő ürítés. 

 

Az emelkedő hulladékrézsűt folyamatosan földtakarással kell ellátni, gyepesíteni kell. A rézsű 

hajlásszöge 1:2 arányú, ettől meredekebb rézsűhajlást alkalmazni nem szabad. Az egyes 

betöltési szeleteket 20 cm vastagságban le kell takarni, napi földtakarás megvalósításával. 

 

A lerakóhelyen történő ürítésnél úgy a speciális, mint az egyéb típusú gépkocsiknál a 

gépkocsivezető a vezetőfülkét nem hagyhatja el, csak abban az esetben ha az ürítő vagy 
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billenő rendszert nem a gépkocsi fülkéjéből kell kezelni. A gépkocsit az ürítőhelyen történő 

megálláskor elgurulás ellen minden esetben a rögzítő fékkel biztosítani kell. 

 

A hulladéklerakón az ürítőhelyen, az ürítőhelyre történő beálláskor fokozott figyelmet kell 

fordítani a talaj teherbíró képességére. 

 

A rendelkezésre álló géppark: 

 

1 HANOMAG CL 310 COMPACTOR 

2 HANOMAG CD 66 COMPACTOR 

3 TÁTRA 
BILLENŐ PLATÓS 
TEHERGÉPKOCSI 

4 ZTS UNK 320 HOMLOKRAKODÓ 

5 ZTS DH 112 FORGÓRAKODÓ 

 

A kezelőtelepen lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyiségét a következő táblázatban 

foglaltuk össze: 

Év Lerakott hulladék mennyisége (t) 

2004. 64 162 

2005. 59 992 

2006. 61 302 

2007. 51 635,6 

 

Veszélyes hulladékok: 

A Kht. rendelkezik az egész ország területére érvényes veszélyes hulladék begyűjtési és 

szállítási engedéllyel. Az így begyűjtött hulladékok átmeneti tárolás és átcsomagolás után 

ártalmatlanítóhoz kerülnek. 

 

Év 
Begyűjtött veszélyes hulladék 

mennyisége (t) 

2004 44,3 

2005 43,3 

2006 27 

2007 22,1 
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Ipari másodnyersanyag kinyerés, előkészítés: 

 

- Ipari hasznosítható hulladék ezen belül is a csomagolási hulladék: 

 2007. évben a telepen begyűjtött és előkezelt hulladék frakciók szerinti megbontása látható 

az alábbi táblázatban: 

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (t/év) 

Papír és karton hulladék  5790 

Fa csomagolási hulladék 161 

Fém csomagolási hulladék 3,6 

Kompozit csomagolási hulladék 8,9 

Üveg csomagolási hulladék 569 

Műanyag csomagolás hulladék 1 312 

Összesen 7 844 

 

A 7 844 tonna begyűjtött hulladékból 2 179,96 tonna származott a tervezési területről 

lakossági begyűjtésből. 

A hasznosítást végző cégek neve, valamint a lakossági begyűjtésből származó mennyiségek 

alakulása egy korábbi fejezetben már bemutatásra került. 

 

A lerakásra került csomagolási hulladék mennyisége: 

 

Hulladék 
Mennyiség összesen 

(t) 

Vegyes kompozit csomagolás 0 

Egyéb kevert csomagolási 

hulladék 
565,44 

Összesen 565,44 

 

 

 

- Építési hulladék: 

 

A telepre bekerülő építési-bontási és inert hulladék egy részét a depóniák takarására 

használták fel, más részét aprították, osztályozták majd az ily módon előkezelt hulladékot a 

Városüzemeltetési KHT. közlekedési ágazata önkormányzati utak esetében útjavítás illetve 

útstabilizálás során hasznosította. 
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Év 
Építési-bontási hulladékok 

hulladék mennyisége (t) 

2004 39 888 

2005 61 785 

2006 67 236,5 

2007 76 755,52 

 

Komposztálás: 

A részletes technológia már bemutatásra került egy korábbi fejezetben. 

 

Komposztálásra került hulladékok mennyisége: 

 

Év 
Komposztálásra került hulladékok 

mennyisége (t) 

2004 3 935 

2005 4 041 

2006 6 257 

2007 6 793,05 

 

Gumihulladék: 

 

A bázisévben begyűjtött 12,59 tonna gumihulladék a kezelőtelepen tárolásra került. 

 

A telep beszállító körzete:  

 

A beérkező hulladék nagyobb része 2007-ben az alábbi településekről származott: 

Nyíregyháza, Kálmánháza, Nagycserkesz, Napkor, Nyírtura, Nyírtelek, Újfehértó.  

Kisebb mennyiség érkezett a megyén belülről de a tervezési területen kívülről.  

A szelektív hulladék gyűjtését a Kht. a megye egész területén végezte. A bázis évben azonban 

hasznosítható hulladékok nagy része a tervezési területen keletkezett. 

Veszélyes hulladék szintén érkezett a tervezési területen kívülről, a megye más településeiről 

is. 
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A telepen tervezett fejlesztések: 

 

Nyíregyházán körzetében KA projekt keretien belül terveznek egy hulladéklerakó depóniát.  

 

A szerves hulladékok lerakótól való eltérítésének biztosítására a jelenleg meglévő 

komposztálási kapacitást fejleszteni kell. Ez megoldható az új válogatómű körül kialakítandó 

manipulációs tér egy részének bevonásával (szilárd burkolat), egy csurgalékvíz medence és a 

terület kiemelt szegéllyel való lehatárolásával.  

A jelenlegi komposztáló fejlesztéseként Nyíregyházára zárt vasbetonbeton kamrás 

komposztálót terveznek: 

A szelektíven gyűjtött hulladékválogató technológia 

Válogatható: 25 352 t/év : 250 nap =  100 t/munkanap : 16 h = 6,3 t/h 

 Válogató létszám: 6,3 t/h : 0,5 t/fő/h ≈ 12 fő 

 

A hulladék válogatását kiszolgáló gépek: 

 homlokrakodó; 

 targonca; 

 homlokrakodó örlőkanállal kiegészítve. 

 

A válogató technológiához tartozó csarnok mérete: 

 előtároló : 1 200 m
2
 

 válogató csarnok: 1 920 m
2
 

 bálatároló :    960 m
2
 

 

A válogató helyszíne a nyíregyházi meglévő hulladéklerakó – 2007. évben már 

Városüzemeltetési KHT tulajdonban lévő – bővítési területe.  

 

Depóniagáz hasznosítás 

 

A nyíregyházi hulladékkezelő telepen az elmúlt 20 évben, mintegy 3 millió m
3
, kb. 1 millió t 

került hulladéklerakásra. A koncentráltan lerakott, magas szerves anyag tartalmú hulladékból 

képződő depóniagáz mennyisége, műszaki védelem nélkül jelentős környezetterhelést okoz. A 

depóniagáz kinyerése és hasznosítása, nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági hasznot 

is jelenthet. A lerakó egy részén már jelenleg is folyik 30 db kúttal depógáz-hasznosítás.  
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Tervezett fejlesztés: 

 

I. sz. depónia 11 ha területen 

jelenlegi kútszám:  30 db 

további fejleszthető kútszám:   149 db  

összes termelésbe állítható kutak száma: 179 db 

 

II. sz. depónia 6,54 ha területen 

 

További tervezett fejlesztés 2003-2005 évek között 

„A”’ ütemben fúrható kutak száma:    65 db 

„B” ütemben fúrható kutak száma:    60 db 

összesen:     125 db 

 

A lerakó szabadkapacitása rövidesen nullára csökken, a jelenleg üzemelő II. ütem megtelik. 

Nyíregyháza és a környező települések hulladékának elhelyezésére több lehetőség kínálkozik: 

a jelenleg üzemelő II. ütem magasítása, a telep bővítése, új depónia építése vagy a hulladék 

elszállítása más területre, depóniába. 

 

Ameddig az új lerakó megépül a meglévő depóniák kapacitásának növelése, a hulladék 

befogadó kapacitás (magasítással) növelése környezetvédelmi szempontból a legkisebb 

környezeti terhelést okozná. 

Mivel a jelenlegi depóniák beteléséig nem készül el az új nyíregyházi depónia, a 

kapacitásnövelés elmaradása esetén esetlegesen a keletkezett hulladék elszállítása és máshol 

történő lerakása lehetne megoldás. Azonban ha a megye legnagyobb hulladéktermelő 

térségéből el kellene szállítani a hulladékot, az a lakosság számára várhatóan 

megfizethetetlenné tenné a szolgáltatást. Ezért a Térségi Hulladék – Gazdálkodási Kft. 2008 

márciusában a II. ütem depónia-magasítással kapcsolatban kérelemmel fordult a 

Környezetvédelmi Felügyelőséghez, melyhez az előzetes vizsgálati dokumentációt 

elkészítették. 

A beruházás megfelel azon célnak, mely Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szilárdhulladék-

kezelési rendszerének projektjében is szerepel. 

A magasítás révén a beszállított hulladék mennyisége nem változik, viszont a lerakó 

élettartama további kb. 5 évvel hosszabbodna meg.  
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A Kft. kérelmét azonban a Felügyelőség a 9004-17/2008 számú határozatával elutasította, 

hivatkozva a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletére, hogy a II./A és II./B. 

hulladéklerakó tálca aljzatszigetelése nem egyenértékű az e rendeletben előírt 

követelményekkel. A lerakó üzemeltetője, a Térségi Hulladék – Gazdálkodási Kft., a döntés 

ellen fellebbezést nyújtott be az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőséghez, mivel az üzemeltető igazolta az aljzatszigetelésre vonatkozó 

egyenértékűséget, továbbá geofizikai méréssel és a monitoring kutak eredményeivel is 

igazolták, hogy a lerakó nem jelent veszélyt a környezetre. Döntés a terv készítéséig még nem 

született. 

Azt a hulladéklerakót, amely nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben 

előírtaknak, 2009. július 16-ig be kell zárni, jelenleg a Kft. által üzemeltett hulladéklerakóra is 

ez a határidő vonatkozik. 

 

V.1.4.2. Állategészségügyi telep - Nyíregyháza 

 

A létesítmény adatai: 

A telep Zomboribokor 2. sz. alatt található.  

 

Üzemeltető a báziséven: 

Neve: Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Bokréta u. 22. 

2008. 01. 01-től az üzemeltető: 

Neve: Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Tüzér u. 2-4. 

 

A telepen folytatott tevékenységek: 

- a város közigazgatási területéről az elhullott, elütött, állatok beszállítása 

- a gazdátlan, megunt kóbor állatok beszállítása 

- állatok tartása, gondozása 

- veszett gyanús állatok vizsgálásánál, boncolásánál való részvétel, illetve elszállítás  

- tárolók, telep fertőtlenítése 

- szúnyoglárva és repülőszúnyog gyérítés 

- kullancsgyérítés. 
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Létesítmények: 

 Szociális blokk: iroda, öltöző, orvosi szoba, stb. 

 Az állatok tartására 12 db 1 m x 1 m-es kenel, 2 db 2 m x 2 m-es kenel, valamint 8 db 1,2 

m x 1,2 m-es szolgál. 

 1 db 5 x 23 m-es fedett vasvázas építmény, ami az ebek téli zárt szállásaként működik.  

 Az állati hulla tárolása 14 db 240 l-es konténerben valamint 2 db 1,1 m3-es konténerben 

történik illetve a nyári időszakban egy 16 m
3
-es hűtőkamra is rendelkezésre áll. 

 A telep boncteremmel és hullakamrával is rendelkezik. 

 

A szállítási tevékenység ellátására 2 db kisteher-gépjármű szolgál. Fejlesztési céljaik között 

szerepel a géppark korszerűsítése, ezért 1 db 1,5 tonnás kisteher gépjármű beszerzését 

tervezik. 

 

A telepen állandó ügyelet működik. 

 

A telepre 2007-ben beérkezett állati hulla mennyisége: 

 

Év Mennyiség (t) 

2006. 54,36 

2007. 47,81 

 

Az összegyűlt állati hullát heti három alkalommal az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. szállítja 

el.  

 

Beszállító körzet: 

Az állategészségügyi telepre tevékenysége Nyíregyháza közigazgatási határain belül történik, 

de begyűjtési engedélye egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére érvényes. 

 

A jogszabályi változásokból adódóan 2008. szeptember 1-től az Ebnyilvántartás és a központi 

eboltás kikerült a telep tevékenységi köréből. Ennek e jogharmonizációnak a következtében 

ezek a telepek Állati hulladék begyűjtő és átrakó telep nevet viselhetik. 
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V.1.5. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése 

 

 

A fejezet célja a tervezési területen felhalmozott hulladékok, a fejlesztést vagy felszámolást, 

illetve rekultiválást igénylő kezelőtelepek, valamint lerakóhelyek (engedély nélkül létesült, 

illegális, használaton kívüli, nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező) meghatározása. 

 

Engedély nélküli, illegális, használaton kívüli, nem megfelelő műszaki védelemmel 

rendelkező lerakók: 

2005. évig bezárólag fel kellett számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton 

kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat. Ezért számba kell venni azokat a telepeket, 

helyszíneket, ahol ilyen hulladék található.  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer 

pályázati dokumentációjában meghatározásra kerültek a megye rekultiválásra váró 

hulladéklerakói. Ez alapján Nyírtelek kivételével a tervezési terület minden településén 

található ilyen lerakó telep. 

 

Nyíregyháza: A felhagyott hulladéklerakó Nyíregyháza DK-i részén a Nyíregyháza-

Nagykálló közötti 4911 sz. közlekedési út mellett helyezkedik el. A 22 ha-nyi mélyfekvésű, 

vízállásos területet 1960-ban kezdték feltölteni. A területre összesen a becslések szerint 3 

millió m
3
 kommunális, ipari illetve veszélyes hulladékot szállítottak. A hulladék vastagsága 

kb. 4-5 m lehet. A lerakó 1985-ban lezárásra került, ezt megelőzően 0,5 m földtakarással 

látták el. 

 

A lerakás műszaki védelem nélkül történt, ezért jelen állapotában veszélyt jelenthet a térség 

felszín alatti vízkészleteinek minőségére. A helyzetet súlyosbítja, hogy a lerakó sérülékeny 

területen (hidrogeológiai védőterület), az ország egyik legnagyobb felszín alatti 

vízkészletének tápterületén található. Környezet-egészségügyi szempontból is veszélyforrás, 

hiszen a település belterületével közvetlenül határos. 

 

A FETIKÖFE által a területen állapotfeltárás céljából végzett mintavételezés során 

megállapításra került, hogy két mintavételi helyen a nitrát koncentráció még a C3 intézkedési 

szennyezettségi határértéket is meghaladja, a szulfát koncentráció pedig szintén két mintában 

a B szennyezettségi határértéket haladta meg. A talajvíz vizsgálati eredmények szerint a 

területen felhalmozott nagy mennyiségű hulladék miatt a talajvízben igen magas a 
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vezetőképesség és a nitrát szennyezés minden ponton többszöröse a 10/2000. (VI. 2.) KöM-

EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben a nitrátra meghatározott "B" szennyezettségi 

határértéknek. Ez alapján a FETIKÖFE valószínűsítette a terület szervetlen vegyületekkel 

történt szennyezettségét. 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát 1766-9/2004. sz. határozatában a Felső-

Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség kármentesítésre kötelezte a Nyíregyháza 

külterület 01684/1, /2, /3, /4, /6, /8, /9 hrsz.-ú magántulajdonban lévő ingatlanokon 

elhelyezkedő felhagyott hulladéklerakó által okozott, a földtani közegre és a felszín alatti 

vizekre kiterjedő valószínűsíthető szennyezettség miatt. Azon belül – a kármentesítés első 

szakaszként – tényfeltárási tervkészítésére, tényfeltárásra és tényfeltárási záródokumentáció 

benyújtására adott ki kötelezést. 

Önkormányzatunk ezen kötelezést teljesítette, a záródokumentáció szakmailag alátámasztott  

kármentesítési megoldást javasol, mely nem lezárja, konzerválja a területi szennyeződést, 

hanem fitoremediációs módszer bevonásával igyekszik a szennyeződést csökkenteni, 

eltávolítani. 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 4444-9/2008. számu határozatával 

rendelkezett a tényfeltárási záródokumentáció elbírálásáról. 

A tényfeltárási záródokumentáció és az azt elfogadó határozat alapján megállapítható, hogy  a 

talajvízben lévő benzolszennyezés lakott területeket nem érint, a volt hulladéklerakó területét 

nem hagyta el. A terület problémáinak megoldására  a költség/haszon elemzés és nem utolsó 

sorban a terület későbbi hasznosíthatósága szempontjait figyelembe véve a fitoremediációs 

kármentesítési megoldást javasolták. 

A terület földtani-hidrogeológiai adottságai, a szennyeződés összetétele, elhelyezkedése 

kiválóan alkalmasak egy innovatív rekultivációs technológia a fitoremediáció alkalmazására, 

a terület tájbaillesztésére és hosszabbtávon a terület általános használati feltételeinek 

biztosítására. 

Borbánya területe sok tekintetben ideális a fitoremediáció alkalmazására.  

A fitoremediáció a Nyíregyháza Ököri-tó területén felhalmozott hulladék talajosítása, 

rekultivációja területén kiváló lehetőséget biztosít, hogy a hulladéktömeg viszonylag rövid idő 

alatt átalakulhasson és ne konzervált „szarkofágként” örök időkre gátoljon józan 

területhasználatot.  

A földtani védelem biztosítja a fitoremediáció eredményes működtetéséhez szükséges 

feltételeket, a növények – fás és lágyszárúak – betelepítése során az intenzív párolgás a 

lehulló csapadék több mint 50 %-át elpárologtatja. Ennek eredményeképpen a vertikális – 
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csapadékvízből történő – vízutánpótlás jelentősen redukálódik, a volt Ököri-tó területén 

relatív talajvízszint csökkenés várható. 

Előzetes becslések alapján 800 millió- 1 milliárd forint körüli lenne a szennyezett terület 

kezelése. A terület rendbetételére az Önkormányzat pályázati támogatást szeretne igénybe 

venni, erre lehetőséget nyújtana a KEOP 2009- 2010. évi pályázati kiírás.  

 

Kálmánházán a helyi telep 1997-ben zárt be. Kb. 10-20 éven keresztül működött. A lerakóra 

csak Kálmánházáról került be hulladék. Jelenleg 60 cm-es földtakarás fedi, magántulajdonban 

van, illetve mezőgazdasági művelésbe vonták.  

 

Napkor korábban szintén rendelkezett saját lerakó teleppel, mely egy mélyfekvésű területen 

helyezkedett el, de régóta bezárásra került. A bezárás után a területen illegális hulladék 

elhelyezés nem történt. A lerakó ellenőrzése érdekében a területen a monitoring rendszer 

részeként megfigyelőkutat létesítettek, melyből évente vízminta-vételelezés történik és az 

erről készült jegyzőkönyvet megküldik a területileg illetékes Környezetvédelmi 

Felügyelőségnek. 

 

Nagycserkeszen kb. 25-30 éven át üzemelt a helyi lerakó telep, mely 2002-ben bezárásra 

került. A telepre működése alatt hivatalosan más településről nem kerülhetett be hulladék. Az 

alapterv elkészítése óta oda hulladék beszállítás nem történt. A lerakó rendezett állapotáról, 

folyamatos kaszálásáról gondoskodik az önkormányzat. A lerakó rekultivációja nem történt 

meg, de a rekultivációjára KEOP pályázatot nyújtott be az önkormányzat. 

 

Ezek a lerakó telepek műszaki védelem nélkül működtek, hatásaikat tekintve lényegében 

megegyeznek az illegális hulladéklerakókkal. 

Elsősorban a talajra, felszín alatti vizekre jelentenek veszélyt. Takaratlan felszín esetén a 

szélkifújás révén a levegőt is terhelik, illetve az öngyulladás veszélye is fennáll.  

Az általuk okozott szennyezésről illetve annak lehetőségéről nincs pontos információ. 

 

Az illegális hulladéklerakással a terv korábbi fejezete foglalkozik. 
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V.2.  A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSÉNÉL 

ELŐÍRTAKON TÚL ISMERTETENDŐ TÉNYEZŐK 

 

V.2.1.  A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen 

Az önkormányzatoknak nem közvetlen feladatuk a hasznosítás, de az országos és regionális 

tervekben szereplő hasznosítási arányok eléréséhez szükséges feltétel a szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése, ugyanakkor az egyes hulladéktípusok lerakására vonatkozó 

részleges vagy teljes tilalom, valamint a lerakási költségek várható emelkedése is szükségessé 

teszi az egyes hulladéktípusok eltérítését a lerakástól. 

 

A települési szilárd hulladékból történő másodnyersanyag visszanyerés céljából biztosítani 

kell a hasznosítható papír, fém, üveg, műanyag stb. frakcióknak a hulladék többi részétől 

történő elkülönített gyűjtését és begyűjtését.  

Ezt a célt szolgálják a településeken kialakított szelektív gyűjtő szigetek, ahol a kihelyezett 

edényzettől függően papír, műanyag, fém, kompozit csomagolási, színes és fehér üveg 

gyűjtésére van lehetőség. A keletkezett hulladék begyűjtését végző Városüzemeltetési Kht. 

tapasztalatai alapján azonban ténylegesen hasznosítható hulladék Nyíregyházán keletkezett. A 

többi település esetében a gyűjtőedényzet kihasználtsága alacsony, jellemző a nem 

rendeltetésszerű használat.  

 

2004. április 1-től kezdődően a szelektív hulladékot a Kht. az ÖKO-Pannon Kht-n keresztül 

értékesítette. 

 

Az előző fejezetekben ismertetett szelektív hulladékgyűjtés mennyiségi adatai jól tükrözik, 

hogy Nyíregyházán a lakosság többféle gyűjtési mód közül is választhat, továbbá élnek is 

ezekkel a lehetőségekkel. 

 

Előzmények: Környezet-, és természetvédelmi oktatás, nevelés, szemléletformálás.  

 

Ahhoz, hogy minél hatékonyabb legyen Nyíregyháza szelektív hulladékgyűjtési rendszere, 

szükséges a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. A leghatásosabb módszer a 

formálható korosztály megcélzása. Erre legalkalmasabbak az iskolai órák keretében, 

óvodákban megtartott előadások, valamint a szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő akciók. 

Első lépésben 2004. októberétől Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
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Városüzemeltetési Kht. és az ÖKO- Pannon Kht. kezdeményezésével megindult egy olyan 

oktatóprogram, melynek keretében történik az óvodások és az iskolások környezettudatos 

magatartásának formálása. A tanévekben átlagosan 15-17 általános iskolában sikerült 

előadásokat tartani a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. A diákok mellett második 

lépésben a lakosság bevonása kezdődött el szelektív gyűjtési akciókkal. Ezen akciók a 

következők: Öko- Pannon KHT-val közös szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő „Road- 

show”, „Hulladékért virágot” akció, „Mentsük a menthetőt” italoskarton doboz akció,  „Hozd 

vissza Sam” akció, „Karácsonyfa gyűjtés értékes ajándékokért” akció, „Veszélyes 

hulladékgyűjtés” akció, Környezetvédelmi világnap alkalmából szelektív hulladékgyűjtési 

akció, „E- hulladék gyűjtési” akció, „Préselj a győzelemért” fém csomagolódoboz akció, stb. 

Ezek közül a legnépszerűbb a 2005.-től évente két alkalommal, tavasszal, a lomtalanítási 

akció előtt, valamint ősszel megrendezésre kerülő ”Hulladékért virágot” elnevezésű akció a 

Társaság által üzemeltetett hulladékudvarban, ahol a lakosság a hasznosítható papír, műanyag, 

üveg és fém hulladékért cserébe virágutalványt, vagy a begyűjtött bio hulladékból készített 

komposztot kap.  

A gyűjtőpontok megfelelő használata és jobb kihasználtsága még több időt, illetve még 

hatékonyabb tájékoztatást és tudatformálást igényel Nagycserkeszen, Kálmánházán, 

Nyírtelken. 

 

V.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. 

 

Nyíregyházán 2004. május 1. indult a növényi eredetű bomló szerves anyagok keletkezésük 

helyén történő begyűjtése.  

Erre a célra térítésmentesen, Nyíregyháza területén összesen 10 000 db 120 l-es edény került 

kiosztásra a családi házas övezetekben lakók számára. Az edények tartalmát tavasszal, nyáron 

és ősszel hetente, téli időszakban kéthetente térítésmentesen szállította el a Városüzemeltetési 

Kht.  

Az érintett területek Bujtos, Ságvári kertváros, Jósaváros kertes házas rész, Örökösföld kertes 

házas rész, Hímes, Kispiac és környéke, Sóstófürdő. A város kertes házas részein 

folyamatosan kerül bevezetésre a biohulladék elszállítása.   
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Óriási előnynek számít az, hogy a gyűjtés hatására csökken a korlátozott befogadóképességű 

hulladéklerakó terhelése, mert a begyűjtött hulladék a komposztáló telepre kerül, melyből jó 

minőségű komposztot állítanak elő.  

 

Mindezek mellett a nyíregyházi lakosok a Hulladékudvarban is térítésmentesen leadhatják a 

növényi eredetű bomló hulladékukat Az ide beszállított hulladékok is a Regionális 

Hulladékkezelő Telepen kerülnek komposztálásra. 

 

 

Jelenleg a hulladékkezelő telepen 9850 t/év szerves hulladék komposztálható.  

A keletkezett komposzt az önkormányzati parkok gondozásánál hasznosítják, valamint a 

depónia takarására is felhasználható. 

 

Év 
Komposztálásra került hulladékok 

mennyisége (t) 

2004 3 935 

2005 4 041 

2006 6 257 

2007 6 793 

 

 

 

Az állati hulla kezelése 

A települések többségén a kisebb testű állatokat ellássák.  

Állati hulla gyűjtési lehetőség helyben mindössze két településen van: 

 Nyíregyháza          - állategészségügyi telep                           

 Napkor                  - állati hulla gyűjtő konténer 

                       

A keletkező állati hullát a két esetben a debreceni ATEV szállítja el, hasznosítása a tervezési 

területen kívül történik. 

Kálmánházán nincs helyben gyűjtési lehetőség, a lakosság a keletkező állati hullát az 

újfehértói telepre szállítja. 

Nagycserkeszről feltehetően a nyíregyháza - zomboribokori telepre kerül. 

 



124 

 

 

V.3. A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS 

HELYZETELEMZÉSE 

 

V.3.1.  A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi 

gyűjtés –körzetenként 

 

A Hgt. úgy rendelkezik, hogy azokat a lakosságnál hulladékká vált folyadékokat, amelyeket 

nem vezetnek el, és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító 

telepen keresztül, folyékony hulladéknak kell tekinteni és arra a törvény rendelkezései az 

érvényesek (3. § d). A települési folyékony hulladékkal (továbbiakban TFH) kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeit a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet szabályozza. e 

rendelet értelmében a települési folyékony hulladék az a szennyvízelvezető hálózaton, illetve 

szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 

- emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi 

közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

- a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 

- a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből 

származik. 

 

A településeken működő egyedi szennyvíztárolók számát illetően általában nincsenek pontos 

adatok, csak az ivóvízhálózatba és a csatornahálózatba kapcsolt lakások közötti különbözetből 

következtethetünk.  

Ennek alakulása a Nyírségvíz ZRt. és a KSH Statisztikai Évkönyv adatai alapján:  

 

Év Település 

Közüzemi 
ívóvízvezeték-

hálózatba 
bekapcsolt 

lakások 
száma (db) 

Közcsatornahálózatba 
bekapcsolt lakások 

száma (db) 

Szennyvízhálózatba 
nem bekötött vagy 
csatornával nem 

rendelkező lakások 
száma 

2003 Napkor 1 214   1 214 

2004 Napkor 1 228   1 228 

2005 Napkor 1 243   1 243 

2006 Napkor 1 259   1 259 

2007 Napkor 1 263   1 263 

         

2003 Nyírtelek 1 845 300 1 545 

2004 Nyírtelek 2 022 383 1 639 

2005 Nyírtelek 2 037 393 1 644 
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2006 Nyírtelek 2 108 398 1 710 

2007 Nyírtelek 2 133 408 1 725 

         

2003 Nyíregyháza 44 128 35 309 8 819 

2004 Nyíregyháza 45 652 36 319 9 333 

2005 Nyíregyháza 47 383 38 904 8 479 

2006 Nyíregyháza 48 258 40 373 7 885 

2007 Nyíregyháza 49 515 41 679 7 836 

         

2003 Nagycserkesz 469 9 460 

2004 Nagycserkesz 471 9 462 

2005 Nagycserkesz 485 5 480 

2006 Nagycserkesz 501 5 496 

2007 Nagycserkesz 520 5 515 

         

2003 Kálmánháza 589 301 288 

2004 Kálmánháza 592 353 239 

2005 Kálmánháza 607 424 183 

2006 Kálmánháza 617 439 178 

2007 Kálmánháza 627 449 168 

 

 

A táblázat alapján megállapítható tehát, hogy a tervezési terület települései Napkor 

kivételével mind rendelkeznek hosszabb-rövidebb szennyvízcsatorna hálózattal. Általános 

tapasztalat azonban, hogy a vezetékes ivóvízellátás fejlettsége nem áll arányban a 

csatornahálózat kiépítettségével illetve ahol kiépült a csatornahálózat ott sem teljes a 

rákötöttség. A keletkező szennyvíz jelentős része tehát szennyvíztárolókba kerül. 

 

A táblázat utolsó oszlopa mutatja, hogy a településeken mennyi szennyvíztároló 

valószínűsíthető. 

Ismerve az egyedi szennyvíztárolóval rendelkező lakások számát (lakásonként 2,7 fővel 

számolva), valamint alapul véve, hogy a szakértők szerint az országos átlagos vízfogyasztás 

100 l/fő naponta és a fogyasztott vízmennyiségből mintegy 80 %-ban lesz szennyvíz a 

tervezési területen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége 2007.évben: 

 

Település Mennyiség 

(m
3
/év) 

Nyíregyháza 671 790 

Kálmánháza 15 768 

Nagycserkesz 40 602 

Napkor 99 575 

Nyírtelek 136 000 

Összesen: 963 735 
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Ennek a keletkező folyékony hulladék mennyiségnek azonban csak kis része kerül a 

szennyvíztisztító telepekre. 

 

Egyrészt az alkalomszerű szippantás miatt, a tárolóeszközökben gyűjtött települési folyékony 

hulladék (TFH) 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 eredően. 

Másrészt a nem zárt tárolók esetében - és általában ezek vannak túlsúlyban - a szivárgás 

révén további veszteség jelentkezik, vagyis a tengelyen elszállítandó TFH-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. 

 

A szennyvíztárolókra általánosan a következő megállapítások tehetők:  

- általában engedély nélkül létesültek, szakszerű műszaki segítség nélkül   

- döntő többségük korszerűtlen így használatuk a talaj és talajvízkészlet 

folyamatos szennyezését eredményezi   

- nem vízzáróan alakították ki a medencéket, gyakran szándékos az 

elszivárogtatás biztosítása, ezáltal közvetlenül szennyezik a talajt és a talajvizet. 

 

 

V.3.1.1. A települési folyékony hulladék gyűjtése, begyűjtése- szállítása 

Nyíregyháza: 

 

 Gyűjtés: A település jelentős része szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik.  

Közüzemi szennyvízhálózat hosszának bővítését mutatja a következő táblázat Nyíregyházán 

(km-ben) 
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A szennyvízhálózatra csatlakozott lakások száma 2003-ban 35 309 db, 2004-ben 36 319 db, 

2005-ben 38 904 db, 2006-ban 40 373, 2007-ben 41 679 db-ra növekedett. Ezzel a 

szennyvízhálózatba kapcsolt lakások aránya a vízhálózatra csatlakozottakhoz képest 2007 

évben 84 %-ra növekedett. 2007. év végére a szennyvízhálózat hossza 345,3 km 

gerincvezeték. 

A szennyvíz befogadója a nyíregyházi szennyvíztisztító telep. 

 

A csatornahálózatba be nem kapcsolt vagy szennyvízbekötési lehetőséggel nem rendelkező 

lakások esetében a települési folyékony hulladék gyűjtése szennyvíztárolókban, 

közműpótlókban történik. Ezek esetenként zártak, általában viszont szikkasztó jellegűek.  

 

 Begyűjtés-szállítás: Nyíregyházán 2003-ban került bevezetésre a települési folyékony 

hulladékkezelési közszolgáltatás. Az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató a 

Folyékony Hulladék 2002. Konzorcium, a kijelölt befogadó pedig a nyíregyházi II. sz. 

szennyvíztelep. Ez a szerződés 5 évre szólt. 2008-ban ezt a szerződést 

meghosszabbították. 

 

 A Nyíregyházán 2004-2007 közötti időszakban a közcsatornában elvezetett szennyvíz 

mennyiségének alakulását mutatja a következő táblázat 
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Külső szolgáltatótól a szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék mennyisége 

Nyíregyházán: 

2004 –ben 56 000 m
3
, 2005-ben 47 000 m

3
, 2006-ban 45 000 m

3
, 2007-ben 47 000 m

3
 volt. 

 

Nyírtelek:  

 

 Gyűjtés: A település rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, melynek hossza 11 km.  

A szennyvízhálózatra csatlakozott lakások száma 2003-ban 300 db, 2004-ben 383 db, 

2005-ben 393 db, 2006-ban 398, 2007-ben 408 db-ra növekedett.  

A hálózatból a szennyvíz a helyi tisztító telepre kerül. 

A szennyvízcsatorna hálózatba be nem kötött vagy azzal nem rendelkező lakások 

többségénél szikkasztó jellegű szennyvíztároló van. A 15/2002. sz. KT. rendelet előírja, 

hogy közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanon keletkező 

folyékony hulladék vízzáró közműpótlóban történő gyűjtéséről.  

 

 

 Begyűjtés-szállítás: Bázisévben kizárólag a Telki Bt. - mint közszolgáltató – végezhette a 

folyékony hulladék szállítását. Befogadó a nyírtelki, Telki Bt. által üzemeltetett 

szennyvíztelep volt. 2008. január 01.-től az szennyvíztisztító telep üzemeltetését a 

Nyírségvíz ZRT. végzi. A folyékony hulladék kezelési közszolgáltatást 2008. június 01.-

től a Nyír- Tel- Szol Kft. látja el egy db IFA típusú 5 m
3
-es befogadó kapacitású 

tehergépjárművel.  
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 Keletkezett mennyiség:  

 

 

 

 

Külső szolgáltatótól a helyi szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék mennyisége: 

2004 –ben 7 000 m
3
, 2005-ben 10 000 m

3
, 2006-ban 10 000 m

3
, 2007-ben 9 000 m

3
 volt. 

 

Szennyvízhálózat fejlesztése érdekében négy önkormányzat létrehozta az Alsó- Szabolcsi 

Víziközmű Beruházási Társulást 2007 novemberében. A települések Nyírtelek, Tiszadob, 

Tiszaeszlár és Tiszalök, a gesztor önkormányzat Nyírtelek. A Szennyvízcsatorna- hálózat 

kiépítésére vonatkozó beruházás előkészítő szakaszára vonatkozó támogatási szerződés 2008. 

évben került aláírásra, melynek következő üteme „Az Alsó- Szabolcsi Szennyvíz- elvezetési 

és tisztítási projekt”, melynek becsült költsége közel 4,5 milliárd Ft. Megvalósulását 2013-ra 

tervezik. Az előkészítő munkák költsége 99,45 millió Ft. 

Az Uniós forrásból támogatott beruházás megvalósulásával a települések teljes belterületén 

kiépítésre kerül a szennyvízhálózat 

 

Kálmánháza: 

 

Gyűjtés: A szennyvízhálózatra csatlakozott lakások száma 2003-ban 301 db, 2004-ben 353 

db, 2005-ben 424 db, 2006-ban 439, 2007-ben 449 db-ra növekedett. 2007. évben a 

szennyvízcsatorna-hálózat hossza 15,9 km.  

A szennyvíz a nyíregyházi szennyvíztelepre kerül. 

Ahol nincs szennyvízcsatorna hálózat főként szikkasztó jellegű szennyvíztároló működik.  

 

 Begyűjtés-szállítás: Bázisévben begyűjtés-szállítás feladatát a Folyékony Hulladék 2002. 

Konzorcium, mint közszolgáltató végzi. A konzorcium tagjai a Nyír- Flop Kft, és a 
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Közmű Generál Kft. A települési folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos 

önkormányzati rendelet - mely 2003. jan. 1-től lépett hatályba - által kijelölt befogadó a 

nyíregyházi II. sz. szennyvíztisztító telep. 

 

 Keletkezett mennyiség: az alábbi diagramon jól látható a közcsatornában elvezetett 

szennyvíz mennyiségének alakulása (1000 m
3
) 

 

 

 
 

 

Nagycserkesz: 

 

 Gyűjtés: A szennyvízhálózatra csatlakozott lakások száma 2007-ben 5 db.  

A hálózaton a szennyvíz a helyi nyárfás tisztítótelepre kerül, melyet a Nyírségvíz ZRt. 

üzemeltet.  

A települési folyékony hulladék gyűjtése tehát nagyrészt szennyvíztárolókban történik, 

melyek bár az önkormányzat csak zárt szennyvíztároló létesítését engedélyezi 

többnyire szikkasztó jellegűek.  

 

 Begyűjtés-szállítás: A folyékony hulladék szállítását a bázis évben vállalkozó végezte 

(Katona Sándor). A folyékony hulladék befogadója a helyi szennyvíztelep. 

 

 

 Keletkezett mennyiség: A településről a helyi telepre közcsatornában elvezetett szennyvíz 

mennyisége (adatok 1000 m
3
-ben) 

 



131 

 

 
 

 

Külső szolgáltatótól a helyi szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék mennyisége: 

2004 –ben 4 000 m
3
, 2005-ben 3 000 m

3
, 2006-ban 4 000 m

3
, 2007-ben 1 000 m

3
 volt. 

 

Napkor: 

 

 Gyűjtés: A tervezési terület egyetlen olyan települése, ahol nem létesült szennyvízcsatorna 

hálózat. A terv már elkészült. Napkor tervei között szerepel Apaggyal, Nyíribronnyal, 

Ramocsaházával, Maggyal, Baktalórántházával és Nyírtéttel közösen egy 

szennyvíztisztító telep létesítése is, melyre évek óta pályáznak. 2010-ben kezdődik meg a 

csatornázás. 

A folyékony hulladék gyűjtése az önkormányzat által adott információ szerint többnyire 

zárt szennyvíztárolókban történik. 

 

 Begyűjtés-szállítás: A folyékony hulladék szállítását vállalkozó - Molnár András - végzi, 

aki a begyűjtött hulladékot a nagykállói szennyvíz telepre. 

 

 Keletkezett mennyiség: A bázis évben a településről begyűjtött-szállított hulladék 

mennyisége kb. 2 000 m
3
, mely a nagykállói szennyvíztelepre került. 

 

V.3.1.2. A tervezési területen működő települési folyékony hulladék begyűjtő-szállító 

szervezetek bemutatása 

 

2007-ben a települési folyékony hulladék szállítását a tervezési terület településein különböző 

vállalkozók végezték.  

Az alábbiakban az említett településeken működő közszolgáltatók kerülnek bemutatásra. 
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V.3.1.2.1. Folyékony Hulladék 2002. Konzorcium  

Székhely: Nyíregyháza Derkovits u. 119/a. 

 

A Folyékony Hulladék 2002. Konzorcium és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között létrejött folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló szerződés 

2003. febr. 28-tól vált érvényessé, ez a szerződés 5 évre szólt, de 2008 évben 

meghosszabbították.  

A Konzorcium szintén 2003-tól végzi Kálmánházán a folyékony hulladék begyűjtését-

szállítását közszolgáltatóként. 

 

A Konzorcium által a tervezési területről 2007-ben begyűjtött folyékony hulladék 

mennyisége: 

 

Hulladék típusa Hulladék mennyisége (m
3
/év) 

Települési folyékony hulladék 32 336 

 

A begyűjtésre-szállításra használt járművek: 

 

Darabszám Jármű gyártmánya Kapacitása (m
3
) 

1 MAN 10 

2 MAN 8 

1 MAN 6 

3 IFA 5 

1 ZIL 10 

1 IVECO 10 

1 DETK 5 

 

Szállítási kapacitás és kihasználtság: 

A kapacitás 2007-ban 216 m
3
/nap. 

Kihasználtság: 2007 -ben 60 % 

                         

Befogadó megnevezése: 

II. sz. szennyvíztisztító telep Nyíregyháza. 
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Gyűjtőkörzet: 

A tervezési területen belül Nyíregyháza és Kálmánháza.  

 

V.3.1.2.2. Telki Bt. 

 

Székhely: Nyírtelek Petőfi u. 28. 

 

A Bt. 2003-tól végzi közszolgáltatóként a települési folyékony hulladék begyűjtését és 

szállítását Nyírtelken. 

2008. június 1-től ezt a feladatot a 100 %-ig önkormányzati tulajdonban lévő Nyír-Tel-Szol 

Kht. látja el. 

 

A Bt. által a tervezési területen begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége: 

 

2004. 7 000 m
3
 

2005. 10 000 m
3
 

2006. 10 000 m
3
 

2007. 9 000 m
3
 

 

A begyűjtésre-szállításra használt járművek: 

2 db IFA gyártmányú, W 50 LA/F típusú jármű végzi a begyűjtést-szállítást. A járművek 

szállítási kapacitása egyenként 5 m
3
.  

 

Befogadó: 

A Bt. által üzemeltetett helyi szennyvíztelep. 

  

Gyűjtőkörzet: 

2003-ban Nyírtelek.  

A Bt. 1850-5/2004. sz. engedélye alapján Nyírtelek mellett más a tervezési területen kívüli 

településeken is végezhet begyűjtést-szállítást. 

 

V.3.2. A települési folyékony hulladék kezelése  
 

Itt szükséges ismertetni a lehetséges, valamint a jelenleg alkalmazott kezelési megoldásokat, 

attól függően, hogy milyen kezelési módot alkalmaznak, a változhat megadott mennyiség 
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dimenziója, pl. ha a TFH-t szennyvíztisztító telepen kezelik Leé, vagy m
3
/év dimenziót, ha pl. 

komposztálással hasznosítják, abban az esetben m
3
/év vagy a t/év dimenzió is szerepelhet.  

Az alábbiakban a tervezési területen működő szennyvíztisztító telepek kerülnek bemutatásra. 

 

V.3.2.1. Nyíregyházi I. és II. sz. szennyvíztisztító telep 

 

Nyíregyháza két szennyvíztisztító teleppel rendelkezik: 

 

 Az I. sz. szennyvíztisztító telep a város északi részén található. Ide érkezik Nyíregyháza, 

Kótaj és Nyírpazony, valamint a II. sz. telep érintésével Kálmánháza és Felsősima 

szennyvize A telep 2000-2002. között szennyvíz és szennyvíziszap vonatkozásában is 

bővítésre és technológiai korszerűsítésre került.  

 

 

 

 A II. sz. telep Felsősima határában, Nyíregyháza- Polyákbokorban található. Az ide 

beérkező folyékony hulladék kezelése – tisztítása is az I. sz. szennyvíztisztító telepen 

történik. 1988-ban készült el 10.000 m3/d kapacitással a 3/1984 OVH rendelet szerint, és 

2001-ben tartalék üzembe került . 
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Üzemeltető: 

Neve: Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Tó u. 5. 

 

1. A tisztítási folyamat részletes leírása 

 

1.1. Elő- mechanikai tisztító egységek 

 

A gravitációsan érkező nyers szennyvíz a fogadóaknánál éri el a telepet, ahonnan az a rácsra 

és átemelő aknába folyik. Az automatikus tisztítású rácson átfolyó vizet 5 db szárazaknás 

szivattyú emeli fel a két párhuzamosan telepített hosszanti átfolyású homokfogóba. A rács 

által leválasztott rácsszemét présbe kerül, majd a préselést követően a tároló konténerbe hull. 

A homokfogóban kiülepített homokot láncos kotró távolítja el. A kifogott homok 

szervesanyag - és víztartalmát két homokmosó, osztályozó berendezésben csökkentik. A 

homokfogás után történik a víz osztása a három párhuzamos telepítésű előülepítőre. Ennél az 

osztónál lehetőség van a vas oldat adagolására is. 

 

1.2 Előülepítés 

 

Három előülepítő medence működik. A nyersiszap elvételt szükség szerint, időszakosan kell 

végezni. A nyersiszap elvétel motoros tolózárak segítségével, automatikusan, időről vagy 

mennyiségről vezérelten történik. Az elvett nyersiszapot a meglévő iszapátemelő aknán 

keresztül táplálják az iszapkezelő rendszerbe. Az előülepítőkből elfolyó vizet a puffer-

tárolóból kialakított előlevegőztető - denitrifikáló műtárgyba vezetik. 

 

1.3 Előlevegőztető – denitrifikáló medence 

 

A szennyvíztisztító telep eleveniszapos műtárgya több funkciót lát el. A funkciók közül az 

egyik a megszokott levegőztető tér funkció, ami miatt ez a műtárgy tekinthető a negyedik 

levegőztető medencének, de mivel a rendelkezésre álló térfogat jóval nagyobb a szükségesnél, 

így itt ebben az egységben hozták létre a denitrifikáló teret is. Mindez azt jelenti, hogy a 

„lóversenypálya” kialakítású, viszonylag sekély medencében szimultán nitrifikálást és 

denitrifikálást valósítottak meg A denitrifikálandó NO3 - ot nemcsak itt „állítják elő”, hanem 

a levegőztető medencékben keletkező nitrátot is részben ide vezetik vissza. A recirkulációs 
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folyadékáramban lévő NO3 denitrifikálása is a puffer medencéből kialakított előlevegőztető 

rendszerben zajlik le. 

A kétféle iszaprecirkuláció térfogatárama azonos és megfelel az ún. nappali átlag (órai) 

terhelésnek. Mindez azt jelenti, hogy az előlevegőztető – denitrifikálóba befolyó előülepített 

szennyvíz szervesanyag tartalmának egy része felhasználódik a két recirkuláció által szállított 

NO3 - redukciójára, illetve a maradék része az oxikus térrészekben a szokásos módon bomlik 

le. 

A puffer - medencéből kialakított előlevegőztető fő feladata az előtisztítás, a szervesanyag 

koncentráció csökkentése azért, hogy a levegőztető terekben a fő funkció, a nitrifikálás, 

teljesíthető legyen. Az előlevegőztető - denitrifikáló medencében a megfelelő áramlási 

viszonyokat, az eleveniszap pelyhek kiülepedésének megakadályozását, egyrészt a 

levegőztető rendszer, másrészt a beépített 8 db búvármotoros keverő biztosítja. Az 

előlevegőztető – denitrifikáló mélysége nem kedvez a mélylevegőztetésnek (sekély a 

medence) ezért a diffúzorok elhelyezésénél, az oxigén bevitel nem kapott prioritást, az oxigén 

bevitelt és a keverést hasonló fontosságúnak vették. Az előlevegőztető - denitrifikáló 

műtárgyban az oldott oxigén koncentráció praktikusan közel nulla lesz, ezért az oxikus 

folyamatok és az oxigén jelenlétét kizáró denitrifikálás egy időben, egy térben is képes 

lejátszódni. A levegőztetést -ha a technológia megkívánja- működtetni kell, mivel ellenkező 

esetben az igen nagy térben az iszap részlegesen berothadhatna. A diffúzorok légellátását 

biztosító fúvók üzemét a medencébe telepített oldott oxigénmérő segítségével szabályozzák. 

A légfúvók a fúvógépházban találhatók. 

A medencékben folyamatosan kell mérni a pH-t is. (Amennyiben túl savanyú, a lúg adagolás 

közvetett szabályozása szükséges) 

A semlegesnél alacsonyabb pH esetén a puffer-medencébe való nyers szennyvíz bevezetés 

előtt a szennyvízhez mészhidrátot lehet adagolni. A mészhidrátot egy külön silóban tárolják. 

A mészhidrát igény 0,05 – 0,1 kg/m3 szennyvíz. A denitrifikáló - nitrifikáló térbe vezetett 

nyers szennyvízhez, a foszfor szennyezés kicsapása érdekében vas só vizes oldatát is 

adagolnak. 

 

1.4 Átemelő, osztómű I. 

 

Az előlevegőztető - denitrifikáló medencében a vízszint alacsonyabban van, mint a tisztítás 

következő lépését jelentő három levegőztető (nitrifikáló) műtárgyaké. Mindez szükségessé 

tette egy átemelő és a hozzátartozó osztó I. kialakítását. Az átemelést csőszivattyúkkal (3+1 
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db) végezik. A szivattyúk működését szintszabályozó automatika vezérli. Az átemelő 

kapacitása 2200 és 3300 m3/h között változhat, vagyis 2200 m3/h-nyi iszap szuszpenzió 

állandóan pörög a rendszerben (kiskörös + nagykörös recirkuláció együttese). 

 

1.5 Levegőztető (nitrifikáló)medencék 

 

Az átemelő - osztóműből az iszap egyenlő térfogatáram mellett folyik az egyenként 2000 m3 

hasznos térfogatú, párhuzamosan telepített nitrifikáló medencékbe. 

A három nitrifikáló egység funkciója teljesen azonos, állandó oxigén ellátás mellett kell 

bennük a szennyvíz NH4 + N tartalmát nitrifikálni, illetve a maradék (denitrifikáló után) 

szerves anyagot oxidálni. A három medence levegőztető rendszere egymástól teljesen 

független, a fúvók működését, fordulatszám szabályozón keresztül, oldott oxigénmérő vezérli. 

A nitrifikálóban fenntartandó oldott oxigén koncentráció 2 g/m3, illetve az eleveniszap 

tartalom 3 kg TS/ m3. 

 

1.6 Fúvógépház 

 

A II. és III. levegőztető medence, és az előlevegőztető és denitrifikáló medence légellátását 

biztosító fúvókat egy külön gépházba telepítették. 

A fúvók száma: 9 db, melyből 3 db tartalék fúvó. A fúvógépház mellett épült gépházban 

található a két szivattyúból álló vas oldat adagoló és mérő berendezés is. 

 

1.7 A nitrifikáló medencék utáni osztó II. 

 

A három nitrifikáló (levegőztető) medencéből elfolyó iszap-áramot egy közösítő osztó II. 

nevű műtárgyba vezetik, amelynek a fő funkciója az eltérő kapacitású utóülepítőkre folyó 

iszapáramok beállítása. 

Az osztóaknából történik még a „kiskörös recirkuláció” indítása is, mely folyamatosan 

üzemel. 

Ugyanebben az aknában van elhelyezve a fölös eleveniszap elvételére szolgáló cső is. A fölös 

eleveniszapot gravitációsan, motoros tolózár és indukciós mennyiségmérő segítségével veszik 

el.  
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1.8 Utóülepítés 

 

A rendszerben a recirkulációs aknában vannak a recirkulációs szivattyúk és a tartalék gépek. 

Az akna úgy lett kialakítva, hogy az új, negyedik utóülepítő recirkulációs szivattyúja is elfér 

benne. A 6 db (ebből 4 db az üzemi és 2 db a beépített tartalék) szivattyú közül háromnak 70 

l/s, háromnak pedig 85 l/s a szállító képessége az utóülepítők eltérő mérete miatt. A 

„nagykörös iszap recirkuláció” folyamatosan üzemel. A fölösiszap elvétel kevert iszapként 

történik. A fölösiszap mennyiségét külön aknában elhelyezett indukciós műszer méri. Az I. és 

II. utóülepítő medence 28 m átmérőjű, 2,8 m vízmélységű, a III. és IV. utóülepítő medence 25 

m átmérőjű 2,8 m vízmélységű műtárgy. A medencében leülepedő iszap gyűjtőzsompba 

kotrását forgókotró biztosítja. A felúszó iszap eltávolítását terelőlemez és billenő lapát végzi. 

A vízelvétel a kerületen kialakított, egyoldali beömlésű, vasbeton vályún keresztül, fogazott 

saválló, acéllemez bukóval történik. Az úszóiszap motoros szerelvény nyitásával a telepi 

úszóiszap átemelőbe, az iszap pedig a recirkulációs átemelőbe engedhető. Az utóülepítőbe a 

szennyvíz az osztómű II - ből 600 mm átmérőjű vezetéken érkezik. A tisztított víz 

elvezetésére is egy 600 mm átmérőjű vezeték szolgál, amely az utóülepítők 800 mm átmérőjű 

közös elvezető vezetékéhez csatlakozik.  

 

2. Az iszapkezelés technológiája 

 

Az iszapkezelés ismertetése 

 

A rothasztásra kerülő iszapok mennyiségi és minőségi adatai a következők: 

Napi átlagos iszapmennyiség Q = 450 m3/d 

Napi szárazanyag mennyiség (TS) Gsza = 9000 kg/d 

Szárazanyag tartalom százalék c = 2,0% 

Szerves szárazanyag tartalom százalék c = 80% 

A biológiai tisztítás előülepítőiben kiülepített kevert iszapot 100 m3-es tároló-homogenizáló 

medence fogadja. A kb. 2–3% szárazanyag tartalmú, homogenizált kevert iszapot a 

tárolómedencéből csavarszivattyú továbbítja gépi elősűrítő berendezésbe. Az iszapszűrő 

szálfogó és préselő berendezés a szálas anyagokat távolítja el. A túlnyomás alatt működő 

gépben a szűrőzóna lyukmérete 5 mm, a szüredék préselőjé 2 mm. A visszatartott kipréselt 

szálas anyagot konténerben gyűjtik. Az iszap ezután a gépi elősűrítőbe kerül. A 9000 kg/d 

mennyiségű, 2% szárazanyag tartalmú kevert iszap 6-8%-ra való sűrítése kb. 18-22 h/d 
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üzemidő mellett történik. A sűrítés hatásfokának javítása céljából polielektrolit oldat 

adagolásával működik a berendezés. 

A sűrített iszapot szintről vezérelt, nagynyomású változtatható teljesítményű csavarszivattyú 

továbbítja a rothasztókba. Az iszaprothasztók az elősűrített iszap, + 32-37 
o
C-on történő 

anaerob stabilizálását végzik. 

 

A rothasztók alapadatai a következők:: 

Napi átlagos iszapmennyiség: Q = 150 m3/d. napi szárazanyag mennyiség: Gsza = 9000 kg/d 

(ebből szerves Gsze= 7200 kg/d, szervetlen Gszt = 1800 kg/d), Szárazanyag tartalom 

százalék: c = 6,0%, Tartózkodási idő: 25-35 d, Iszapbetáplálási idő: 18-22 h/d, A rothasztók 

fajlagos szerves szárazanyag terhelése: 1,25 kg/m3/d, Rothasztó térfogat VR = 2x2000 m3 = 

4000 m3, Keletkező biogáz: 2900-3500 Nm3/d. A vasbetonból készült, alul-felül 45°-os 

kúpszögű rothasztók belső átmérője 12,5 m. A teljes magasság 23,55 m, a folyadékszint 

magassága 22,4 m.  

 

A rothasztók tetején került kialakításra egy-egy, felül részben nyitott „zseb”. Itt helyezték el 

az úszóiszap eltávolítására szolgáló nyitható-zárható ajtót, és a kézi tisztítású rácsot. A 

rothasztó tetején időnként összegyűlő un. úszóiszap kérget a zsilipkiképzésű ajtó nyitásával – 

rácson való szűrés után – a kirothadt iszap elvételi rendszerén keresztül az utósűrítőbe lehet 

vezetni. A „zseb”- ben nyert elhelyezést még a rothasztó folyadék szintjének beállítására 

szolgáló teleszkópcső és a műtárgy túlfolyója is. 

A rothasztók párhuzamosan üzemelnek. A napi iszapmennyiséget a két rothasztó között fele-

fele arányban osztják szét.  

A gépi sűrítő variátoros csavarszivattyúja által szállított hideg sűrített iszap az oltókeverőben 

keveredik össze az iszaprecirkuláció által szállított meleg iszappal, majd egy hőcserélőn 

áthaladva felső betáplálással kerül a rothasztóba. 

A rothasztókba felváltva történik felülről a nyersiszap betáplálása, melynek eredményeképpen 

ugyanakkora térfogatú fenékiszap távozik a kigázosító - utósűrítő műtárgyba. Innen az iszapot 

egy 100 m3 térfogatú, kirothadt iszap homogenizáló medencébe emelik. A 50 m3/d 

mennyiségű, 14- 16 % szárazanyag tartalmú, víztelenített iszapot – konténerben – a 

komposztáló telepre szállítják. 

A komposztálást a beton érlelő medencékben, szalma hozzáadásával végzik, melyet a kész 

terméktárolóba rakják, kotró és homlokrakodó gépek segítségével. A kiérlelt, ellenőrzött 

komposztot értékesítik.  
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A rothasztás során keletkező biogáz hasznosítása 

 

A rothasztókba betáplált iszap szerves részének 40–60%-a lebomlik, gázzá alakul át. 

A lebomlott 2 520-3 024 kg/d mennyiségű szerves anyagból naponta átlagosan 2900- 3500 

Nm3 biogáz képződik. A biogáz fűtőértéke = 23,0 MJ/Nm3, illetve 6,2–6,4 kWh/Nm3. 

A keletkezett gáz a rothasztóból a felső dómba hegesztett csepp- és hab leválasztón keresztül, 

egy 500 m3- es, hazánkban először alkalmazott rugalmas műanyag fóliából (poliészter-PVC 

kombináció) készített párnás gáztárolóba távozik, melyet könnyűszerkezetű építmény véd. 

A gáztárolóból elvezetett biogáz gázmotorokban, vagy kazánokban elégetve hasznosítható. 

A gáztároló túltöltését megakadályozandó, a felesleges gáz a 150 m3/h teljesítményű 

automatikus gyújtású gázfáklyával elfáklyázásra kerül. A biogáz gázmotorban történő 

elégetésével elektromos energia termelődik, valamint hőenergia is keletkezik, melyet a 

szennyvíztisztító telepen használnak fel. 

 

A tervezési területről bekerült, telepen kezelt folyékony hulladék: 

 

A tervezési területről bekerült, telepen kezelt folyékony hulladék mennyisége bázisévben 

7.367,9 e m
3
/ év 

 

Kapacitás, kihasználtság 

 

- A tisztítótelep szennyvíztisztítási kapacitása: 22.000 m
3
/nap  

- A telepre érkező szennyvíz átlagos mennyisége 2007-ben:  

                                                       csatornahálózatról: 20.058 m
3
/nap szennyvíz 

                                                             folyékony hulladék lakossági: 3.917 m
3
/hó  

- Kihasználtsága: 92 %. 

 

Beszállítói körzet: 

 

A tervezési területen belül Nyíregyháza, Kálmánháza.  

 

A lakossági szennyvíz kezeléséből származó szennyvíziszap mennyisége és kezelése: 
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A lakossági szennyvíz kezeléséből származó szennyvíziszap mennyisége szárazanyag-

tartalomban 2372,7 t. 

 

A megadott szennyvíziszap mennyiség magába foglalja az I. és II. sz. szennyvíztisztító telepre 

beérkező lakossági szennyvízből valamint az II. telepre beszállított települési folyékony 

hulladékból keletkező iszapot.  

 

Az I. sz. telepen a lakossági és ipari szennyvíz kezelése együttesen történik.  

 

V.3.2.2. Nagycserkeszi szennyvíztisztító telep 

 

A létesítmény helye: Nagycserkesz külterület: 0151/8 hrsz. 

 

Üzemeltető:  

Neve: Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza Tó u. 5. 

 

A telep adatai: 

- Építés éve: 1993. 

- Utolsó kapacitásbővítő beruházás éve: 1993., 2001. 

 

Tisztítási technológia: 

A szennyvíztisztító telepen a tisztítást és a szerves anyag hasznosítását nyárfás 

szennyvízöntöző technológiával valósítják meg. 

A tisztító telepre nyomóvezetéken érkező szennyvíz, és a beszállított folyékony hulladék kézi 

tisztítású rácsra kerül, ahol a nagyobb méretű darabos szennyező anyagok maradnak vissza. A 

szennyvíz a rácsról a földmedrű ülepítőbe kerül, amelynek feladata az ülepíthető anyagok 

eltávolítása. Az ülepítés után osztóaknákon keresztül nyárfákkal betelepített szűrőmezőre 

vezetik a szennyvizet, ahol elszikkad és a szerves anyag tartalmát a nyárfák hasznosítják. 

 

A tisztítás berendezései: 

 Kézi tisztítású rács 

 Ülepítő medencék 

 Öntöző medencék 

 Folyékony hulladék ürítő állás 
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A nyárfás öntöző mezők területe 1,5 ha 

 

Kapacitás, kihasználtság: 

- A tisztítótelep kapacitása: 17 m
3
/nap  

- A telepre érkező szennyvíz átlagos mennyisége 2007-ben:  

                                                       csatornahálózatról: 5,5 m
3
/nap szennyvíz 

                                                             folyékony hulladék lakossági: 83,3 m
3
/hó  

 - Kihasználtsága: 55 %. 

 

Beszállítói körzet: 

Jellemzően Nagycserkesz. Szennyvíz szintén csak Nagycserkeszről érkezik a telepre. 

 

A lakossági szennyvíz kezeléséből származó szennyvíziszap mennyisége és kezelése: 

Keletkezett mennyiség:   

 

Hulladék 

Mennyiség (t/év) 

2007. 

Szennyvíziszap 

 

szárazanyag-tartalom 37 t 

 

 

Kezelés: 

A telepre érkező lakossági szennyvizet valamint folyékony hulladékot, mint az a technológia 

bemutatása során már ismertetésre került együtt kezelik. 

Az ülepítő medencéből a kiszikkadt iszapot markolóval kitermelik, majd a tisztító telep 

területén talajjavítás céljából szétterítik és beforgatják. 

Ipari szennyvíz nem érkezik a tisztító telepre. 
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V.3.2.3. Nyírtelki szennyvíztisztító telep 

A létesítmény helye: Nyírtelek 

 

Üzemeltető:  

Neve: Telki Bt. 

Székhely: Nyírtelek Petőfi u. 28. 

2008. január 1-től az üzemeltető a Nyírségvíz Zrt. 

 

A telep adatai: 

- Építés éve: 1995. 

- A vízjogi üzemeltetési engedély száma: 411-10/1995 

 

Tisztítási technológia: 

Oxidációs árkos biológiai tisztítás. A tisztított szennyvíz befogadója a IX. sz. főfolyás 6-540 

km szelvénye. 

A telepre érkező szennyvíz kézi tisztítású rácsra, majd osztóaknába kerül. A folyékony 

hulladék fogadására egy 8 m
3
 térfogatú fogadóakna szolgál, valamint itt történik a folyékony 

hulladék mészhidrátos előkezelése. A kommunális hulladék a meszes kezelés után átemelésre 

kerül a rácsaknára, ahol a rácsszűrés után a levegőztető medencébe jut. 

A beérkező nyers szennyvíz rácsszűrés után az osztóaknába kerül, ahol két bukóél 

segítségével lehet az oxidációs árkokra kormányozni a szennyvizet. Az árkok betonnal 

burkolt gyűrű alakú műtárgyak. Az oxidációs árkokból az eleveniszap és tisztított szennyvíz 

elegy a két függőleges átfolyású dortmundi típusú utóülepítőbe kerül, ahol megtörténik, a 

fázis szétválasztás. Az ülepítő iszaptölcsérében kiülepedett iszap elvétele az iszapolócsövön 

keresztül az ülepítőben lévő víz nyomása alatt történik. Az ülepítőkből az elfolyó víz a 

fertőtlenítő medencébe áramlik, ahol lehetőség van a nátriumhipoklorit adagolásával a 

fertőtlenítésre. A tisztított szennyvíz befogadója a IX. számú főfolyás. 

A tisztítás berendezései: 

Műtárgyak: 

 Indukciós mérő és tolózár akna 

 1 db kézi tisztítású rács 

 1 db osztóakna 

 2 db dortmundi típusú utóülepítő 
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 1 db fertőtlenítő medence 

 1 db elvezető és lerürítő akna 

 1 db folyékony hulladék fogadóakna 

 1 db kézi tisztítású rács 

 1 db csurgalékvíz átemelő akna 

 2 db iszapsűrítő 

 12 db iszapszikkasztó ágy 

 1db recirkulációs akna 

 

Gépek, berendezések: 

 1 db IDA-22 C.717.03 típusú szennyvízmennyiség mérő 

 2 db VM-D 3,2/0,8 típusú vízszintes tengelyű levegőztető rotor 

 2 db TURBULENTA légbekeverő berendezés 

 2 db FLYGHT CP3101 MT típusú iszaprecirkulációs szivattyú 

 1 db csurgalékvíz szivattyú 

 

A telepen kezelt folyékony hulladék mennyisége: 

 

Hulladék 
Mennyiség (m

3
/év) 

2007. 

Települési folyékony hulladék 78 000 

 

Kapacitás, kihasználtság: 

- A tisztítótelep kapacitása 1100 m
3
/nap. 

- Kihasználtsága a bázis évben 20 %. 

 

Beszállítói körzet: 

Települési folyékony hulladék és szennyvíz egyaránt csak Nyírtelekről kerül a telepre. 

A lakossági szennyvíz kezeléséből származó szennyvíziszap mennyisége és kezelése: 

Keletkezett mennyiség:   

Hulladék 

Mennyiség (t/év) 

2007. 

Szennyvíziszap 

 

szárazanyag-tartalom 140,4 t 
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Kezelés: 

Az utóülepítőben kiülepedett eleveniszap recirkulációs átemelőn keresztül a levegőztető 

medencékbe van visszavezetve illetve a fölösiszap az iszapsűrítőkbe van felnyomatva.  

A sűrítőből az iszapról a vizet dekantálással leválasztják és a tisztítás elejére vezetik. A 

sűrített iszap iszapszikkasztó ágyakra kerül, ahol tovább víztelenedik. Az iszapvíz részben a 

drénezett szikkasztóágyon elszivárog és visszajut a tisztítórendszerbe, részben elpárolog. 

A szikkasztott iszapot a szikkasztó ágyakon tárolják évek óta.  

A telepre szennyvíz és folyékony hulladék csak Nyírtelekről érkezik. A települési szennyvíz 

mellett a HM Arzenál Kft-től ipari szennyvizet is fogadnak, melyet azonban mielőtt a telepre 

kerül a Kft. előkezel. 

 

VI. FEJEZET Az elérendő hulladékgazdálkodási célok. 

 

VI.1. A hulladékgazdálkodás tervezése 

VI.1.1. A hulladékgazdálkodás alapelvei 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény meghatározza a 

hulladékgazdálkodás alapelveit, szabályait. 

 

A törvény alapján a hulladékgazdálkodási célok elérése érdekében a következő alapelveket 

kell érvényesíteni: 

 a megelőzés, ezen belül az integrált szennyezés-megelőzés elve  

 az elővigyázatosság elve  

 a gyártói felelősség elve  

 a megosztott felelősség elve 

 az elvárható felelős gondosság elve  

 az elérhető legjobb eljárás elve  

 a szennyező fizet elv  

 a közelség elve  

 a regionalitás elve  
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 az önellátás elve alapján ennek megfelelő ártalmatlanító hálózatot célszerű kialakítani és 

üzemeltetni; 

 a fokozatosság elve 

 a példamutatás elve  

 a költséghatékonyság elve  

 

VI.1.2. A hulladékgazdálkodás általános szabályai 

 

Tervezés, termelés 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy: 

 az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse 

 a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen 

 ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést 

 biztosítsa a hulladékképződés megelőzését 

 a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését 

 a hulladék hasznosítását 

 környezetkímélő ártalmatlanítását. 

 

Megelőzés, csökkentés: 

A hulladékképződés megelőzése, valamint a keletkező hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentése érdekében előnyben kell részesíteni: 

- az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény technológiák alkalmazását; 

- az anyagnak, illetőleg a hulladéknak a termelési-fogyasztási körfolyamatban tartását; 

- a legkisebb tömegű és térfogatú hulladékot és szennyező anyagot eredményező termékek   

     előállítását; 

- a hulladékként kockázatot jelentő anyagok kiváltását. 

 

Újrahasználat, szelektív gyűjtés, hasznosítás: 

A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag 

megalapozott, hasznosítani kell. 

Amennyiben a hasznosítás gazdasági és technológiai feltételei adottak, a hulladékot a 

hasznosítás elősegítése érdekében a hasznosítási lehetőségeknek megfelelően elkülönítve kell 

gyűjteni (szelektív hulladékgyűjtés). 
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A hulladékban rejlő anyag és energia hasznosítása érdekében törekedni kell a hulladék 

legnagyobb arányú ismételt felhasználására, a nyersanyagoknak hulladékkal történő 

helyettesítésére, valamint - ha ezek nem megoldhatóak - a hulladék energiahordozóként való 

felhasználására. 

 

Komposztálás, biogáztermelés: 

A biológiailag lebontható anyagok minél nagyobb arányát kell komposztálással illetve biogáz 

termeléssel hasznosítani. 

 

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. 

 

VI.1.3. A hulladékgazdálkodás célrendszere 

 

A hulladékgazdálkodás célrendszere tehát az alábbiak szerint alakul: 

 

Hulladékképződés megelőzése, keletkező hulladékok 
veszélyességének csökkentése 

↓ 

Újrahasználat, hasznosítás 

↓ 

Biztonságos ártalmatlanítás 
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Megelőzés: 

Megelőzési intézkedésekkel kell biztosítani, a képződő, kezelendő hulladék mennyiség 

csökkenését. Ennek érdekében ösztönözni kell a hulladékszegény technológiák bevezetését, 

az újrahasználható és a tartós termékek piacra kerülését, valamint a fogyasztói szokásokat 

ebbe az irányba befolyásoló tájékoztató, felvilágosító munkát. 

 

A veszélyes hulladékok terén a képződés megelőzése és a veszélyesség csökkentése a fő 

cél. Ennek érdekében mérsékelni, korlátozni kell a veszélyes anyagok felhasználását (toxikus 

nehézfémek, POP, VOC, PIC anyagok stb.), és ösztönözni kell a hulladékszegény 

technológiák alkalmazását, a gyártási maradékok visszaforgatását.  

 

Hasznosítás: 

ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2003 – 2008. 3.2.3. pont f1. 

csomagolás és csomagolási hulladék kimondja: 

A Hgt. értelmében 2005-re el kell érni a csomagolási hulladékra vonatkoztatva a minimálisan 

50%-os átlagos hasznosítási arányt. A hasznosításba beleértendő az anyagában történő 

hasznosítás (újrafeldolgozás) mellett az energia-visszanyeréssel történő égetés is. Az 

anyagában történő hasznosításnál összességében minimum 25%-ot kell teljesíteni és egy 

minimális 15%-os mennyiséget minden anyagfajtánál el kell érni 

 

A Hgt.-ben megfogalmazott követelményrendszer a 2007. évben már teljesült (minden 

anyagfajtánál el kell érni egy minimális 15%-os mennyiséget) 

Az anyagában történő hasznosításnál összességében 20,55 %. 

 

A biológiai úton lebontható növényi és állati hulladék lerakását teljes egészében meg kell 

szüntetni, és ennek érdekében a talajba közvetlenül vissza nem forgatható hulladék 

kezelésére komposztáló, biogáz-előállító és felhasználó, illetve bioenergia hasznosító 

létesítményeket kell kialakítani. E létesítményekben kell megoldani az élelmiszer-ipari 

hulladék kezelését is. Ezzel párhuzamosan be kell zárni és szükség esetén fel kell számolni a 

dögkutakat és állati hulladéklerakókat, és átfogó rendszert kell kiépíteni az állati eredetű 

hulladék feldolgozására.  
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ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2003 – 2008. 3.2.3. pont - f2. 

biológiai úton lebomló szerves hulladék fejezete kimondja, hogy: 

A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a települési hulladék lerakókban 

ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmat az 1995-ben képződött 

mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra; 2007. július 1. napjáig 50%-ra; 2014. 

július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék 

közül elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, 

kerti és közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan 

csökkenteni. E célok eléréséhez a szerves hulladék települési hulladék lerakókból való 

eltérítése, azaz elkülönített begyűjtése és más módon történő kezelése, de elsősorban 

hasznosítása lehet csak a megoldás. 

 

A magyar jogrendben a 2000.évi XLIII. tv. (Hulladékgazdálkodási törvény, röviden Hgt) X. 

fejezet 56. § értelmében: 

(7) A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a  

települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok - szabványnak  

megfelelően mért - összetételét és az összetevők tömeg szerinti  

megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A  

mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag  

lebomló szervesanyag-tartalmat 

/a) /2004. július 1. napjáig 75%-ra, 

/b) /2007. július 1. napjáig 50%-ra, 

/c) /2014. július 1. napjáig 35%-ra 

kell csökkenteni. 

Az OHT 3.2.3. f.2 pontjában szereplő előírt kritériumok megfelelősségéhez irányadó mutatók 

nem állnak rendelkezésre, de a 2000. évi XLIII. tv. X. fejezet 56 § előírásai értelmében 

Nyíregyházán a szabványnak megfelelően mért összetétel alapján, a nedves állapotra 

vonatkoztatott tömegarány mennyiség a biológiailag lebomló hulladék esetén 29 %, a papír 

esetén 10%, karton esetén 6 %. Összesen 45 %.  Száraz állapotra vonatkoztatott tömegarány a 

mennyiség biológiailag lebomló hulladék esetén 15 %, a papír esetén 7 %, karton esetén 6 %. 

Összesen 28 %.   Azaz, a 2000.évi ILIII. tv. (Hulladékgazdálkodási törvény) előírásainak 

megfelelő volt. Ez köszönhető a lakosság részére biztosított különböző gyűjtési módoknak, 

melyekkel a hasznosítható hulladékok elkülönítetten történő begyűjtése, így a keletkező 

települési szilárd hulladékok keletkezés helyén történő előkezelése is megtörténik.  
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A gumiabroncs hulladék 2003-tól, a gumiőrlemény 2006-tól életbe lépő lerakási tilalmára 

tekintettel ezek elkülönített begyűjtését és hasznosítását meg kell oldani. 

 

A kiemelten kezelendő hulladékáramok esetében gondoskodni kell ezen hulladékfajták 

anyagspecifikus kezelési szabályainak kidolgozásáról, a többi hulladéktól való elkülönített 

gyűjtési, begyűjtési és kezelési, ezen belül hasznosítási rendszerének kiépítéséről, illetve 

ezek létrejötte feltételeinek megteremtéséről. Állami intézkedések szükségesek a 

begyűjtőrendszerek kialakításának bátorítására, a hasznosítás (anyagában vagy fűtőanyagként 

történő) elősegítésére, a veszélyes összetevők csökkentésére vonatkozóan. 

A hasznosításra nem alkalmas iszapok mennyiségét a szennyvíz és az iszapok előkezelésével 

a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 

 

A veszélyes hulladékok terén növelni kell a hasznosítás mértékét. 

 

Ki kell alakítani a hulladék anyagok hasznosításának EU-konform műszaki 

követelményrendszerét (szabványok) a jelenlegi szabályozás figyelembevételével. 

 

Biztonságos ártalmatlanítás: 

 

Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak a nem hasznosítható hulladék kerüljön 

lerakásra, és a nem megfelelően kialakított hulladéktárolók és -lerakók legkésőbb 2009-ig 

bezárásra, felszámolásra, illetőleg az előírásoknak megfelelően felújításra kerüljenek. A 

hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő égetési feltételeit biztosítani nem tudó 

berendezéseket legkésőbb 2005-ig fel kell újítani vagy be kell zárni, illetőleg az ilyen 

hulladékégetést le kell állítani. 
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VI.1.4. A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása. 

 

 VI./28. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év) 

 

Hulladék 

2010 2012 2014 

(t/év) (t/év) (t/év) 

Települési szilárd hulladék 50 000 ± 200 t 49 000 ± 200 t 48 000 ± 200 t 

Települési folyékony hulladék 

7 896 470 m3  ± 

500 m3 

8 133 364 m3  ± 

500 m3 

8 377 365 m3  ± 

500 m3 

Kommunális szennyvíziszap 2784 ± 10 t 2867 ± 10 t 2953 ± 10 t 

Építési-bontási hulladékok és 

egyéb inert hulladékok 81452 ± 150 t 83895 ± 150 t 86412 ± 150 t 

Mezőgazdasági és 

élelmiszeripari nem veszélyes 

hulladékok 311 ± 5 t 321 ± 5 t 330 ± 5 t 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 

veszélyes hulladékok 4068 ± 15 t 4190 ± 15 t 4316 ± 15 t 

 

VI./29. táblázat  A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött 

hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év)  

 

 

Hulladék 

2010 2012 2014 

(t/év) (t/év) (t/év) 

Veszélyes 

hulladékok 

Hulladékolajok 3,75 ± 0,5 t 3,9 ± 0,5 t 4,05 ± 0,5 t 

Akkumulátorok és 

szárazelemek 

2,88 ± 0,5 t 2,99 ± 0,5 t 3,11 ± 0,5 t 

Elektromos és 

elektronikai hulladékok 

1,04 ± 0,5 t 1,09 ± 0,5 t 1,13 ± 0,5 t 

Kiselejtezett 

gépjárművek 

10 ± 5 t 12 ± 5 t 16 ± 5 t 

Egészségügyi 

hulladékok 

6,43 ± 1 t 6,69 ± 1 t 6,96 ± 1 t 

Állati eredetű 

hulladékok 

47 ± 5 t 48,88 ± 5 t 50,83 ± 5 t 

Szennyezett 

csomagolási hulladékok 

1,57 ± 0,5 t 1,63 ± 0,5 t 1,69 ± 0,5 t 

Festék hulladék 1,78 ± 0,5 t 1,85 ± 0,5 t 1,92 ± 0,5 t 

Gyógyszer hulladék 0,27 ± 0,2 t 0,28 ± 0,2 t 0,29 ± 0,2 t 

Nem 

veszélyes 

hulladékok 

Csomagolási hulladékok 

összesen 

2 532 ± 50 t 2 607 ± 50 t 2 687 ± 50 t 

Gumi 5 ± 0,5 t 7 ± 0,5 t 9 ± 0,5 t 

Egyéb (Biológiailag 

lebomló, Konyhai, stb.) 

4770 ± 250 t 4900 ± 250 t 5100 ± 250 t 
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VI./30. táblázat  A képződő csomagolási hulladék tervezett mennyisége (t/év) 

 

Hulladék 

2010 2012 2014 

(t/év) (t/év) (t/év) 

Papír és karton csomagolási 

hulladékok 1214 ± 125 t 1250 ± 125 t 1288 ± 125 t 

Műanyag csomagolási 

hulladékok 753 ± 50 t 755 ± 50 t 799 ± 50 t 

Fém csomagolási hulladékok 4 ± 1,5 t 6 ± 1,5 t 8 ± 1,5 t 

Vegyes összetételű kompozit 

csomagolási hulladék 26 ± 1,5 t 28 ± 1,5 t 30 ± 1,5 t 

Üveg csomagolási hulladékok 565 ± 50 t 582 ± 50 t 600 ± 50 t 

 

 

VI./41. táblázat  A nem veszélyes hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához 

szükséges kapacitásigények bemutatása 

 

Hulladék 
Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

Kapacitásigény Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

helye 

2010. 2012. 2014. 

Települési 

szilárd hulladék 
ártalmatlanítás 

50 000 t/ év 

± 10 % 

49 000 t/ év ± 

10 % 

48 000 t/év ± 

10 % 

Helyben 

megoldható 

Települési 

folyékony 

hulladék 

ártalmatlanítás 
7.896. e. m3/ 

év ± 15 % 

8.133. e. m3/ 

év ± 15 % 

8.377.e. m3/ 

év ± 15 % 

Helyben 

megoldható 

Kommunális 

szennyvíziszap 
Hasznosítás 

2 784 t/ év ± 

10 % 

2 867 t/ év ± 

10 % 

2 953 t/ év ± 

10 % 

Helyben 

megoldható 

Építési-bontási 

hulladékok és 

egyéb inert 

hulladékok 

Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

81 452 t/ év 

± 10 % 

83 895 t/ év ± 

10 % 

86 412 t/ év 

± 10 % 

Helyben 

megoldható 

Mezőgazdasági 

és 

élelmiszeripari 

nem veszélyes 

hulladékok 

Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

311 t/ év ± 

20 % 

321 t/ év ± 20 

% 

330 t/ év ± 

20 % 

Helyben 

megoldható 
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Ipari és egyéb 

gazdálkodói nem 

veszélyes 

hulladékok 

Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

4 068 t/ év ± 

15 % 

4 190 t/ év ± 

15 % 

4 316 t/ év ± 

15 % 

Helyben 

megoldható 

 

 

VI./43. táblázat  Kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosításához, ártalmatlanításához 

szükséges kapacitásigények bemutatása 

 

Hulladék 

Hasznosítás/ 

ártalmatlanít

ás 

Kapacitásigény 
Hasznosítás/ 

ártalmatlanít

ás helye 2010. 2012. 2014. 

Veszélyes 

hulladékok 

Hulladékolaj

ok 
Hasznosítás 

3,75 t/ év ± 

30 % 

3,9 t/ év ± 30 

% 

4,5 t/év ± 

30 % 

Régiós 

szinten 

Akkumulátor

ok és 

szárazelemek 

Hasznosítás 
2,88 t/ év ± 

30 % 

2,99 t/ év ± 

30 % 

3,11 t/ év ± 

30 % 

Régiós 

szinten 

Elektromos 

és 

elektronikai 

hulladékok 

Hasznosítás 
1,04 t/ év ± 

50 % 

1,09 t/ év ± 

50 % 

1,13 t/ év ± 

50 % 

Régiós 

szinten 

Kiselejtezett 

gépjárművek 
Hasznosítás 

10 t/ év ± 50 

% 

12 t/ év ± 50 

% 

16 t/ év ± 

50 % 

Régiós 

szinten 

Egészségügy

i hulladékok 
Hasznosítás 

6,43 t/ év ± 

20 % 

6,69 t/ év ± 

20 % 

6,96 t/ év ± 

20 % 

Régiós 

szinten 

Állati 

eredetű 

hulladékok 

Hasznosítás 
47 t/ év ± 15 

% 

48,88 t/ év ± 

15 % 

50,83 t/ év 

± 15 % 

Régiós 

szinten 

Szennyezett 

csomagolási 

hulladékok 

Hasznosítás 
1,57 t/ év ± 

50 % 

1,63 t/ év ± 

50 % 

1,69 t/ év ± 

50 % 

Régiós 

szinten 

Festék 

hulladék 
Hasznosítás 

1,78 t/ év ± 

40 % 

1,85 t/ év ± 

40 % 

1,92 t/ év ± 

40 % 

Régiós 

szinten 

Gyógyszer 

hulladék 
Hasznosítás 

0,27 t/ év ± 

90 % 

0,28 t/ év ± 

90 % 

0,29 t/ év ± 

90 % 

Régiós 

szinten 

Nem 

veszélyes 

hulladékok 

Csomagolási 

hulladékok 

összesen 

Hasznosítás 
2 532 t/ év ± 

10 % 

2 607 t/ év ± 

10 % 

2 687 t/ év 

± 10 % 

Régiós 

szinten/ 

Régión kívül 

Gumi Hasznosítás 
5 t/ év ± 10 

% 

7 t/ év ± 10 

% 

9 t/ év ± 10 

% 

Régiós 

szinten/ 

Régión kívül 

Egyéb 

(Biológiailag 

lebomló, 

Konyhai, 

stb.) 

Hasznosítás 
4 770 t/ év ± 

20 % 

4900 t/ év ± 

20 % 

5 100 t/ év 

± 20 % 

Régiós 

szinten/ 

Helyben 
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VI./45. táblázat  A csomagolási hulladékok hasznosításához, ártalmatlanításához szükséges 

kapacitásigények bemutatása 

 

 

Hulladék 
Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

Kapacitásigény Hasznosítás/ 

ártalmatlanítás 

helye 

2010. 2012. 2014. 

Papír és karton 

csomagolási 

hulladékok 

Hasznosítás 1214 ± 10 % 1250 ± 10 % 1288 ± 10 % 

Régión kívül, 

országos 

szinten 

Műanyag 

csomagolási 

hulladékok 

Hasznosítás 753 ± 15 % 755 ± 15 % 799 ± 15 % Régiós szinten 

Fém 

csomagolási 

hulladékok 

Hasznosítás 4 ± 30 % 6 ± 30 % 8 ± 30 % 

Régión kívül, 

országos 

szinten 

Vegyes 

összetételű 

kompozit 

csomagolási 

hulladék 

Hasznosítás 26 ± 10 % 28 ±  10 % 30 ±  10 % 

Régión kívül, 

országos 

szinten 

Üveg 

csomagolási 

hulladékok 

Hasznosítás 565 ± 15 % 582 ± 15 % 600 ± 15 % 

Régión kívül, 

országos 

szinten 
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VI./46. táblázat  Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó 

telepek rekultiválási, felszámolási feladatai 

 

Telep 

megnevezése 

A telepre vonatkozó 

intézkedések 

megnevezése 

Intézkedés 

határideje 

Intézkedés 

felelőse 

Intézkedés 

költsége (eFt) 

Nyíregyháza- 

Oros  

Rekultiváció(végleges, 

részleges lezárás) 
2013. dec 31. Önkormányzat 700.000 

Nyíregyháza- 

Borbánya 
Kármentesítés 2011. dec 31. Önkormányzat 800.000 

Nagycserkesz 
Rekultiváció (végleges 

lezárás) 
2013. dec 31. Önkormányzat  40.000 

Kálmánháza 
Rekultiváció (végleges 

lezárás) 
2013. dec 31. Önkormányzat  51.000 

Napkor 
Rekultiváció 

(rétegtakarás) 
2013. dec 31. Önkormányzat  6.000 

 

 

VI.2.  Csökkentési célok, a tervezési terület hulladékgazdálkodási céljai 

 

A tervezési terület szilárd hulladék gazdálkodásának tervezését alapvetően meghatározza a 

hulladékgazdálkodás fejlesztésére készült Megyei Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Program, mely a Kohéziós Alap támogatásával fog megvalósulni.  

 

Projekt célja: 

 

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, a 2004/12/EK irányelvben 

megfogalmazott hasznosítási célok elérése. 

Projekt tartalma: 

 

 

 

A meglévő gyűjtőszigetek megfelelő használata, a kihasználtság 

növelése. Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz: szelektív 

gyűjtőszigetek számának bővítése 

Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz: zsákos szelektív 

hulladékgyűjtés bevezetése 

Településeken keletkező hulladékok tekintetében a hasznosítási célok: 

min. 60%, újrafeldolgozási célok: 55-80 %  

Anyag szerinti újrafeldolgozási célok: 

üveg: 60%, papír: 60%, fém: 50%, műanyag: 22,5%, fa: 15%.: 

 

Feladat, eszközök: 

 

Gyűjtőzsákok, gyűjtőedények beszerzése, lakossági tájékoztatás 

Résztvevők: Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, Térségi 
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Hulladék- Gazdálkodási Kft., Öko- Pannon KHT. 

Felelős: Önkormányzatok, Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft.,  

Határidő: 2011. március 31. 

Költség: 28.500.000 Ft 

 

Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz településeken kialakítandó gyűjtőszigetek, 

valamint a zsákos szelektív hulladékgyűjtés beindításával elérhető a Nyíregyházán már elért 

hulladék hasznosítási cél. A terv bázisévében elkészített települési szilárd hulladék 

analíziséből, valamint a 2007. évben elkülönítetten begyűjtött, anyagában hasznosításra 

átadott csomagolási hulladék arányára az alábbi arányszámok állapíthatóak meg 

Nyíregyházán: 

Papír hulladék: 

Az elkülönítetten begyűjtött, anyagában hasznosításra került mennyiség az összesen 

keletkezett papírhulladéknak 22 tömeg %-át tette ki. 

Műanyag hulladék: 

Az elkülönítetten begyűjtött, anyagában hasznosításra került mennyiség az összesen 

keletkezett műanyag hulladéknak 16,3 tömeg %-át tette ki. 

Üveg hulladék: 

Az elkülönítetten begyűjtött, anyagában hasznosításra került mennyiség az összesen 

keletkezett üveg hulladéknak 26,6 tömeg %-át tette ki. 

A Nyíregyházával azonos rendszer kialakításával ezen arányszámok elérhetőek lesznek. 

 

A várható mennyiségek a településeken végzett 2007. évi hulladék analízis /hulladék frakció 

és a települési szilárd hulladék mennyiségének tömeg %-os aránya/, a Nyíregyházán adott 

hulladékfrakcióból anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség tömeg %-os aránya, 

valamint a lakossági környezettudatos magatartásból adódó mennyiségi növekedésből 

kerültek számításra. 

 

Nyírtelek területén további 6 gyűjtősziget kialakításával, 2500 db ingatlannál zsákos szelektív 

hulladékgyűjtés beindításával, valamint lakossági tájékoztatással az alábbi 

hulladékmennyiségek prognosztizálhatók  
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Anyagában 

hasznosításra kerülő 

papírhulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

műanyaghulladék 

várható mennyisége 

(t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

üveghulladék várható 

mennyisége (t/év) 

2010. 34,3 88,5 41,8 

2012. 35,3 91,2 43 

2014. 36,3 93,9 44,3 

 

Nyírtelek területén 6 db gyűjtősziget kialakításának tervezett költsége:  3.500. e. Ft 

2500 db ingatlannál zsákos hulladékgyűjtés beindításának tervezett költsége: 3.000. e. Ft 

Lakossági tájékoztatás tervezett költsége:      1.600. e. Ft 

Összesen:          8.100. e. Ft 

 

Kálmánháza területén további 9 gyűjtősziget kialakításával, 735 db ingatlannál zsákos 

szelektív hulladékgyűjtés beindításával, valamint lakossági tájékoztatással az alábbi 

hulladékmennyiségek prognosztizálhatók: 

 

 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

papírhulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

műanyaghulladék 

várható mennyisége 

(t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

üveghulladék várható 

mennyisége (t/év) 

2010. 7,4 22,7 9,5 

2012. 7,6 23,3 9,8 

2014. 7,8 24 10,1 

 

 



158 

 

Kálmánháza területén 9 db gyűjtősziget kialakításának tervezett költsége:  5.300. e. Ft 

735 db ingatlannál zsákos hulladékgyűjtés beindításának tervezett költsége: 1.000. e. Ft 

Lakossági tájékoztatás tervezett költsége:      1.600. e. Ft 

Összesen:          7.900. e. Ft 

 

Nagycserkesz területén további 8 gyűjtősziget kialakításával, 539 db ingatlannál zsákos 

szelektív hulladékgyűjtés beindításával, valamint lakossági tájékoztatással az alábbi 

hulladékmennyiségek prognosztizálhatók: 

 

 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

papírhulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

műanyaghulladék 

várható mennyisége 

(t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

üveghulladék várható 

mennyisége (t/év) 

2010. 6,5 10,3 3,8 

2012. 6,7 10,6 3,9 

2014. 6,9 10,9 4 

 

Nagycserkesz területén 8 db gyűjtősziget kialakításának tervezett költsége: 4.700. e. Ft 

539 db ingatlannál zsákos hulladékgyűjtés beindításának tervezett költsége:    800. e. Ft 

Lakossági tájékoztatás tervezett költsége:      1.500. e. Ft 

Összesen:          7.000. e. Ft 

 

Napkor területén további 6 gyűjtősziget kialakításával, valamint lakossági tájékoztatással az 

alábbi hulladékmennyiségek prognosztizálhatók: 
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Anyagában 

hasznosításra kerülő 

papírhulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

műanyaghulladék 

várható mennyisége 

(t/év) 

Anyagában 

hasznosításra kerülő 

üveghulladék várható 

mennyisége (t/év) 

2010. 12,2 19,5 14,6 

2012. 12,6 20,1 15 

2014. 13,0 20,7 15,5 

 

Napkor területén 6 db gyűjtősziget kialakításának tervezett költsége:  3.500. e. Ft 

Lakossági tájékoztatás tervezett költsége:      2.000. e. Ft 

Összesen:          5.500. e. Ft 

 

 

Projekt célja: 

 
Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése 

 

 

Projekt tartalma: 

 

 

 

Nyíregyháza, Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz: a 

keletkező lakossági veszélyes hulladék szervezett akción belüli 

begyűjtése, ártalommentes elhelyezésének biztosítása évente egy 

alkalommal. 

 

Feladat, eszközök: 

 

Gyűjtőzsákok, gyűjtőedények beszerzése, lakossági tájékoztatás, 

hulladék ártalmatlanító, befogadó szervezet 

Résztvevők: 
Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft. 

Felelős: Önkormányzatok, Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 

Költség: 20.530.000 Ft 
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Önkormányzati felelősségi körbe tartozó veszélyes hulladékok várható mennyiségei: 

 

 

2007.évben 
begyűjtött 
veszélyes 
hulladék 

mennyiség 
(t/év) 

2010.évben 
várható 

veszélyes 
hulladék 

mennyisége 
(t/év) 

2012.évben 
várható 

veszélyes 
hulladék 

mennyisége 
(t/év) 

2014.évben 
várható 

veszélyes 
hulladék 

mennyisége 
(t/év) 

Hulladékolajok 3,52 3,75 3,90 4,05 

Akkumulátorok és szárazelemek 2,7 2,88 2,99 3,11 

Elektromos és elektronikai 

hulladékok 
0,98 1,04 1,09 1,13 

Kiselejtezett gépjárművek - 20,00 22,00 26,00 

Egészségügyi hulladékok 6,04 6,43 6,69 6,96 

Állati eredetű hulladékok 44,13 47,00 48,88 50,83 

Szennyezett csomagolási 

hulladékok 
1,47 1,57 1,63 1,69 

Festék hulladék 1,67 1,78 1,85 1,92 

Gyógyszer hulladék 0,25 0,27 0,28 0,29 

 

Bázisévben Nyíregyházán a 116.298 fő lakosságtól begyűjtési akció keretén belül begyűjtött 

veszélyes hulladék mennyisége összesen 10.600 kg volt. A települési szilárd hulladék 

mennyiségének alakulását, valamint a lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akciók 

fokozását és szélesebb körűvé tételét figyelembe véve a lakossági veszélyes hulladék 

mennyisége 2010.-re 12.000.kg, 2012.-re 12.500 kg, 2014.-re 13.000 kg lesz. Évente egy 

lakossági veszélyes hulladék begyűjtési akció keretén belül begyűjtött veszélyes hulladék 

mennyisége a tervezési időszakban (2009-2014) várhatóan összesen 87.000 kg lesz.  

Nyíregyházán a tervezési időszakban begyűjtött 87.000 kg veszélyes hulladék begyűjtésének, 

valamint ártalmatlanításának várható költsége:     18.000. e. Ft. 

 

Nyírtelken a nyíregyházihoz hasonlóan megszervezett és végrehajtott lakossági veszélyes 

hulladék begyűjtéssel a 7176 fő lakosságtól várhatóan a tervezési időszakban (2009-2014) 

5.500 kg veszélyes hulladék gyűjthető be. A begyűjtésnek, és ártalmatlanításnak a várható 

összes költsége:           1.200. e Ft   

 

Kálmánházán a nyíregyházihoz hasonlóan megszervezett és végrehajtott lakossági veszélyes 

hulladék begyűjtéssel a 2008 fő lakosságtól várhatóan a tervezési időszakban (2009-2014) 

1.500 kg veszélyes hulladék gyűjthető be. A begyűjtésnek, és ártalmatlanításnak a várható 

összes költsége:                380. e Ft   
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Nagycserkeszen a nyíregyházihoz hasonlóan megszervezett és végrehajtott lakossági 

veszélyes hulladék begyűjtéssel a 1907 fő lakosságtól várhatóan a tervezési időszakban 

(2009-2014) 1.450 kg veszélyes hulladék gyűjthető be. A begyűjtésnek, és ártalmatlanításnak 

a várható összes költsége:              350. e Ft   

 

Napkoron a nyíregyházihoz hasonlóan megszervezett és végrehajtott lakossági veszélyes 

hulladék begyűjtéssel a 3702 fő lakosságtól várhatóan a tervezési időszakban (2009-2014) 

2.800 kg veszélyes hulladék gyűjthető be. A begyűjtésnek, és ártalmatlanításnak a várható 

összes költsége:               600. e Ft   

 

Projekt célja: 

 

Elhagyott hulladékok keletkezésének megakadályozása, kialakult 

illegális hulladék lerakatok felszámolása 

 

Projekt tartalma: 

 

 

 

Nyíregyháza, Napkor, Nagycserkesz: a keletkezett elhagyott hulladék 

lerakatok szervezett akción belüli begyűjtése, ártalommentes 

elhelyezésének biztosítása évente min. egy alkalommal. 

 

Feladat, eszközök: 

 

Gyűjtőzsákok, gyűjtőedények biztosítása, lakossági tájékoztatás, 

hulladék ártalmatlanító, befogadó szervezet 

Résztvevők: 

Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft., Nyíregyházi Városüzemeltető és 

Vagyonkezelő Kft. 

Felelős: 

Önkormányzatok, Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft., Nyíregyházi 

Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. 

Határidő: 2014. december 31. 

Költség: 64.700.000 Ft 

 

Nyíregyházán a bázisévben keletkezett elhagyott, illegálisan közterületre kihelyezett 

települési szilárd hulladék mennyisége 1175,32 t volt. A szervezett kereteken belül 

elvégzendő illegális hulladék lerakatok felszámolása, valamint a lakossági tájékoztatások, 

környezettudatos gondolkodásmód elterjedésének eredményeként az illegális hulladékok 

mennyisége várhatóan folyamatosan csökkenni fog. 2010.-re 1100 t/ év, 2012.-re 1050 t/év, 

2014.-re 1000 t/ év mennyiségre.  

Nyíregyházán a tervezési időszakban (2009-2014) várhatóan keletkező 6.300 t illegális 

hulladék begyűjtésének, valamint ártalmatlanításának várható költsége:  63.000. e. Ft 
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Napkoron a bázisévben keletkezett elhagyott, illegálisan közterületre kihelyezett települési 

szilárd hulladék mennyisége 20 t volt, melynek mennyisége Nyíregyházához hasonlóan 

várhatóan folyamatosan csökkenni fog. 2010.-re 19 t/ év, 2012.-re 17 t/év, 2014.-re 16 t/ év 

mennyiségre.  

Napkoron a tervezési időszakban (2009-2014) várhatóan keletkező 110 t illegális hulladék 

begyűjtésének, valamint ártalmatlanításának várható költsége:      1.300. e. Ft 

 

Nagycserkeszen a bázisévben keletkezett elhagyott, illegálisan közterületre kihelyezett 

települési szilárd hulladék mennyisége 6 t volt, melynek mennyisége Nyíregyházához 

hasonlóan várhatóan folyamatosan csökkenni fog. 2010.-re 5 t/ év, 2012.-re 4,5 t/év, 2014.-re 

4 t/ év mennyiségre.  

Nagycserkeszen a tervezési időszakban (2009-2014) várhatóan keletkező 28 t illegális 

hulladék begyűjtésének, valamint ártalmatlanításának várható költsége:        400. e. Ft 

 

 

Projekt célja: 

 

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, 

környezettudatos gondolkodás kialakítása, tudatformálás 

 

Projekt tartalma: 

 

 

 

Nyíregyháza, Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz: Szelektív 

hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, iskolai, óvodai 

előadások, lakossági közmeghallgatások, szelektív hulladékgyűjtési 

akciók keretében. 

 

Feladat, eszközök: 

 

Kiadványok, szórólapok, lakossági tájékoztatás. 

Résztvevők: 
Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft., Öko- Pannon KHT. 

Felelős: 

Önkormányzatok, Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. Öko- Pannon 

KHT. 

Határidő: 2010. március 31. 

Költség: 6.420.000 Ft 

 

Költségek megoszlása: 

Nyíregyházán az oktatási, nevelési intézményekben tartandó előadások minimum 100 óra/év 

(3000 Ft/ óra):             300. e. Ft 

Nyíregyházán alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 6 db lakossági fórum):    300. e. Ft 
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Szórólapok, kiadványok:        2.000. e. Ft 

Összesen:          2.600. e. Ft 

 

Nyírtelken az oktatási, nevelési intézményekben tartandó előadások minimum 30 óra/év 

(3500 Ft/ óra):             105. e. Ft 

Nyírtelken alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):      50. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           800. e. Ft 

Összesen:             955. e. Ft 

 

Napkoron az oktatási, nevelési intézményekben tartandó előadások minimum 30 óra/év (3500 

Ft/ óra):             105. e. Ft 

Napkoron alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):          50. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           800. e. Ft 

Összesen:             955. e. Ft 

 

Kálmánházán az oktatási, nevelési intézményekben tartandó előadások minimum 30 óra/év 

(3500 Ft/ óra):             105. e. Ft 

Kálmánházán alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):      50. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           800. e. Ft 

Összesen:             955. e. Ft 

 

Nagycserkeszen az oktatási, nevelési intézményekben tartandó előadások minimum 30 óra/év 

(3500 Ft/ óra):             105. e. Ft 

Nagycserkeszen alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):      50. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           800. e. Ft 

Összesen:             955. e. Ft 

 

Projekt célja: 

 

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag 

elkülönítetten történő kezelésének továbbfejlesztése 

 

 

Projekt tartalma: 

 

 

A 2000. évi XLIII törvény (Hgt.) értelmében a lerakásra kerülő 

települési hulladék bomló szerves anyag tartalmát 2014. július 1. 

napjáig 35%-ra csökkenteni. 

 Nyíregyháza, Nyírtelek, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz: 

Ellátatlan területeken házi komposztáló biztosítása. 
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Feladat, eszközök: 

 

Házi komposztáló, komposztláda, kiadványok, szórólapok, lakossági 

tájékoztatás 

Résztvevők: 
Lakosság, önkormányzatok, civil szervezetek, média, Térségi 

Hulladék- Gazdálkodási Kft., Öko- Pannon KHT. 

Felelős: 

Önkormányzatok, Térségi Hulladék- Gazdálkodási Kft. Öko- Pannon 

KHT. 

Határidő: 2014. december 31. 

Költség: 128.176.000 Ft 

 

ORSZÁGOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2003 – 2008. 3.2.3. pont - f2. 

biológiai úton lebomló szerves hulladék fejezete kimondja, hogy: 

A hulladékgazdálkodás kiemelt feladata, hogy a települési hulladék lerakókban 

ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag-tartalmat az 1995-ben képződött 

mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra; 2007. július 1. napjáig 50%-ra; 2014. 

július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék 

közül elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék (konyhai szerves hulladék, 

kerti és közterületi növényi hulladék), valamint a papír lerakását kell fokozatosan 

csökkenteni. E célok eléréséhez a szerves hulladék települési hulladék lerakókból való 

eltérítése, azaz elkülönített begyűjtése és más módon történő kezelése, de elsősorban 

hasznosítása lehet csak a megoldás. 

A magyar jogrendben a 2000.évi XLIII. tv. (Hulladékgazdálkodási törvény, röviden Hgt) 

X. fejezet 56. § értelmében: 

(7) A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a  

települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok - szabványnak  

megfelelően mért - összetételét és az összetevők tömeg szerinti  

megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A  

mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag  

lebomló szervesanyag-tartalmat 

/a) /2004. július 1. napjáig 75%-ra, 

/b) /2007. július 1. napjáig 50%-ra, 

/c) /2014. július 1. napjáig 35%-ra 

kell csökkenteni. 

Az OHT 3.2.3. f.2 pontjában szereplő előírt kritériumok megfelelősségéhez irányadó mutatók 

nem állnak rendelkezésre, de a 2000. évi XLIII. tv. X. fejezet 56 § előírásai értelmében 
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Nyíregyházán a szabványnak megfelelően mért összetétel alapján, a nedves állapotra 

vonatkoztatott tömegarány mennyiség a biológiailag lebomló hulladék esetén 29 %, a papír 

esetén 10%, karton esetén 6 %. Összesen 45 %.  Száraz állapotra vonatkoztatott tömegarány a 

mennyiség biológiailag lebomló hulladék esetén 15 %, a papír esetén 7 %, karton esetén 6 %. 

Összesen 28 %.   Azaz, a bázisévben a 2000.évi ILIII. tv. (Hulladékgazdálkodási törvény) 

előírásainak megfelelő volt. 

Ahhoz, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2014. július 1. napjáig 35%-ra 

csökkenjen a lerakásra kerülő bomló szerves anyag tartalom szükséges a biohulladék 

elkülönítetten történő begyűjtésének továbbfejlesztése. 

 

A települési szilárd hulladék bázisévben megtörtént hulladék analíziséből adódó várható 

bomló szerves anyag hulladék mennyiségei: 

 

Nyíregyháza 

  

Települési szilárd 

hulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Szerves hulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.45 tömeg %-a/ 

(t/év)  

2010. 25657,5 11545,9 

2012. 24789,9 11155,5 

2014. 23951,6 10778,2 

 

Nyírtelek 

 

  

Települési szilárd 

hulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Szerves hulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.7,6 tömeg %-a/ 

(t/év)  

2010. 1245,8 94,7 

2012. 1203,7 91,5 

2014. 1163,0 88,4 

 

Kálmánháza 

  

Települési szilárd 

hulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Szerves hulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.9,3 tömeg %-a/ 

(t/év)  
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2010. 325,5 30,3 

2012. 314,5 29,3 

2014. 303,9 28,3 

 

Nagycserkesz 

  

Települési szilárd 

hulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Szerves hulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.20,2 tömeg %-a/ 

(t/év)  

2010. 197,6 39,9 

2012. 190,9 38,6 

2014. 184,5 37,3 

 

Napkor  

 
Települési szilárd 

hulladék várható 

mennyisége (t/év) 

Szerves hulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.30,4 tömeg %-a/ 

(t/év) 

2010. 702,6 213,6 

2012. 678,8 206,4 

2014. 655,9 199,4 

 

A tervezési területen 2014.-ben várhatóan 26 258,8 t települési szilárd hulladék fog 

keletkezni. 

A keletkezett települési szilárd hulladékkal együtt lerakandó bomló szerves anyag hulladék 

mennyisége a bázisévben végzett hulladék analízisből adódóan 2014.-ben 11 131,5 t lesz. 

Amennyiben az összes bomló szerves anyag a települési szilárd hulladékkal együtt lerakásra 

kerül, akkor a lerakott bomló szerves anyag tartalom 42,4 % lenne, mellyel a jogszabályi 

előírás nem teljesíthető. 

 

A települési szilárd hulladék bázisévben megtörtént hulladék analíziséből adódó várható 

növényi eredetű bomló szerves anyag hulladék mennyiségei: 
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Nyíregyháza 

  
Települési szilárd hulladék 

várható mennyisége (t/év) 

Növényi eredetű 

szerveshulladék 

mennyisége /tel.szil. hull.29 

tömeg %-a/ (t/év)  

2010. 25657,5 7440,7 

2012. 24789,9 7189,1 

2014. 23951,6 6946,0 

 

Nyírtelek 

  
Települési szilárd hulladék 

várható mennyisége (t/év) 

Növényi eredetű 

szerveshulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.3,8 tömeg %-a/ (t/év)  

2010. 1245,8 47,3 

2012. 1203,7 45,7 

2014. 1163,0 44,2 

 

Kálmánháza 

  
Települési szilárd hulladék 

várható mennyisége (t/év) 

Növényi eredetű 

szerveshulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.4,4 tömeg %-a/ (t/év)  

2010. 325,5 14,3 

2012. 314,5 13,8 

2014. 303,9 13,4 

 

Nagycserkesz 

  
Települési szilárd hulladék 

várható mennyisége (t/év) 

Növényi eredetű 

szerveshulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.13,3 tömeg %-a/ (t/év)  

2010. 197,6 26,3 
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2012. 190,9 25,4 

2014. 184,5 24,5 

 

Napkor  

  
Települési szilárd hulladék 

várható mennyisége (t/év) 

Növényi eredetű 

szerveshulladék 

mennyisége /tel.szil. 

hull.19,6 tömeg %-a/ (t/év)  

2010. 702,6 137,7 

2012. 678,8 133,0 

2014. 655,9 128,5 

 

A tervezési területen 2014.-ben várhatóan 26 258,8 t települési szilárd hulladék fog 

keletkezni. 

A keletkezett települési szilárd hulladékkal együtt lerakandó növényi eredetű bomló szerves 

anyag hulladék mennyisége a bázisévben végzett hulladék analízisből adódóan 2014.-ben 

7156,6 t lesz. A településeken a házi komposztálás bevezetésével ezen hulladékmennyiség 

nem kerül a települési szilárd hulladékkal együtt lerakásra. 

2014.-ben települési szilárd hulladékkal együtt csak a bomló szerves anyag hulladék 

mennyiség (11 131,5 t t) lecsökkentve a növényi eredetű bomló szerves anyag hulladék 

mennyiségével (7156,6 t) kerül lerakásra, azaz az összes bomló szerves anyag mennyisége a 

települési szilárd hulladékban 3974,9 t lesz.  

Ezen rendszer bevezetésével el lehet érni a lerakásra kerülő települési szilárd hulladékban a 

bomló szerves anyag tartalom 15 tömeg %-ra csökkenjen. 

 

Projekt költségei: 

Nyíregyháza 11000 db ingatlannál házi komposztáló kiosztása:   88.000. e Ft 

Nyírtelek 2500 db ingatlannál házi komposztáló kiosztása:    20.000. e Ft 

Kálmánháza 735 db ingatlannál házi komposztáló kiosztása:    5.880. e. Ft 

Nagycserkesz 539 db ingatlannál házi komposztáló kiosztása:    4.312. e. Ft 

Napkor 1248 db ingatlannál házi komposztáló kiosztása:      9.984. e. Ft 

Összesen:                   128.176. e. Ft 
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Projekt célja: 

 

Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és 

lerakó telepek rekultiválási, felszámolási feladatai 

Projekt tartalma: 

 

 

 

A Nyíregyháza, Napkor, Kálmánháza, Nagycserkesz működő, illetve a 

már bezárt hulladéklerakók teljes illetve részleges rekultivációja, 

valamint a Nyíregyháza- Borbánya hulladék lerakó kármentesítése.  

Feladat, eszközök: 

KEOP pályázatok elkészítése, keresése, rekultiváció elvégzése, 

kármentesítés 

Résztvevők: 
Önkormányzatok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

Felelős: 

Önkormányzatok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 

Határidő: 2013. dec. 31. 

Költség: 1.597.000. e Ft 

 

Nyíregyháza- Oros Rekultiváció (végleges, részleges lezárás)   700.000 e. Ft 

Nyíregyháza- Borbánya Kármentesítés      800.000 e. Ft 

Nagycserkesz Rekultiváció (végleges lezárás)         40.000 e. Ft 

Kálmánháza Rekultiváció (végleges lezárás)         51.000 e. Ft 

Napkor Rekultiváció (rétegtakarás)             6.000 e. Ft 

Összesen:                 1.597.000. e Ft 

 

A tervezési terület hulladékgazdálkodását meghatározó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 

regionális szilárdhulladék-gazdálkodási program ismertetése: 

 

Alapítói: 240 települési, és 1 megyei önkormányzat.  

Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

Munkaszervezete: Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht.  

 

A tervben szereplő települések részt vesznek a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által irányított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

regionális szilárdhulladék-gazdálkodási programban, azzal szorosan együttműködnek, 

elválaszthatatlan részét képezik. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási program feladata:  

A társult önkormányzatok közigazgatási területén, összehangolt fejlesztések, közös 

programok kialakítása abból a célból, hogy a megyében korszerű, EU komform, regionális 

hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, mely magába foglalja a hulladék gyűjtését, 

válogatását, újrahasznosítását illetve a válogatási maradványok korszerű EU szabályozásnak 

megfelelő lerakóban való elhelyezését. Ehhez kapcsolódó technikai és technológiai 

módszerek kialakítása az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az 

illegális, vagy felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. 

 

Mivel a program feladata egyértelműen meghatározza a közös, összehangolt fejlesztések, 

közös hulladékgazdálkodási program kialakítását, ezért a tervezési terület településeit sem 

technológiai fejlesztések tekintetében, sem gazdaságilag külön kezelni, külön bemutatni, a 

rendszertől elkülöníteni, abból kiemelni nem lehetséges. 

  

2006 december 14.-én Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodási Társulás megvásárolta a Megyei Feljesztési Ügynökség Kht.-t., melynek 

tevékenységi köre az előbbi feladatok végrehajtásának szervezésével bővült. Az Ügynökség 

új névvel: - Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási 

Ügynökség Kht., - lett a társulás munkaszervezete. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a Megyei Területfejlesztési Tanács vezetésével 2000-ben 

dolgozta ki a megyében keletkező települési szilárd hulladékok kezelésének koncepcióját. 

Erre alapozva 2001-ben készült el a megye települési szilárd hulladékai kezelésének stratégiai 

programja, amely a későbbi projekt előkészítő alapdokumentuma volt. Ehhez 2002-ben 

elkészült egy "Screening documentation" című tanulmány, amely az EU támogatási 

dokumentumok előkészítését célozta. 

 

A regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez csatlakozott települések, a konzorciumi 

szerződésben, megállapodtak, hogy a régión belül három önálló gyűjtőkörzetet alkotnak,  

 

- Nyíregyháza és Térsége Hulladék Gazdálkodási Társulás (Nyíregyháza központtal) 72 db 

település 333.482 fő lakos. Ezen társulás részei a tervezési terület települési is.  
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- Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladék Gazdálkodási Társulás (Kisvárda 

központtal) 79 db település 137.342 fő lakos, 

 

- Szatmári Regionális Hulladék Gazdálkodási Társulás (Nagyecsed központtal) 89 db 

település 124.518 fő lakos. 

 

A Megyei Közgyűlés 102/2001.(IX.21.) MKGY sz. határozatában fogadta el a beruházás 

célkitűzéseit és alapkövetelményeit. 2004-ben a Megyei Területfejlesztési Tanács vezetésével 

az önkormányzatok elkészíttették és benyújtották a program Európai Unió Kohéziós Alap 

Támogatási Kérelméhez szükséges dokumentumokat. Az Európai Bizottság a 2004-2006 

programozási időszakban a Projekt csak egy részének pénzügyi támogatásához járult hozzá.  

 

Az I. ütem megvalósítására az önkormányzatok által 2006-ban megalakított Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2006. március 29-én 

Támogatási Szerződést kötött a Kohéziós Alap Közreműködő Szervezetével, a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal.  

 
A mindkét szakaszt magába foglaló teljes projekt ismertetése: 

 

A projekt célja: Szabolcs- Szatmár- Bereg megye összes (229), és Borsod- Adaúj- Zemplén 

megye 11 települése (összesen 595.342 lakos) részére integrált szelektív hulladékgyűjtő 

rendszer létrehozása. A projekt végrehajtásának első tíz éve alatt a kezelendő átlagos hulladék 

mennyiség 220.000 t/ év települési hulladék, és 33.500 t/ év inert hulladék. 

A projekt magába foglal három regionális hulladékgyűjtő körzet létrehozását (Nyíregyháza- 

Oros, Kisvárda- Pap, Nagyecsed) a hozzájuk kapcsolódó három hulladékgazdálkodási 

központtal együtt. 

 

Hulladékgyűjtés és szállítás: 

 

Sor kerül a lakosságnál és a kereskedelmi egységeknél a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

bevezetésére, melyhez 630 db négyfrakciós gyűjtősziget, valamint húsz darab hulladékudvar 

fogja biztosítja a megfelelő feltételeket. 

A projekt keretén belül négy darab 10.880 t/ év teljes kapacitású hulladékátrakó állomás 

felszerelésére, valamint a már üzemelő hulladék átrakó bővítésére kerül sor. 

A projekt 66 hulladékgyűjtő jármű beszerzését is finanszírozza. 
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Hulladékkezelés: 

 

A projekt a következő hulladékgazdálkodási létesítményeket fedezi: 

- 14 komposztáló telep (34000 t/ év teljes kapacitással). Nyíregyházán zárt, vasbeton 

kamrákkal ellátott tartályban, a többi telepen zárt, szemipermeábilis takaróanyaggal ellátott 

komposztáló rendszer működik majd. 

- 3 válogató üzem létrehozása (37000 t/ év teljes kapacitással) a lakossági és intézményi 

elkülönítetten begyűjtött, hasznosítható csomagolási hulladék kezelésére. 

- 3 mechanikai- biológiai hulladékkezelő telep létrehozása (152000 t/ év teljes kapacitással) 

- Kisvárdán és Nagyecseden egyenként 165000 m
3
 kapacitású új lerakó hely létesítése, 

Nyíregyházán a hulladéklerakó bővítése 650000 m
3
 kapacitásbővüléssel. 

- 14 inert hulladék lerakó létesítése (182500 t/ év teljes kapacitással). 

- 3 inert hulladék feldolgozó létesítmény felépítése (15000 t/ év teljes kapacitással), valamint 

egy mobil feldolgozósor beszerzése. 

- A projekt keretében 194 meglévő, és az előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakó hely 

rekultivációjára kerül sor. 

- 13020 méter új bekötőút építése, valamint 6200 méter meglévő út kiszélesítése.  

 

Tekintettel a 2004-2006 közötti időszakban rendelkezésre álló korlátozott költségvetésre, a 

projekt megvalósítására két szakaszban kerül sor. A jelenleg futó I. szakasz a projekt teljes 

költségének hozzávetőleg egy harmadát teszi ki. 

I. szakasz főbb létesítményei, eszközei: 

 

  Egység Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Összesen 

Hulladékgyűjtő konténerek (240 l) db 0 0 12 000 12 000 

Hulladékgyűjtő sziget db 75 75 480 630 

Szállítójárművek:           

Bio- és szelektív hull. Gyűjtésére 20 
m3-es 

db 0 0 2 2 

Tel. Szil. Hull. Gyűjtésére 16 m3-es db 0 0 1 1 

Darus konténeres gépjármű db 0 0 1 1 
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Konténerszállító pótkocsi db 0 0 1 1 

Válogató létesítmények:           

Hulladékválogató üzem (25 000 t/ év) m2 0 0 4 427 4 427 

Hulladékválogató technológia (25 000 
t/ év) 

db 0 0 1 1 

Bálázó db 0 0 3 3 

Homlokrakodó db 0 0 1 1 

Targoncs db 0 0 1 1 

Ömlesztett szilárd hulladéklerakó- 
telep: 

        0 

Hulladéklerakó kapacitása m3 165 000 165 000 0 330 000 

A helyszín előkészítése ha 11,7 21,15 23 55,85 

Csurgalékvíz gyűjtő- és kezelő 
rendszer 

db 1 1 0 2 

Kerítés m 1 500 1 500 0 3 000 

Mérlegház m2 140 30 0 170 

Hídmérleg db 1 1 0 2 

Járműmosó db 1 1 0 2 

Abroncsmosó db 1 1 0 2 

Hulladéktötörítő db 1 1 0 2 

Útépítés m2 54 000 31 500 43 420 128 920 

A regionális hulladékgazdálkodási 
központok építését előkészítő 
munkálatok 

db 1 1 1 3 

Földvásárlás ha 18,2 17,4 29,3 64,9 

Szolgáltatási ajánlattétel- a 
rekultivációra vonatkozó 
felmérések és tervek 

db 62 68 64 194 
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A projektek eredeti I. és II. üteme tartalmának módosítása: 

 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Társulás a Szabolcs- 

Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási Rendszer megvalósításának Kohéziós 

Alapból történő társfinanszírozására eredetileg egy 34 milliárd Ft beruházási költségű 

projektet nyújtott be 2004.-ben. 

A rendelkezésre álló pénzügyi források kimerülése miatt a projektet két ütemre osztották.  

Az előbb már bemutatott műszaki tartalmú I. ütem finanszírozására megszületett a bizottsági 

határozat, a II. ütem finanszírozásához új Kohéziós Alap vagy KEOP pályázat benyújtása vált 

szükségessé. 

Az I. ütemben megvalósítandó munkák köre a felhasználható összeg pontos ismeretében, a 

projektgazda Társulás, a KVVM FI és az AU DG Regio munkatársainak tárgyalásai során 

került megállapításra. A végleges verzió pénzügyi és műszaki tartalma a Bizottsági 

határozatban és a Támogatási szerződésben került rögzítésre. Az I. ütem véglegesítésekor 

vélelmezhető volt, hogy – tekintettel az előzményekre – a II. ütem változatlan feltételekkel, 

gyakorlatilag automatikusan támogatásban részesül, így a teljes projekt megvalósítható, s a II. 

ütem kivitelezése időben „utoléri” az I. ütemet. 

A II. ütemben tervezett fejlesztéseknél figyelembe kellett venni az érvényes KEOP 1.1.1. 

pályázati kiírást, és a TSZH Támogatási stratégia előírásait. 

A dokumentumban szereplő feltételek részben korlátozzák a II. ütemben támogatás 

igénybevételével megépítendő létesítmények körét, részben további kötelezettségeket rónak a 

Társulásra (szelektív hulladékgyűjtési arány növelése, szerves hulladékok kezelése), másrészt 

és nem utolsó sorban az önkormányzatok szempontjából nagyon lényeges változás, hogy a 

szükséges önerő mértéke a korábbi min. 10 % helyett min. 30%-ra nőtt. 

Tehát a projekt II. ütemének támogatási feltételei jóval kisebb mozgásteret engedélyeznek a 

Kedvezményezetteknek a műszaki tartalom összeállításában, és jóval nagyobb kötelezettséget 

támasztanak velük szemben.  

Mindezek alapján joggal merült fel az az elvárás, hogy az I. ütem megítélt támogatásának 

pénzmaradványából a Társulás igyekezzen minden olyan lényeges beruházást megvalósítani, 

melyek szükségesek az I. ütemben megvalósuló létesítmények jogszerű és zökkenőmentes 

üzemeltetéséhez. 

Egyúttal, mivel látható volt, hogy az I. és II. ütem megvalósulása időben széthúzódik, egyes 

pesszimista vélemények szerint a II. ütem el is maradhat, át kellett gondolni az I. ütem 
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műszaki tartalmát is egy takarékosan megvalósítható – de a rendszer működéséhez szükséges 

feltételrendszert biztosító - II. ütemmel együtt.  

Az eredeti I. ütem műszaki tartalmát alapvetően meg kellett változtatni azért, mert 

Nyíregyháza térségben nem tartalmazott a megváltozott jogszabályi előírásoknak megfelelő 

műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó kapacitásbővítést, ami pedig ellehetetlenítette 

volna Nyíregyháza és térsége szilárdhulladék kezelését, ártalmatlanítását, ezzel együtt a 

Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Szilárdhulladék- gazdálkodási rendszer működését is. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hulladékgazdálkodási Rendszer I. és II. ütemének tartalmi 

elemeire 2008. május 17.-én javaslatot nyújtott be az MKM Consulting Zrt. (Székhely: 1055 

Budapest, Szent István krt. 17.) az alábbiak szerint: 

Az I. ütem bővítésében az alábbi dolgot kaptak szerepet: 

 

1. A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése 

Nagyecseden és Kisvárdán a megépülő hulladéklerakók működésének biztosításához két 

feltételt kell teljesíteni: 

a, lerakott szervesanyag csökkentése 

      b, hulladék lerakás előtti előkezelése 

 

A komposztálás megoldására a korábbi változattól egyszerűbb és olcsóbb (beruházás, 

üzemeltetés) megoldást, úgynevezett takart-levegőztetett eljárást javasoltak. A tervezhető 

komposztáló kapacitás Nagyecseden és Kisvárdán is mintegy 6.500-7.000 tonna/év.  

 

A telepek kialakításánál csak a technológiai elemeket vették figyelembe, feltételezve, hogy a 

kisegítő épületek, építmények (szociális épület, hídmérleg, kerítés, infrastruktúra kiépítés stb.) 

a hulladéklerakó építésével egyidőben megvalósulnak. Így a komposztáló telepek várható 

beruházási költsége:  

 

egységár mértékegység mennyiség költség (eFt) mennyiség költség (eFt)

tereprendezés 1 Ft/m2 6000 6000 6000 6000

komposztálótér 12 Ft 5500 66000 5500 66000

csurgalékvíz gyűjtés 5000 Ft/db 1 5000 1 5000

aprítógép 55000 Ft/db 1 55000 1 55000

rosta 30000 Ft/db 1 30000 1 30000

homlokrakodó 25000 Ft/db 1 25000 1 25000

komposztáló technológia 20000 Ft 1 20000 1 20000

Összesen 207000 207000

Kisvárda Nagyecsed
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Tekintettel arra, hogy komposztálni csak a szelektíven gyűjtött szerves hulladékot lehet - 

23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet -, ezért a komposztáló telep kiépítése mellett a szelektív 

zöldhulladék gyűjtés infrastruktúráját (gyűjtőautók, edényzet) is biztosítani kell. 

 

2. Nyíregyházi lerakó bővítése 

Az ellátásbiztonság és a költséghatékony üzemeltethetőség érdekében Nyíregyháza 

körzetében is indokolt már az I. ütemben kiépíteni egy hulladéklerakó depóniát. Az eredeti 

KA projekt szerint a depónia alapterülete 10 ha volt. Figyelembe véve a jogszabályi 

kötelezettségeket, 2009. július 15. után alapvető kapacitáshiány alakulhat ki Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye nyugati és középső területén, így ez indokolja a depónia minél korábbi 

megvalósítását. 

 

A lerakómedence tervezhető költségvetése a 10 hektáros területet figyelembe véve, a korábbi 

tervezői becslés szerint mintegy 1,4 Mrd Ft, a kisegítő létesítmények tovább 2-300 millió Ft-

ba kerülnek, amelyek egy része a második ütem megvalósításáig a jelenlegi létesítményekkel 

kiváltható. 

 

Az I. ütemben megvalósítandó kiegészítő létesítmények építésével kapcsolatos döntés a 

maradványösszeg pontos nagyságának ismeretében lesz meghozható. 

 

A szerves hulladékok lerakótól való eltérítésének biztosítására a jelenleg meglévő 

komposztálási kapacitást fejleszteni kell. Ez megoldható az új válogatómű körül kialakítandó 

manipulációs tér egy részének bevonásával (szilárd burkolat), egy csurgalékvíz medence és a 

terület kiemelt szegéllyel való lehatárolásával. A komposztáláshoz szükséges gépigény a 

meglévő gépek kapacitásának átcsoportosításával megoldható, ezen felül a komposztálási 

technológiát (irányítástechnika, levegőztető rendszer, membrán takaró) kell beruházni. A 

becsülhető költség mintegy 50 millió Ft. 

 

 Eszközbeszerzések 

 

A gépekre és berendezésekre rendelkezésre álló összeget (kb. 285 m Ft.) indokolt - kisebb 

módosításokkal - az eredeti cél szerint elkölteni. Ez az összeg azonban semmiképpen sem 

elegendő a monitoring táblában eredetileg megjelölt edények és gyűjtőjárművek beszerzésére.  
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A rendelkezésre álló maradék összeget az alábbi szempontok szerint indokolt felhasználni: 

1. komposzttelepek alapanyag-ellátásának biztosításához szükséges beszerzések 

(edényzet, jármű) 

2. szelektív gyűjtési rendszer fejlesztések (edényzet, jármű) 

 

II. ütem javasolt tartalma 

 

A II. ütem megvalósításának ütemezése 

 

A II. ütem megvalósításához a KEOP 1.1.1. kiírás szerint sikeres kétfordulós pályázatot kell 

készíteni. Az első forduló következő beadási időpontja július 2.-a, amelyre a pályázat 

elkészítésének előfeltétele a műszaki tartalom meghatározása. Az I. forduló költségeit a 

Társulásnak kell viselnie, míg a II. forduló kidolgozására 80%-os támogatás nyerhető. 

 

Optimális ütemezéssel számolva a második fordulós anyagok összeállítása mintegy másfél 

évet vesz igénybe, tehát a második fordulós pályázat beadása 2009 végén várható. Kedvező 

döntés esetén a kivitelezések leghamarabb 2010 nyarán kezdődhetnek és 2012.-ben 

fejeződhetnek be. 

 

A II. ütem műszaki tartalmának körülhatárolása 

 

A II. ütem műszaki tartalmának kialakításakor az előírásokon túl szem előtt kell tartani a 

rendelkezésre álló saját forrás mértékét is. A kb. 800 millió Ft rendelkezésre álló önerőt és 

a maximum 70%-os támogatási rátát tekintve maximum egy 2,75 Mrd Ft keretösszegű 

II. fordulós pályázattal számolhatunk. A projektekben alkalmazott 8%-os tartalékkeretet 

leszámítva a költségekkel kitölthető összeg 2,52 Mrd Ft. 

 

A II. ütemben minimálisan megvalósítandó feladatok: 

1. A hulladékok lerakás előtti előkezelése, 

2. Hulladékudvarok kialakítása, 

3. Szelektív gyűjtés fejlesztése, 

4. Hulladékmegelőző intézkedések (a projekt költségvetésének 5%-át kötelező erre 

fordítani), 

5. Előkészítő és kisegítő tevékenységek. 
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Az eredeti Kohéziós Alap projektet felülvizsgálva, a II ütemre átcsoportosított elemekre a 

rendelkezésre álló keretösszeg figyelembevételével az alábbi megállapításokat tették: 

 A tervezett mechanikai-biológiai hulladékkezelők (MBH) technológiája túlméretezett, 

„luxus” elemeket tartalmaz 

 Szelektív gyűjtést csak a csomagolóeszköz (papír, műanyag, üveg) esetén javasolunk, 

a többi (maradék) hulladékot vegyesen kellene gyűjteni. A zöldhulladék és a bomló 

szerves hulladék elkülönített gyűjtését csak a kötelezettségek teljesítésének mértékéig 

javasolják.  

 A tervezett átrakóállomások megépítése a kis kapacitások és a magas fajlagos 

üzemeltetési költségek miatt nem javasolt, valamint a Támogatási stratégia 

elvárásainak (minimum 10 ezer tonna/év kapacitás) sem felelnek meg.  

 A Nagyecsedi és a Kisvárdai központba tervezett 1-1- válogatómű megépítése a kis 

kapacitásuk és a magas fajlagos üzemeltetési költségek miatt ugyancsak nem 

javasolható. 

 A gyűjtőszigetek alkalmazása mellett az alapanyag-ellátás biztosításához ki kell 

alakítani a házhoz menő gyűjtést (csak a városok és közvetlen környezetük). 

 A tervezett kistérségi komposztáló kapacitások kicsik, megvalósításukat nem 

javasolják, annál is inkább, mert kapacitásaik jelentősen elmaradnak a Támogatási 

stratégiában szereplő minimum 5 ezer tonna/év kapacitástól.  

 A tervezett vegyes gyűjtőjárművek beszerzése a KEOP 1.1.1. pályázati kiírás alapján 

nem támogatható, az esetleges támogathatóság érdekében levélben fordulunk a 

Minisztériumhoz. 

 

3.3. Mechanikai- biológiai hulladékkezelés 

 

A II. ütemben a Hatóság már nem tud eltekinti a mechanikai-biológiai hulladékkezelési 

infrastruktúra kialakításától. Az MBH esetén a hulladék szelektív gyűjtése nem szükséges, de 

a vegyesen begyűjtött hulladék az 5/2002 KTM rendelet alapján válogatásra nem vihető, 

illetve a 23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet szerint nem komposztálható, kezelésének egyedüli 

módszere az MBH kezelés.  

 

Magyarországon az MBH kezelés pontos módszerét és a lerakásra kerülő anyag elvárt 

paramétereit jogszabály nem határozza meg. Mindezek alapján az MBH kezelés 
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legegyszerűbb változata az, ha a vegyesen gyűjtött hulladékot zárt térben leaprítjuk, 

fémleválasztjuk, rostáljuk, majd a rostán áthulló 50 mm-nél kisebb frakciót nyílt téren 

(takarással) stabilizáljuk. Egy komposztáló technológiához képest itt a burkolt felület 

nagysága, a zárt kezelőtér, nagyobb teljesítményű aprító, a fémleválasztó és a kiszolgáló 

berendezések (rakodógépek, szállítószalagok) jelentenek plusz költséget.  

 

A rendszer kialakításánál az I. ütem működéséhez szükséges komposztáló telepek 

térburkolattal ellátott része bevonható a rendszerbe, míg az alkalmazott gépek (aprító, rosta, 

homlokrakodó) az MBH rendszer tartalék gépei lehetnek. 

 

A megfelelő kialakítású MBH telepek önmagukban túllépik a rendelkezésre álló 

keretösszeget, de ha a Hatósággal egyeztetve sikerül az MBH követelményeket minimalizálni, 

akkor is legalább a következő költségekkel számolhatnak: 

 

  

Egységár Mértékegység 

Nagyecsed Kisvárda Nyíregyháza 

Mennyiség 
Költség 

(eFt) 
Mennyiség 

Költség 
(eFt) 

Mennyiség 
Költség 

(eFt) 

Csarnok 90 eFt/ m2 600 54 000 600 54 000 1 400 126 000 

Manipulációs és 
stabilizálótér 

14 eFt/ m2 4 500 63 000 4 500 63 000 7 500 105 000 

Tereprendezés 2 eFt/ m2 4 000 8 000 4 000 8 000 13 000 26 000 

Aprító 80 000 eFt/ db 1 80 000 1 80 000 2 160 000 

Rosta 30 000 eFt/ db 1 30 000 1 30 000 2 60 000 

Mágneses szeparátor 20 000 eFt/ db 1 20 000 1 20 000 1 20 000 

Szállító rendszer 35 000 eFt/ db 1 35 000 1 35 000 2 52 500 

Rakodógép 25 000 eFt/ db 1 25 000 1 25 000 2 50 000 

Polip mmarkolós gép 50 000   1 50 000 1 50 000 2 100 000 

Billenő platós autó 20 000 eFt/ db 1 20 000 1 20 000 2 40 000 

Stabilizáló technológia 40 000 eFt/ db 1 40 000 1 40 000 2 80 000 

Összesen       425 000   425 000   819 500 

 

Így a három MBH becsülhető költsége: 1.669.500.000 Ft.  

 

Figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy az MBH kezelés során keletkező frakciók 

hasznosítása rövidtávon nem megoldott. A könnyű frakció hőerőműben vagy cementműben 

hasznosítható lenne, de ilyen létesítmény 150 km-es körzeten belül nem található. Egy RDF 

(kezelt könnyű frakció) alapú hulladékégető engedélyeztetése jelenlegi magyarországi 

viszonyok között gyakorlatilag kivitelezhetetlen. A szerves frakcióból keletkező stabilizált 

hulladék legjobb estben is csak a hulladéklerakók rekultivációjára használható fel. A fentiek 

szerint a kezelést követően szinte a teljes anyagáram a lerakóba kerül.  
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A későbbiekben számolnunk kell azzal, hogy az energetikai hasznosítási lehetőség 

megteremtésekor (vagy a lerakási korlátozás bevezetése után) további, telepenként több 

százmilliós pótlólagos beruházásra lehet szükség. 

 

 Házi komposztálás 

 

A KEOP 1.1.1. projektekben a költségvetés 5%-t kötelező hulladék-megelőzésre (pl. házi 

komposztálás) fordítani ezért, ezzel a lehetőséggel a II. ütem tervezésénél számolni kell és így 

a 2016-ra szükséges kezelési kapacitások a házi komposztálás mennyiségével csökkenthetők. 

 

A megelőzésre fordítandó összeg 130 millió Ft, ami mintegy 10 ezer komposztláda 

beszerzésére elegendő. 

 

 Előkészítő és kisegítő tevékenységek 

 

Az előkészítő és kisegítő tevékenységekhez kapcsolódó költségek: 

 KEOP 1.1.1. pályázat második fordulós dokumentumainak elkészítése (szakértői 

anyagok, jogerős környezetvédelmi és építési engedélyek, kivitelezési 

tenderdokumentációk stb.)  

 Projektmenedzsment költségek 

 PR és Mérnök tender  

 

Becsülhető költsége 350 millió Ft. 

 

 Szelektívgyűjtés fejlesztése 

 

Az I. ütemben megvalósuló fejlesztések (2.4. pont) során kialakított infrastruktúra 

továbbfejlesztése. Tervezésekor figyelemmel kell lenni a pályázati kiírásban a projektekkel 

szemben támasztott szelektív hulladékgyűjtési követelménynek – a keletkező hulladék 22%-a 

– is. Így hulladékudvarok kialakítására nincs lehetőség, hanem a maradék fejlesztési összeget 

370 millió Ft, teljes egészében szelektív gyűjtőjárművek beszerzésére kell fordítani.  
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VI. 3. Folyékony hulladékkal és szennyvíziszappal való gazdálkodás célkitűzései 

 

A települési folyékony hulladék gyűjtése sok esetben korszerűtlen, nem vízzáró 

szennyvíztárolókban történik, melyek használata az elszivárgás révén a talaj és talajvízkészlet 

folyamatos szennyezését eredményezi.  

 

Fontos feladat tehát ezen problémák megszüntetése. 

 

A települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentési célkitűzéseit alapvetően 

magában hordozza a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási 

Program. A program szerint a kijelölt szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén a 

települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai 

szennyvíztisztítását, illetőleg a települési szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell 

valósítani, legkésőbb: 

 2008. december 31-ig a 10 000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést meghaladó 

szennyvízkibocsátású, külön jogszabály által kijelölt érzékeny területeken, a nitrogén- és 

foszforeltávolítás egyidejű biztosításával; 

 2010. december 31-ig a 15 000 lakosegyenérték terhelést meghaladó 

szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén; 

 2015. december 31-ig a 10 000-15 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető 

szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén; 

 2015. december 31-ig a 2 000-10 000 lakosegyenérték terheléssel jellemezhető 

szennyvízkibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomerációk területén. 

 

A program folyamatos előrehaladásának megfelelően a gyűjtött és elszállítandó települési 

folyékony hulladék mennyisége fokozatosan csökkeni fog. 
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VI.3.1. Rövidtávú célkitűzések: 

 

 

Projekt célja: 
 

Vízzáróan kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása, talaj- és 

talajvízszennyezést kizáró módon  

Projekt tartalma: 
 

 

A csatornázatlan területeken működő, illetve az újonnan létesülő 

szennyvíztárolók környezetvédelmi és műszaki szempontból megfelelő 

megvalósulásának és üzemeltetésének biztosítása, ellenőrzése. 

Feladat, eszközök: Hatósági engedélyezés, helyszíni ellenőrzés. Felvilágosítás. 

Résztvevők: Önkormányzatok, lakosság, média, civil szervezetek 

Felelős: Polgármesteri Hivatalok  

Határidő: 2009. december 31. 

Költség: 750.000 Ft 

 

Projekt célja: 
 

Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések számának növelése. 

Projekt tartalma: 
 

 

Minden településen a csatornával ellátott lakások számánál kisebb 

arányban valósulnak meg a rákötések. A bevezetésre került 

talajterhelési díj megfizettetése segíteni fogja a rákötések számának 

növelését, azonban további akciók, kötelezések szükségesek a kiépült 

csatornahálózat minél jobb kihasználtságának eléréséhez. 

Feladat, eszközök: Rákötést segítő akciók, kedvezmények, hatósági kötelezések. 

Ismeretterjesztés. 

Résztvevők: Lakosság, önkormányzatok, a szennyvízhálózat üzemeltető (Nyírségvíz 

ZRt.), média, civil szervezetek 

Felelős: Önkormányzatok 

Határidő: 2010. december 31. 

Költség: 750.000 Ft 

 

Költségek megoszlása a „Vízzáróan kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása, talaj- és 

talajvízszennyezést kizáró módon”, és a „Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések 

számának növelése” című projektek esetében: 

 

Nyíregyházán alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 4 db lakossági fórum):    300. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           150. e. Ft 

Összesen:             450. e. Ft 
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Nyírtelken alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):    100. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           200. e. Ft 

Összesen:             300. e. Ft 

 

Napkoron alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):        100. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           150. e. Ft 

Összesen:             250. e. Ft 

 

Kálmánházán alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):    100. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           150. e. Ft 

Összesen:             250. e. Ft 

 

Nagycserkeszen alakossági fórumokon tájékoztatás (évente 1 lakossági fórum):    100. e. Ft 

Szórólapok, kiadványok:           150. e. Ft 

Összesen:             250. e. Ft 

 

Projekt célja: 
 

Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés  

Projekt tartalma: Nyíregyháza szennyvízcsatorna hálózat bővítése. 

Feladat, eszközök: Szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, bővítésére 

Résztvevők: Önkormányzat, Nyírségvíz ZRt. 

Felelős: Önkormányzat, Nyírségvíz ZRt. 

Határidő: 2011. december 31. 

Költség: 6 638 119 000 Ft 

 

 

Projekt célja: 
 

Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap kezelésének megoldása. 

Projekt tartalma: 
 

 

A nyíregyházi szennyvíztisztító telepen lévő szennyvíziszap 

hasznosítása, komposzttelep építése. 

Feladat, eszközök: A szennyvíziszap komposztálása, a keletkező komposzt hasznosítása. 

Résztvevők: Nyírségvíz ZRt. 

Felelős: Nyírségvíz ZRt. 

Határidő: 2011. december 31. 

Költség: 407 894 000 Ft 
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A „Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés”, és a „Szennyvíztelepeken lévő 

szennyvíziszap kezelésének megoldása” című projekt a Nyíregyháza és térsége 

szennyvízelvezetési agglomeráció által az Európai Unió Kohéziós Alapjához benyújtott 

 Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának 

megvalósításában fog megvalósulni. 

Projekt összes költsége nettó 13 326 839 000 Ft, melynek megoszlását a terv következő pontja 

részletez. 

 

VI.3.2. Középtávú célkitűzések: 

 

Tervezett fejlesztések 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kihasználva az európai uniós csatlakozás 

kínálta lehetőségeket, 2003. novemberében 305/2003. (XI. 27.) számú határozatával döntött 

arról, hogy pályázatot nyújt be az Európai Unió Kohéziós Alapjához  Nyíregyháza és térsége 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának megvalósítására. A döntés alapján a 

Közgyűlés 2004. februárjában az elkészített pályázati programot és annak műszaki tartalmát 

elfogadta.   

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség befogadta és az 1067/2005. (VI. 30.) Korm. 

határozat rendelkezett a projekt részletes előkészítésének támogatásáról.   

A projekt területi lehatárolása 

A projekt szennyvízelvezetés- és tisztítás tekintetében a nyíregyházi szennyvízelvezetési 

agglomerációra terjed ki, melyhez a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és Tisztítási 

Megvalósítási Programban (25/2002. Korm. rendelet) meghatározottak szerint Nyíregyházán, 

mint az agglomeráció központi településén kívül Kótaj, Kálmánháza és Nyírpazony 

települések tartoznak. 

Az agglomerációhoz tartozó települések az utóbbi időben végzett csatorna beruházások 

eredményeként csatornázottak, ezért a projektnek nem része ezen települések csatornázása. 

Azzal összefüggésben azonban, hogy önálló szennyvíztisztító telepekkel nem rendelkeznek és 

szennyvizük Nyíregyházára kerül bevezetésre, a városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének 

hidraulikai méretezésénél figyelembe kellett venni e települések szennyvizeinek aktuális 

mennyiségét és prognosztizált növekedését is.   
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A Nyíregyházi agglomeráció szennyvízelvezető hálózat jellemzői:  

 Sík terület, nagy távolságok, jelentős számú átemelő, jelentős a nyomóvezetékek 

hossza  

 Jellemzően 2-5%o lejtés  

 Főgyűjtők (minimális 1%o lejtés)  

 Beton csatornák belső korróziója  

 Kora: 1960-as évektől épült  

 Anyaga: Beton, azbesztcement, műanyag  

 Csatornázottság aránya a tervezési területen: ~81%, az agglomeráció három önálló 

településén az utóbbi évek csatornázása következtében >95 % 

Környezeti terhelés:  

 A csatornába nem kerülő szennyvíz mennyisége: ~830. 000 m3/év.  

 Közvetlenül a talajba jutó szennyvíz mennyisége: ~750.000 m3/év.  

 A területen ~7.500 db. szennyvíz tároló üzemel (szikkasztó), melynek egy része érinti 

a Kótaji vízbázis hidrogeológiai védőövezetét.  

 Elszikkasztott szennyvizek miatt a területen a talajvíz átlagos mélysége ~2,0 m-rel 

emelkedett.  

 Elvezetett idegen víz ~20-22 %  

 Infiltráció ~16-18 % (elsősorban a főgyűjtők állapota miatt).  

Csapadékvíz ~4 %.  

 Átemelők környezetének bűzproblémái.   

A komposztálás hiányosságai:  

 A komposztáló területek nagysága nem megfelelő, a szennyvízelvezető rendszer 

végleges kiépítése utáni várható szennyvíziszap mennyiségét nem tudja fogadni.  

 A komposzt készítésében résztvevő gépek teljesítménye kicsi, a megfelelő komposzt 

előállításához nem áll rendelkezésre nyesedék aprító gép és a kész komposzt rostálását 

végző gép.  

 Nem áll rendelkezésre a komposztálási folyamat lezajlásához szükséges nitrogén 

pótlást biztosító zöld nyesedék tároló tér.  

 A komposztáló terek nincsenek lefedve, a komposztálási folyamatot nagyban 

befolyásolja az időjárás.  
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 A projekt célja:   

A környezet terhelésének csökkentése és az életminőség javítása a fenntartható fejlődés és a 

szennyező fizet elvének érvényesülése mellett: 

 a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,  

 a talajszennyezés csökkentése,  

 a talajvíz-szennyezés megállítása,  

 a talajvízszint emelkedésének megállítása  

 vízbázis védelem  

 a levegőminőség javítása  

A célokat a projekt az alábbi intézkedésekkel kívánja elérni:  

 Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvízelvezetés és gyűjtés megoldása,  

 Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap kezelés 

megoldása,  

 A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés során keletkezett szennyvíziszap 

ártalommentes elhelyezése.  

 A 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a 91/271/EEC Direktíva rendelkezéseivel összhangban  a 

nyíregyházi szennyvízelvezetési agglomerációban (a szennyvíz kibocsátás a 15 000 LE 

terhelést meghaladja) a közműves szennyvízelvezetésre, a szennyvizek biológiai tisztítására, 

illetőleg ártalommentes elhelyezésére vonatkozó célokat  2010. december 31. előtt el kell érni. 

Az agglomerációhoz tartozó három település lakosainak száma jelenleg több, mint 10 ezer fő, 

így e településekkel együtt az agglomeráció teljes állandó lakosságának száma mintegy 130 

ezer fő.  

A program műszaki tartalma:  

1. Nyíregyháza belterületi hálózatfejlesztés  

2. Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés  

3. II. sz. szvtt. nyomóvezeték  

4. Főgyűjtők átépítése  

5. Hálózatracionalizálás, helyi beavatkozások  

6. Szaghatás kezelés  

7. II. sz. szvtt. fejlesztése  
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8. Komposztáló telep építése  

1.  Nyíregyháza belterületi csatornafejlesztés  

A tervezett csatornák minden esetben a meglévő hálózathoz csatlakoznak. A fejlesztés a 

belterületi városrészeket érinti, kiemelt fontosságú azonban Kistelekiszőlő, Borbánya és a 

Nyíregyházi út északi és déli oldala, amely városrészek esetében nagyobb összefüggő terület 

csatornázására kerül sor. 

Épül: gravitációs csatorna: 41.862 m, nyomás alatti csatorna: 3.340 m, nyomóvezeték: 7984 

m, átemelő: 35 db , új bekötés: 3.051 db.  

 

2.   Nyíregyháza agglomeráció csatornafejlesztés  

A város közigazgatási területén belül elhelyezkedő külterületein a településszerkezethez 

igazodva 9 ágvezeték épül, melyek ezen településrészek összegyűjtött szennyvizeit 

továbbítják. Az ágvezetékekhez az adott településrészeken belül mellékgyűjtők csatlakozna  

A 26/2002. (II. 27.) szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló kormányrendelet 

szerint ha-onként 30 főtől lehet része az alrendszer az agglomerációnak. Ennek 

figyelembevételével kerültek kiválasztásra a csatornázandó bokortanyák, melynek során a 

program megvalósításánál a nem támogatható tevékenységek körére vonatkozó szabályokat is 

be kell tartani, melyeket a 2007. szeptember 18.-án megjelent pályázati útmutató részletesen 

tartalmaz.  

A 2007. szeptember 18-án megjelent pályázati útmutató (KEOP 1.2.) szerint nem 

támogathatóak műszakilag az üdülőövezetben lévő területek csatornázása, ezért a tervekben 

korábban szereplő Császárszállás- Oláhrét csatornázását ki kellett venni a programból.  

A programban szereplő bokortanyák:   

Település Fő Település Fő Település Fő Település Fő 

Zomboribokor 158 Nádasbokor 24 Polyákbokor 113 Nyírjes 322 

Salamonbokor 235 Gerhártbokor 132 Sulyánbokor 122 Felsőpázsit 600 

Újtelekibokor 295 Rókabokor 101 Butyka 926 Nyírszőlős 2493 

Vargabokor 324 Kazárbokor 98 Rozsrétszőlő 1282 Sóstófürdő 579 

Jánosbokor 161 Vajdabokor 326 Mandabokor 643 Sóstóhegy 678 

Kovácsbokor 187 Benkőbokor 103 Nagyszállás 1315 Alsópázsit 96 
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Épül: gravitációs csatorna: 78.834 m, nyomás alatti csatorna: 2.378 m, nyomóvezeték: 39.826 

m, átemelő: 55 db , új bekötés: 4.502 db.  

3.   II. sz. SZVT nyomóvezeték  

A II. sz. szennyvíztisztító telep kiterheléséhez a telepre vezető, jelenleg DN 600 átmérőjű,  

azbesztcement anyagú nyomóvezeték átépítésére kerül sor az átmérő csökkentésével, két 

közbenső átemelő létesítésével.  

Épül: 8.146 m nyomóvezeték, 2 db átemelő  

4.   Főgyűjtők átépítése és részleges rekonstrukciója  

A főgyűjtők egyes szakaszait át kell építeni, még más szakaszait a rossz műszaki állapot miatt 

rekonstrukció alá kell vonni.  

Az átépítések nyíltárkos és mikro-tunnel technológiával, míg a rekonstrukciók csőbéleléssel 

történnek.  

Épül: 11,4 km csatorna, melyből 5,6 km átépítés, 5,8 km bélelés, új bekötés 82 db.  

5.   Hálózatracionalizálás, lokális beavatkozások  

A II. sz. Szennyvíz tisztítótelep üzembe helyezése szükségessé teszi a hálózat kisebb 

átalakítását annak érdekében, hogy a két szennyvíztisztító telep között a szennyvíz 

megfelelően osztható legyen. A projekt keretében két meglévő vízkormányzási pont 

átalakítása és egy új átkötés kialakítása szerepel. 

Lokális bővítések, átépítések meglévő átemelőket és csatorna szakaszokat érintő 

beavatkozások. 

Épül: gravitációs csatorna: 4.713 m, nyomó vezeték: 7493 m, 11 db átemelő, új bekötés: 176 

db.  

6. Szaghatás kezelés  

A rendszer jelentős átemelői a város terjeszkedése miatt körbeépültek, az átemelők okozta bűz 

miatt sok lakossági panasz érkezik. A projekt keretében 35 db meglévő átemelő 

szaghatásának kezelésére kerül sor limitált nitrát-adagolással, aktív, vagy passzív biofilter 

beépítésével. A szaghatásokat a projekt a megépülő új átemelőkkel együtt, rendszer szinten 

kezeli. 

Épül: 35 db meglévő átemelő szaghatás-kezelése, limitált nitrát-adagolás, biofílterek, 

szakértői rendszer, valamint az I. sz. szvtt. fogadóaknáinak szagtalanítása.  
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7. II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése  

A 2002-ben leállított II. sz. szennyvíztisztító telep felújításra kerül. A szennyvíztisztító telep 

fő paraméterei:  

 - 10 000 m3/d hidraulikai kapacitás 

  - 78 000 LE biológiai terhelés 

   - KOId: 8.800 kg/d 

   - BOI5: 5.305 kg/d 

   - ÖN terhelés: 2334 kg/d  

   - ÖP terhelés: 187 kg/d 

   - Lebegő anyag terhelés: 6.625 kg/d 

 A tisztított szennyvíz befogadója a IX. sz. főfolyás. A tisztított szennyvíz a szennyvíztisztító 

telepről a befogadóba az erre a célra létesített árokban, majd a Kisszék-Hosszúháti 

szivárgóban halad. 

Szennyvíztisztítás: eleven iszapos technológia, tápanyag eltávolítással. 

Iszapkezelés: anaerob rothasztás, gázhasznosítással, az iszap víztelenítésével  

8.   Komposztáló telep építése  

A komposztáló telep az I. sz. szennyvíztisztító telep mellett létesül.  

A komposztálás könnyűszerkezetes, tetővel lefedett, oldalain acél héjszerkezettel lezárt, 

aszfaltburkolatú felületen történik. A zárt komposztáló területen a levegőztetés biofilterrel 

biztosított. 

A kiválasztott technológia  zárt, szagtalanított térben történő prizmás érlelés átforgatásos 

szellőztetéssel. 

A komposztáló telep mindkét szennyvíztisztító telepről fogadja 11 t/d víztelenített iszapot, 

melynek száraz anyag tartalma 20% 

A szennyvíziszap ártalommentes elhelyezése komposztálás útján valósul meg.  

A komposzt mennyisége: 15.576 kg/d 

A komposzt elhelyezése: mezőgazdasági felhasználás, hulladéklerakók rekultivációja.  
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A projekt megvalósításának tenderstratégiája:  

 FIDIC Piros Könyv alapján Csatorna hálózat fejlesztése és rekonstrukciók, valamint  

az átemelők szaghatásának kezelése Egy tender- 5 csoport, ahol az egyes csoportokra 

részajánlat tehető.  

 FIDIC Sárga Könyv alapján II. sz. szennyvíztelep fejlesztése és a központi 

komposztáló telep építése Egy tender- 2 csoport, ahol az egyes csoportokra részajánlat 

tehető.    

 Szolgáltatási tender „Mérnök/műszaki felügyelet-tájékoztatási és PR feladatok”  

A program megvalósításának tervezői költségvetése (2007. évi árszinten)  

Projekt elem megnevezése Nettó 

öszzeg 

(eFt) 

Bruttó 

összeg (eFt) 

1. Hálózatfejlesztés 9 413 567 11 296 280 

1.1. Nyíregyháza belterületi csatornázás 2 018 857 2 422 628 

1.2. Nyíregyháza külterületi csatornázás 4 619 262 5 543 114 

      Csatorna építés összesen 6 638 119 7 965 743 

1.3. II. sz. Szennyvíz telepi nyomóvezeték 798 466 958 159 

1.4. Főgyűjtő átépítés-rekonstrukció 1 155 467 1 386 560 

1.5. Átkötések, bővítések 602 999 723 599 

1.6. Meglévő átemelők szaghatás kezelése 218 516 262 219 

2. II. sz. Szennyvíztisztító telep fejlesztése 2 184 991 2 621 989 

3. Központi komposztáló telep építése 407 894 489 473 

    Kivitelezés összesen 12 006 452 14 407 742 

    Tartalékkeret (6%) 720 387 864 465 

Építési szerződések összege 12 726 839 15 272 207 

Mérnök/műszaki felügyelet, tájékoztatási és PR 

feladatok 

600 000 720 000 

Projekt mindösszesen 13 326 839 15 992 207 

 

 



191 

 

Nyírtelek esetében a csatornahálózat bővülésével kell számolni. 

Szennyvízhálózat fejlesztése érdekében négy önkormányzat létrehozta az Alsó- Szabolcsi 

Víziközmű Beruházási Társulást 2007 novemberében. A települések Nyírtelek, Tiszadob, 

Tiszaeszlár és Tiszalök, a gesztor önkormányzat Nyírtelek. A Szennyvízcsatorna- hálózat 

kiépítésére vonatkozó beruházás előkészítő szakaszára vonatkozó támogatási szerződés 2008. 

évben került aláírásra, melynek következő üteme „Az Alsó- Szabolcsi Szennyvíz- elvezetési 

és tisztítási projekt”, melynek becsült költsége közel 4,5 milliárd Ft. Megvalósulását 2013-ra 

tervezik. Az előkészítő munkák költsége 99,45 millió Ft. 

Az Uniós forrásból támogatott beruházás megvalósulásával a települések teljes belterületén 

kiépítésre kerül a szennyvízhálózat.  

 

Napkor község területén a zárt rendszerű szennyvízelvezető hálózat, valamint a szennyvíz 

fogadására és tisztítására szolgáló létesítmény nincs kiépítve. A településről a 

magánlakásoktól illetve intézményektől házi szennyvízszikkasztó tárolókból évente 2000 m
3
 

folyékony hulladék kerül elszállításra tengelyen a Nagykállóban üzemelő szennyvíztisztító 

telepre. 

Apagy Község Önkormányzata, Napkor Község Önkormányzata, és Nyírtét község 

Önkormányzata közös pályázatot nyújtottak be Apagy, Napkor és Nyírtét települések 

szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító telep építésének érdekében.  

Elsőként beadott pályázat azt tartalmazta, hogy a települések szennyvize Nyíregyháza- 

Oroson keresztül bekerül a nyíregyházi szennyvíztisztító telepre. Az időközben kiadott 

Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósulási Program (25/2002.(II.27) 

Korm. Rendelet) alapján a benyújtott műszaki tartalom nem valósulhatott meg, a települések 

külön agglomerációba kerültek besorolásra. Az új agglomeráció elfogadását követően Apagy, 

Napkor és Nyírtét települések közös szennyvízelvezetésére és tisztítására készült el új 

koncepció. 

A Napkor településen lakosságtól 333 m
3 

/nap szennyvíz, és 49,5 m
3
 / nap ipari szociális 

szennyvíz keletkezése számolható. A tervezett szennyvízcsatorna hálózat a település 

belterületén, közterületeken a meglévő utcákban épül meg, az útburkolatban haladva, 

figyelembe véve a meglévő közművektől betartandó védőtávolságokat.. Ahol szükséges a 

közutakat átfúrással keresztezi. Napkor településen az engedélyezett kiépítésre kerülő 

szennyvízcsatorna hálózat tartalmaz 21,018 km gravitációs csatorna, 352 fm tisztító akna, 570 

fm nyomóvezeték, 22 db szennyvízátemelő megépítését. 

A tervezett szennyvíztisztító telep egy 62 m x 48 m élhosszúságú 5000 m
2
 nagyságú területen, 

Apagy településen kerül kialakításra.  
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Tervezett szennyvíztisztítási technológia: 

A településekről nyomóvezetéken érkező szennyvíz mennyiségét zárt indukciós áramlásmérő 

berendezés fogja mérni. A szennyvíz gépi tisztítású rácsra, majd függőleges átfolyású 

homokfogóba kerül. A tengelyen beérkező folyékony hulladék fogadóaknába jut, melyből a 

meszes kezelés után átemelésre kerül, és keveredik a befolyó szennyvízzel, és további 

kezelésük együtt történik. A rácsszemét hulladékkezelő telepre kerül kiszállításra. A kevert 

szennyvíz a homokfogóból a függőleges átfolyású előülepítőbe, innen a denitrifikációs 

medencébe, majd a levegőztető medencébe folyik. Az előülepítőben kiülepített kevert iszap 

iszaptároló- homogenizáló medencébe kerül. A levegőztető medencében a lebontáshoz 

szükséges levegő bejuttatása mélylégbefúvással történik. A levegőztető medencéből az 

iszapelegy egy utóülepítőbe kerül, ahol megtörténik az elegy fázisszétválasztása. A tisztított 

szennyvíz fertőtlenítő medencébe folyik, ahol lehetőség van hipoklorit oldat adagolásával a 

fertőtlenítésre, illetve előírás hiányában a műtárgyon keresztül a szennyvíz fertőtlenítés nélkül 

átemeléssel a befogadóba vezethető. A keletkező szennyvíziszap az osztóaknából levegőztető 

medencékbe, denitrifikációs medencébe, illetve a fölösiszap az előülepítő medencébe 

vezethető. Az előülepítőben kiülepített iszap az iszaptároló-homogenizáló medencében kerül 

betárolásra víztelenítés előtt. A víztelenített iszapot Nyíregyházára a központi komposztáló 

telepre szállítják. A tisztított szennyvíz befogadója a Sényői (VI. sz.) főfolyás a 16+735 km-es 

szelvényében, mely kezelője a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat.   

 

Nagycserkesz (önállóan képez egy agglomerációt) Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a település közigazgatási területén, község központ, valamint tanyabokrok 

szennyvízcsatornázását tervezi megvalósítani pályázati forrásból, mely hálózatbővítéssel egy 

időben a meglévő nyárfás szennyvíztisztító telepi kapacitásbővítése is megvalósításra kerülne. 

A beruházás indokolt. Az egy főre jutó fajlagos napi vízfogyasztás 120 l/ fő/ nap. A 

szennyvízmennyiség a fajlagos ivóvízmennyiségnek 70- 75 %- a. Szennyvízmennyiség a 

26/2002. (II.27.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint 80- 90 l/ fő/ nap. Jelenleg 

ivóvízbekötéssel ellátott ingatlanok száma 71 %, és az arány nem emelkedik. 

Nagycserkesz szennyvízhálózattal való ellátottsága csupán 4 %. Jelenleg csak a két 

közintézmény (általános iskola, óvoda) van bekötve a hálózatba. Ez a szám magyarországi és 

régiós viszonylatban is nagyon kevés.  

A pályázott beruházás 2 változata is elkészült. Az egyik a község központi belterületén csak a 

beépített utcákban, valamint a 13 tanyatelepülésen terveznek csatornahálózat bővítést, 

valamint a nyárfás telep bővítését 5,9 ha -ra. A 13 tanyatelepülésen olyan egyedi 
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szennyvízkezelési létesítményeket (1-25 lakos egyenértéknek megfelelően) terveznek 

megvalósítani, amely a szennyvíz tisztítását, tárolását, végső elhelyezését szolgálják. A 

második változat megegyezik az előbb említettel, azzal a különbséggel, hogy a beépített 

utcákat csak mintegy 70 % -ban kívánják csatornázni, és a nyárfás telepet 3,9 ha-ral 

bővítenék.  

A beruházás során pályázati forrásból megvalósításra kerül KG PVC anyagú csővezetékkel 

7450 m gravitációs vezeték, 3822 m házi bekötő vezeték, 5 db szennyvíz átemelő, 1380 m 

nyomóvezeték, valamit egy db szennyvízszippantó kocsi beszerzése, amely a szállítást 

hivatott megoldani a nyárfás szennyvíztisztító telepig. 

A beruházás során a Nyírségvíz Zrt. beruházásában kerül megvalósításra szennyvíz 

tisztítására és elhelyezésére használt, Nagycserkesztől nyugatra kb 500 méterre található 

meglévő szennyvíztisztító telep bővítése, mely területigénye 6 ha. 

A kialakításnál fő cél, hogy egy olyan elfogadható és gazdaságosan megépíthető 

szennyvízcsatorna hálózat alakuljon ki, melynél a beruházási és üzemköltségek 25 éves 

távlatot figyelembe véve átemelőket is beleértve a legoptimálisabbak.  

A program céljai illeszkednek Szabolcs- Szatmár- Bereg megyei Szennyvízelvezetési 

Programhoz, valamint koncepcióhoz. Továbbá kapcsolódnak a Nemzeti Települési Szennyvíz 

elvezetési és tisztítási Megvalósítási Programhoz, és az Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti 

Megvalósítás Programjához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 

 

VII. FEJEZET Összefoglalás 

 

 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. §-a elrendeli a 

helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, amelyek tartalmi követelményeit általánosan a 

Hgt. 37§ (4) és (5) bekezdései határozzák meg. A részletes szabályozást a 

hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) 

Kormányrendelet  tartalmazza. 

Jelen anyag elkészítésének célja a 2004-es Alapterv elkészítése óta eltelt időszakban 

megvalósult célok bemutatása és a következő időszak feladat meghatározásának korrigálása, 

az időközben bekövetkezett változások figyelembe vételével. 

 

A tervezés összetett feladat, amelyben az alapos helyzetfeltárást követően meg kellett 

határozni a konkrét célokat, prioritásokat és cselekvési programot kellett készíteni. 

 

A hulladékgazdálkodási törvény kiemelt fontosságú, elérendő célként határozza meg: 

- a képződő hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, az 

újrahasználatot, 

- a keletkező hulladék hasznosítását,  

- a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék előírásoknak megfelelő 

ártalmatlanítását. 

 

A hulladékgazdálkodási tervet a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett 

más hatóságok, érdekképviseleti szervezetek, környezetvédelmi társadalmi szervezetek 

bevonásával készült el (Hgt. 33.-36.§). 

A terv a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal, a tervezési területre vonatkozó 

környezetvédelmi programmal, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és 

településrendezési dokumentumokkal összhangban lett kialakítva (Hgt. 37. § (1)). 

 

A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei: 

 

1. A hulladékgazdálkodási terv készítésének jogszabályi háttere, mely magába foglalja a 

vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, valamint az alapterv bázisévében érvényben lévő 

jogszabályok módosításait is. 
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2. A tervezési terület településeinek bemutatása, demográfiája, környezeti jellemzője, 

gazdasága. 

 

3. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, 

mennyiségei, valamint a tervezési területre beszállított és onnan kiszállított, hasznosítandó 

vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyiségei. 

 

Tervezési területen keletkező hulladékok mennyiségei: 

 

Tervezési területen lakosságtól begyűjtött egyéb települési- 

és lomtalanítási hulladék várható mennyisége
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Tervezési területen lakosságtól elkülönítetten begyűjtött műanyag, 
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Tervezési területen lakosságtól elkülönítetten begyűjtött 

biohulladék várható mennyisége
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Tervezési területen közcsatornában elvezetett szennyvíz várható 

mennyisége
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5. A tervezési terület éves hulladékmérlege. 

 

6. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények. 

 

7. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések. 

 

8. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények (kiemelten a Regionális 

Hulladékkezelő telep, Állategészségügyi telep), a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 

bemutatása. (Városüzemeltetési KHT, Nyír- Flop Kft, Septox Kft, Biofilter Kft).  

 

9. A települési szilárd- és folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése. 
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10. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok a települési szilárd- és folyékony hulladék 

tekintetében. 

 

10. 1. Települési szilárd hulladék vonatkozásában elérendő célok: 

 

- Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, a 2004/12/EK irányelvben megfogalmazott 

hasznosítási célok elérése. 

- Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése 

- Elhagyott hulladékok keletkezésének megakadályozása, kialakult illegális hulladék 

lerakatok felszámolása 

- Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás 

- Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése 

- Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakó telepek 

rekultiválási, felszámolási feladatai 

 

Az célok elérésének pénzügyi szükséglete:  

 

Nyíregyháza 

Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése ártalmatlanítása 18.000. e. Ft   

Elhagyott hulladékok keletkezésének megakadályozása, kialakult illegális hulladék lerakatok 

felszámolása 63.000. e. Ft 

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás    2.600. e. Ft 

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése   88.000. e Ft 

Oros- Hulladéklerakó Rekultiváció (végleges, részleges lezárás)           700.000 e. Ft 

Borbánya- Hulladéklerakó Kármentesítés              800.000 e. Ft 

Összesen:              1.671.600. e. Ft 
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Nyírtelek 

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 8.100. e. Ft 

Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése ártalmatlanítása 1.200. e Ft   

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás   955. e. Ft  

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése 20.000. e Ft  

Összesen:                  30.255. e. Ft 

 

Kálmánháza  

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 7.900. e. Ft 

Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése ártalmatlanítása 380. e Ft   

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás 955. e. Ft 

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése 5.880. e. Ft  

Hulladéklerakó Rekultiváció (végleges lezárás)                51.000 e. Ft 

Összesen:                  66.115. e. Ft 

 

Nagycserkesz  

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 7.000. e. Ft 

Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése ártalmatlanítása       350. e Ft   

Elhagyott hulladékok keletkezésének megakadályozása, kialakult illegális hulladék lerakatok 

felszámolása 400. e. Ft  

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás      955. e. Ft  

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése 4.312. e. Ft  

Hulladéklerakó Rekultiváció (végleges lezárás)                40.000 e. Ft 

Összesen:                  53.017. e. Ft 

 

Napkor 

Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése 5.500. e. Ft 

Lakossági veszélyes hulladék begyűjtése ártalmatlanítása 600. e Ft   
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Elhagyott hulladékok keletkezésének megakadályozása, kialakult illegális hulladék lerakatok 

felszámolása 1.300. e. Ft  

Szelektív hulladékgyűjtést elősegítő lakossági tájékoztatás, környezettudatos gondolkodás 

kialakítása, tudatformálás    955. e. Ft 

Lakosságnál keletkező növényi eredetű bomló szerves anyag elkülönítetten történő 

kezelésének továbbfejlesztése 9.984. e. Ft  

Hulladéklerakó Rekultiváció (rétegtakarás)       6.000 e. Ft 

Összesen:                  24.339. e. Ft 

 

A fent említett célok egy része várhatóan a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális 

szilárdhulladék-gazdálkodási program keretében fog megvalósulni, annak részét képezik. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei regionális szilárdhulladék-gazdálkodási program: 

Alapítói: 240 települési, és 1 megyei önkormányzat. 

Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe. 

A tervben szereplő települések részt vesznek a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás által irányított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

regionális szilárdhulladék-gazdálkodási programban melynek feladata:  

A társult önkormányzatok közigazgatási területén, összehangolt fejlesztések, közös 

programok kialakítása abból a célból, hogy a megyében korszerű, EU komform, regionális 

hulladékgazdálkodási rendszert alakítsanak ki, mely magába foglalja a hulladék gyűjtését, 

válogatását, újrahasznosítását illetve a válogatási maradványok korszerű EU szabályozásnak 

megfelelő lerakóban való elhelyezését. Ehhez kapcsolódó technikai és technológiai 

módszerek kialakítása az eszközök beszerzése, a szükséges beruházások megvalósítása, az 

illegális, vagy felhagyott hulladéklerakók rekultivációja. 

 

10. 2. Települési folyékony hulladék 

 

10. 2. 1. Települési folyékony hulladék vonatkozásában elérendő rövidtávú célok: 

 

- Vízzáróan kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása, talaj- és talajvízszennyezést 

kizáró módon 

- Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések számának növelése. 

- Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés 

- Szennyvíztelepeken lévő szennyvíziszap kezelésének megoldása. 
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- Szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, bővítésére, szennyvíztisztító telepek létesítésére, 

kapacitásbővítésére pályázatok elkészítése. 

 

Költségek megoszlása a „Vízzáróan kialakított egyedi szennyvíztárolók kialakítása, talaj- és 

talajvízszennyezést kizáró módon”, és a „Szennyvízcsatorna hálózatra való rákötések 

számának növelése” című projektek esetében: 

Nyíregyháza           450. e. Ft 

Nyírtelek           300. e. Ft 

Napkor          250. e. Ft 

Kálmánháza          250. e. Ft 

Nagycserkesz           250. e. Ft 

 

10. 2. 2. Települési folyékony hulladék vonatkozásában elérendő középtávú célok: 

 

- Nyíregyháza pályázatot nyújtott be az Európai Unió Kohéziós Alapjához  Nyíregyháza és 

térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának megvalósítására. 

 A projekt célja:  A környezet terhelésének csökkentése és az életminőség javítása a 

fenntartható fejlődés és a szennyező fizet elvének érvényesülése mellett: 

 a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, a vízminőség javítása,  

 a talajszennyezés csökkentése,  

 a talajvíz-szennyezés megállítása,  

 a talajvízszint emelkedésének megállítása  

 vízbázis védelem  

 a levegőminőség javítása  

A célokat a projekt az alábbi intézkedésekkel kívánja elérni:  

 Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvízelvezetés és gyűjtés megoldása,  

 Nyíregyháza és agglomerációjában a szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap kezelés 

megoldása,  

 A szennyvíztisztítás és az iszapkezelés során keletkezett szennyvíziszap 

ártalommentes elhelyezése.  



201 

 

- Nyírtelek a szennyvízhálózat fejlesztése érdekében négy önkormányzat létrehozta az Alsó- 

Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulást. Az Uniós forrásból támogatott beruházás 

megvalósulásával a települések teljes belterületén kiépítésre kerül a szennyvízhálózat.  

 

- Apagy Község Önkormányzata, Napkor Község Önkormányzata, és Nyírtét község 

Önkormányzata közös pályázatot nyújtottak be Apagy, Napkor és Nyírtét települések 

szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító telep építésének érdekében.  

 

- Nagycserkesz település közigazgatási területén, község központ, valamint tanyabokrok 

szennyvízcsatornázását tervezi megvalósítani pályázati forrásból, mely hálózatbővítéssel egy 

időben a meglévő nyárfás szennyvíztisztító telepi kapacitásbővítése is megvalósításra kerülne. 

 

11. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program: a hulladékok 

kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és 

hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása, végrehajtásuk 

sorrendje és határideje, a megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, 

ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása, 

valamint ezek becsült költségei (Hgt. 37. § (4)). 


