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I. Bevezetés 

I.1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak szabályozása 

Az önkormányzatok sokrétő szerepet játszanak a környezet védelmében. Az elmúlt években az új 

önkormányzati rendszerrel együtt kialakult ennek jogi szabályozása is. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) alapján a helyi 

önkormányzatok rendeletet bocsátanak ki a környezetet érintı kérdésekben is. 

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

kormányzatok környezetvédelmi célú rendeletalkotását. Rögzíti egyúttal, hogy ezekben a rendele-

tekben – más jogszabályokban elıírtaknál – nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elı-

írások is meghatározhatók. 

Az Ötv. 8. § (1) bekezdése – nem teljes körő – felsorolást ad a települési önkormányzatok ún. 

helyi közszolgáltatási feladatairól. Ebben szerepel általánosan „az épített és természeti környezet 

védelme”. 

Az Ötv. 8. §-a arról is rendelkezik, hogy a helyi közszolgáltatási feladatoknál a települési önkor-

mányzat maga határozza meg, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Ugyanakkor 

kötelezı feladatokat a törvény is elıír az önkormányzatok számára. 

Ezt a joghelyet is figyelembe véve született meg a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. XLIII. 

törvény (a továbbiakban: Hgt.), amely már mind a települési önkormányzat számára, mind a la-

kosság számára kötelezı elıírásokat tartalmaz. Ezen elıírások között szerepel többek között a 

helyi hulladékgazdálkodási tervkészítési, beszámolási és felülvizsgálati kötelezettség is a telepü-

lési önkormányzatok számára. 

 

I.2.Elızmények, valamint a tervkészítés és felülvizsgálat jogszabályi háttere 

A helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését a Hgt. a 35. §-ában írja elı az önkormányzatok 

számára. A törvény 59. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 

126/2003. (VIII.15.) rendeletében szabályozza a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi kö-

vetelményeit. 
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A tervezés összetett feladat, amelyben az alapos helyzetfeltárást követıen meg kell határozni a 

konkrét célokat, prioritásokat és cselekvési programot kell készíteni. 

A Hgt. biztosítja a kereteket a hulladékgazdálkodás további részletes szabályozásához. A törvény 

kiemelt fontosságú, elérendı célként határozza meg: 

• a képzıdı hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentését, 

• az újrahasználatot, 

• a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék elıírásoknak megfelelı ártalmatla-

nítását. 

A hulladékgazdálkodási tervek, a törvényben meghatározott célok elérését az alapelvek érvényesí-

tésével segítik elı. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) az Országgyőlés 2002. no-

vember 26-án fogadta el, a 110/2002. (XII.12.) OGY határozattal. Az OHT-t és az annak alapján 

készülı regionális és helyi szintő hulladékgazdálkodási terveket – kidolgozóik – hat évre készítik 

el, és a Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdésének értelmébe két évente beszámolót állítanak össze az ab-

ban foglaltak végrehajtásáról, illetve felülvizsgálják azt. Tehát a Hgt. értelmében a hulladékgaz-

dálkodási tervkészítési folyamat szabályozása három szintő, ahol az egyes szintek egymásra épül-

nek: 

 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv /OHT/ 
 

↓ 
 

Területi Hulladékgazdálkodási Terv /THT/ 
 

↓ 
 

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv /HHT/ 

 

Az OHT-ban meghatározott célok, megvalósíthatóságukhoz szükséges feladatok és eszközök fi-

gyelembevételével készültek el a THT-k (regionális szint), amelyek alapján kerültek kidolgozásra 

a HHT-k (települési önkormányzati szint). Az egyes tervezési szinteken elkészült tervek szorosan 

összefüggnek egymással, de mivel sem az OHT, illetve sem a THT-k felülvizsgálatai nem készül-

tek el a megadott határidıpontig, ezért ezekre jelen felülvizsgálati anyagban támaszkodni nem 

lehetett. 
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A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettıs szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell 

tudni oldani az adott településen élık által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási 

gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, ill. az OHT-ban és területi 

tervekben, stb. meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és meg-

valósításával országos és regionális szinten is javítani kell a környezet állapotán. 

 

A Hgt. értelmében több település közösen is elkészíthette helyi hulladékgazdálkodási tervét (a 

továbbiakban: Alapterv), így a megyeszékhely gesztorsága mellett Szekszárd, Bátaszék, 

Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Kakasd, Medina, Mórágy, Mıcsény, İcsény, Pörböly, Sár-

pilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb települések közösen készíttették el tervüket, a 

ForEnviron Környezetvédelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel a 2004. évben. A tervkészítéshez 

az érintett önkormányzatok vissza nem térítendı támogatást nyertek el (a támogatási arány 80% 

volt) pályázati forrásból. 

 

I.3. A helyi hulladékgazdálkodási terv beszámolója és felülvizsgálata elkészíté-
sének célja és szempontjai 
Jelen anyag elkészítésének célja a 2004-es Alapterv elkészítése óta eltelt idıszakban megvalósult 

célok bemutatása és a következı idıszak feladat meghatározásának korrigálása, az idıközben 

bekövetkezett változások figyelembe vételével. 

 

A felülvizsgálat elkészítésének szempontjai az alábbiak: 
 

- Az állapotértékelés adatainak módosítása az eltelt idıszakra vonatkozóan, 

- jelen beszámoló fı fejezetei megegyeznek az Alapterv fıbb fejezeteivel, 

- az Alaptervben kitőzött célok megvalósításának elemzése, a határidıre nem teljesített cé-

lok idıbeli csúszásának okai, 

- új célok kitőzése a jelenlegi állapot figyelembe vételével.  
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I.4. Jogszabályi változások, az Alapterv elkészítése óta 

 

A hulladékgazdálkodást érintı jogszabályok területén voltak módosítások, változások az Alapterv 

elkészítése óta eltelt idıszakban. Jelentısebb változást azonban csak az alább felsorolt jogsza-

bályok hoztak a hulladékgazdálkodás területén: 

 

� 224/2004 (VII.22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerzıdésrıl, 

 

� 20/2006. (IV.5.) KvVM. rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kap-

csolatos egyes szabályokról és feltételekrıl,  

 

� 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékérıl, 

 

� 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-

gáltatási kötelezettségekrıl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel össze-

függésben egyes további kormányrendeletek módosításáról, 

 

� 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról, 

 

� 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezıanyag-kibocsátási,- és szállítási 

nyilvántartás létrehozásáról, 

 

� 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépı hulladékszállításról, 

 

� 1774/2002. EK. rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt hulladékokat érintı egészség-

ügyi szabályokról, amely hatályon kívül helyezte a 71/2003. (VI.27.) FVM rendeletet. 
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II. A beszámolóhoz és felülvizsgálathoz kapcsolódó általános adatok, informá-

ciók 

 

Jelen dokumentáció elkészítésében két szervezet vett részt, az ALISCA Terra Regionális Hulla-

dékgazdálkodási Kft (a továbbiakban: ALISCA Terra Kft), valamint Szekszárd Megyei Jogú Vá-

ros Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).  

 

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot hirdetett meg jelen dokumentá-

ció elkészítésére a kistérség településeit érintıen (kivéve Szekszárd), mely pályázaton az ALISCA 

Terra Kft nyerte el a feladat elvégzését. A Polgármesteri Hivatal pedig feladatkörébıl eredıen, 

Szekszárd településre vonatkozóan vett részt jelen dokumentáció elkészítésében. Mivel 2004-ben 

az érintett települések közösen készítették el helyi hulladékgazdálkodási tervüket, ezért a két szer-

vezet vezetıi úgy döntöttek, hogy a települések beszámolójának és felülvizsgálatának is célszerő 

lenne egy dokumentációban megjelennie. 

 

Az Alaptervben érintett települések köre annyiban változott, hogy Báta, Bátaapáti, Kakasd, Mór-

ágy, Mıcsény és İcsény települések a dokumentáció elkészítésével nem bízták meg e feladat 

készítıit, így ezen települések beszámolóját és felülvizsgálatát a dokumentáció nem tartalmazza. 

 

II.1. A tervezés általános adatai 
 

Tervezési szint: helyi hulladékgazdálkodási terv 

 

A tervezéssel érintett települések: Szekszárd, Bátaszék, Alsónána, Alsónyék, Medina, Pörböly, 

Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb. 
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                                                                                                                                        1. ábra 

 
Érintet települések 

 

A helyi hulladékgazdálkodási tervezésért, így a beszámoló és a felülvizsgálat elkészítéséért 

felelıs személy: Az érintett települések polgármesterei 

 

Készítette:  
Járosi Szilvia környezetvédelmi referens (ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft) 

Lovász Roland környezetvédelmi referens (Polgármesteri Hivatal Szekszárd) 
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Bázis év: 2004. (az Alapterv készítésének éve) 

A felülvizsgálatnál a 2006. és 2007. évi adatokat vettük alapul (a rendelkezésre ál-

lástól függıen). 

 

II.2. Jelen anyag elkészítéséhez felhasznált dokumentumok 
 

• Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

• Dél-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Terv 

• Dél-Balaton Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program  

• Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási terve 

• Szekszárd települési hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 2007. 

• Bátaszék települési hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 2007. 

• Az érintett települések települési szilárd és települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 

rendeletei 

• Egyéb adatszolgáltatások  

 

II.3. A dokumentáció elkészítésébe bevont intézmények, egyéb szervezetek 
• Az érintett önkormányzatok 

• Bát-Kom Kft 

• Szekszárdi Víz- és Csatornamő Kft  

• Dél-Tolna Közmő Kft 

• Dunaág Kft 

• Biozol Kft. 

• ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete 

• ÁNTSZ Dél-Dunántúli Regionális Intézete 

• ATEV Kft. (Solt) 

• Profikomp Kft 

• KSH 

• Pécsi Környezetvédelmi Kft 

• FoReGo Mo. Kft 

• E-Elektra Zrt 
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II.4. A tervezési terület településeinek bemutatása 
 
II.4.1. Demográfiai adatokban bekövetkezı változás 
 
II. 4.1.1. A települések lakosságszámában bekövetkezett változás 
                                                                                                                                                             1. táblázat 
Település 2004. évi tervezéskori lakosság-

szám (fı) 

Lakosságszám (fı) 

Szekszárd 35323 34174 

Bátaszék 6894 6702 

Alsónána 728 747 

Alsónyék 821 801 

Medina 891 864 

Pörböly 613 572 

Sárpilis 707 735 

Sióagárd 1420 1367 

Szálka 580 576 

Szedres 2499 2398 

Tengelic 2478 2466 

Várdomb 1261 1218 

Összesen 54215 52620 

Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006. 

 

A lakosság száma csak Alsónána és Sárpilis településeken nıtt, máshol mindenütt csökkenı ten-

denciát mutatott. Megjegyezzük, hogy az Alapterv óta eltelt idıszak alatti, a tervezési területet 

érintı lakosságszám csökkenés hulladékgazdálkodási szempontból figyelmen kívül hagyható. 
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II.4.1.2. A települések lakásszámában bekövetkezett változás 
                                                                                                                                                             2. táblázat 

Település 2004. évi tervezéskori lakásszám (db) Lakásszám (db) 

Szekszárd 14322 14755 

Bátaszék 2546 2553 

Alsónána 276 278 

Alsónyék 303 306 

Medina 349 351 

Pörböly 244 244 

Sárpilis 218 218 

Sióagárd 510 517 

Szálka 234 250 

Szedres 776 793 

Tengelic 992 999 

Várdomb 429 434 

Összesen 21199 21698 

Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006. 

Pörböly, Sárpilis településeket kivéve mindenhol bıvült a lakások száma, ezáltal valószínősíthetı, 

hogy a települési szilárd,- és folyékony hulladékok mennyisége is nıtt. Bár az elızı táblából az 

derült ki, hogy maga a lakosságszám csökkent, de a hulladékmennyiség akár a folyékony-, akár a 

szilárd hulladék tekintetében nézzük mindenütt növekedett valamilyen mértékben. 

 

II.4.1.3. Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások számában bekövetkezett változás és a 
közmővesítési arány 
                                                                                                                                                             3. táblázat 

Település 2004. évi tervezéskori közüzemi vízhálózatba 

bekapcsolt lakásszám (db) / kömővesítési arány 

(%) 

Közüzemi hálózatba bekapcsolt lakásszám (db) / 

közmővesítési arány (%) 

Szekszárd 14234 99 14387 98 

Bátaszék 2440 96 2471 97 

Alsónána 276 100 278 100 

Alsónyék 271 89 276 90 

Medina 264 76 267 76 

Pörböly 230 94 235 96 

Sárpilis 210 96 216 99 

Sióagárd 512 100 517 100 

Szálka 231 99 245 98 

Szedres 720 93 762 96 

Tengelic 912 92 981 98 

Várdomb 429 100 434 100 

Összesen / átlag (%) 20738 98 21069 97 

Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006. 
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A fenti táblázatból megállapítható, hogy a tervezési területen nıtt a közüzemi vízhálózatba bekap-

csolt lakások száma. A rákötések számának százalékos arányát tekintve csupán Sióagárd, 

Alsónána, és Medina településeken maradt meg a 2004. évi arány, míg Szekszárdon és Szálkán 

csökkent, addig a többi nem említett településen nıtt a rákötés aránya.  

II.4.1.4. Szennyvízcsatornára rákötött lakások számában bekövetkezett változás és a 
közmővesítési arány 

 
                                                                                                                                                             4. táblázat 
Település 2004. évi tervezéskori szennyvízcsatorná-

ra kapcsolt lakásszám (db) / 

csatornázottsági arány (%) 

Szennyvízcsatornára kapcsolt lakás-

szám (db) / csatornázottsági arány 

(%) 

Szekszárd 12913 90 13100 91 

Bátaszék 1397 57 2168 88 

Alsónána 87 32 208 75 

Alsónyék 0 0 0 0 

Medina 0 0 125 47 

Pörböly 0 0 0 0 

Sárpilis 0 0 31 14 

Sióagárd 306 60 362 70 

Szálka 231 100 245 100 

Szedres 0 0 540 71 

Tengelic 261 29 447 46 

Várdomb 0 0 311 72 

Összesen / átlag (%) 15195 73 17537 86 

Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006. 
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Bátaszéken, Alsónánán, Szedresen, Várdombon, Medinán, Tengelicen jelentısen nıtt a 

csatornázottsági arány. Alsónyéken, Pörbölyön továbbra sincs csatornahálózat kiépítve. A többi 

településen nem változott a csatornázottsági arány jelentıs mértékben. 

 

II.4.2. Gazdasági, ipari tevékenységek 
                                                                                                                                                             5. táblázat 

Gazdasági ág A gazdasági ágban mőkö-

dık aránya az alapterv 

készítésekor (%) 

A gazdasági ágban 

jelenleg mőködık 

aránya (%) 

Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 3,5 2,1 

Ipar, építıipar 16,8 18,9 

Kereskedelem, javítás 23,0 22,1 

Szálláshely szolg. Vendéglátás 3,5 3,5 

Szállítás, posta, távközlés 4,3 4,1 

Ingatlanügyletek, gazd. szolgáltatások 33,2 29,3 

Egyéb 15,7 20,0 

A mőködı vállalkozások megoszlása a megyeszékhelyen /Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006./ 

 

Ezen a területen az Alapterv elkészítése óta eltelt idıszakban hulladékgazdálkodási szempontból 

jelentıs változás Szekszárdon nem történt. 

 

                                                                                                                                                             6. táblázat 
Gazdasági ág A gazdasági ágban mőkö-

dık aránya az alapterv 

készítésekor (%) 

A gazdasági ágban 

jelenleg mőködık 

aránya (%) 

Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 5,5 3,7 

Ipar, építıipar 25,6 20,1 

Kereskedelem, javítás 27,4 22,2 

Szálláshely szolg. Vendéglátás 4,3 3,9 

Szállítás, posta, távközlés 35,9 4,1 

Ingatlanügyletek, gazd. szolgáltatások 1,3 27,0 

A mőködı vállalkozások megoszlása a térségben /Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006./ 

 

A szállítás és az ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatások körében a százalékos eltérés jelentıs. 

Tehát a térségben – ellentétben a megyeszékhellyel – új vállalkozások jelentek és szőntek meg 

ezen területeken, ami kismértékő befolyásoló hatással bírhat az érintett települések hulladékgaz-

dálkodásra is.  
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II.4.3. Idegenforgalom 
 

Ezen fejezetnél a térségben megszálló vendégek-, illetve az általuk eltöltött vendégéjszakák szá-

mában, az Alaptervben szereplı adatokhoz képest bekövetkezı változásokat kívánjuk szemléltet-

ni. Amint az adatokból kivehetı az elmúlt idıszakban ezen a területen jelentıs mértékő változás 

nem ment végbe. 

                                                                                                                                   7. táblázat 
Település Férıhely Vendég Vendégéjszaka 

 Alapterv 

készítésekor 

Jelenleg Alapterv 

készítésekor 

Jelenleg Alapterv 

készítésekor 

Jelenleg 

Szekszárd 1467 1147 16718 15364 35398 26245 

Bátaszék 8 14 102 246 355 31 

Alsónána 13 59 128 269 257 761 

Alsónyék n.a.  n.a.  n.a.  

Medina n.a.  n.a.  n.a.  

Pörböly n.a.  n.a.  n.a.  

Sárpilis n.a.  n.a.  n.a.  

Sióagárd n.a.  n.a.  n.a.  

Szálka 86 119 408 404 1186 1371 

Szedres n.a.  n.a.  n.a.  

Tengelic n.a.  n.a.  n.a.  

Várdomb n.a.  10 3 69 18 

Forrás: Alapterv és KSH évkönyv 2006. 

 

A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy a térség idegenforgalma nem jelentıs, az itt 

eltöltött vendégéjszakák száma nagymértékben csökkent az Alapterv elkészítésének idıszakához 

képest. Megállapítható az is, hogy a térség idegenforgalma hulladékgazdálkodási szempontból 

elhanyagolható. 

 

II.4.4. Egészségügy 
 

Az egészségügyi alapellátást – mint kötelezı önkormányzati feladatot – Szekszárdon 28 háziorvos 

ebbıl 8 gyermekorvos látja el, Bátaszéken az alapellátást kibıvítı ellátások csökkentek. A gyógy-

szertárakról, valamint a Mentıállomásról az Alaptervben leírtak nem változtak. 
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II.4.5. Oktatás 
 

Kisebb eltérésekkel a 2004-ben leírtak megfelelnek a jelenlegieknek. Óvoda szinte minden telepü-

lésen van, Alsónána kivételével. Szekszárdon 9 óvoda található, amelyek 11 telephellyel rendel-

keznek. Általános iskolai oktatás Alsónyék és Szálka kivételével mindenhol mőködik, igaz van 

ahol csak alsó tagozat, a felsı tagozatosok Szekszárdra, illetve Bátaszékre járnak tanulni. 
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III. Az Alapterv áttekintése alapján elkészített beszámoló és felül-

vizsgálat szakmai dokumentációja  
 

Általános adatok: 

A szelektív hulladékgyőjtés bevezetése néhány településen valósult csak meg az Alapterv elkészí-

tése óta eltelt idıszak alatt. Szekszárdon a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Prog-

ram a keretein belül a szelektív győjtıszigetek bıvítése megtörtént a tavalyi év végén. A többi 

település is ezen program keretén belül fogja megoldani a feladatot, várhatóan a 2008. évben. A 

térségen belül a szelektív hulladékgyőjtés a csomagolási mőanyagot (döntıen PET palack), az 

üveget (színes- és fehér) és a papír hulladékokat érinti. A jelenlegi rendszer nem alkalmas más 

hulladékok szelektív győjtésére, azonban egyéb győjtési lehetıségek megvalósítására folyamato-

san mód van. Ilyen lehetıség az önkormányzatok és az engedéllyel rendelkezı kezelık által meg-

hirdetett győjtıponton való győjtés. Szekszárdon, illetve a kistelepüléseken is sok esetben van 

elektronikai, illetve veszélyes hulladékgyőjtési akció. Bár ez nem helyettesíti a hulladékudvaro-

kat, amelyek megvalósulása szintén várat magára a Dél-Balaton Sióvölgye Hulladékgazdálkodási 

Program keretein belül. 

 

A hulladéklerakókon nem elhelyezhetı vagy csökkentendı hulladékok körének győjtési, elhelye-

zési lehetıségei csekélyek, külön gondot jelentenek mind az önkormányzatoknak, mind pedig a 

kezelıszervezeteknek, a lerakókat üzemeltetıknek. A gumihulladékok nem helyezhetıek el a le-

rakókon 2006. júliusa óta és a szerves anyag lerakását is csökkenteni kellett a jogszabályi elıírás-

nak megfelelıen, így ezeket a legtöbb esetben külön deponálják és elszállíttatják az arra engedély-

lyel rendelkezı szakcégekkel. A kistérségi területen jelenleg csak egy cég rendelkezik engedéllyel 

komposztáló üzemeltetésére, Sióagárd településen lévı telephelyén tart fenn egy komposztáló 

üzemet.  

 

Tehát a 2004. évi Alapterv elkészítése óta jelentıs változások nem mentek végbe a települési szi-

lárd hulladékokat érintı területen, mivel még a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási 

Program által felvállalt regionális lerakó, a komposztálók, a válogató, az átrakóállomások, a hul-

ladékudvarok nem valósultak meg. 
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A keletkezı folyékony települési hulladékokat érintı csatornázottság állapota több településen kis 

mértékő növekedésen esett csak át, hat település esetében azonban jelentısebb mértékben nıtt. A 

szennyvízcsatornára való rákötési arányok lényeges növekedést mutatnak a KSH-tól kapott ada-

tok alapján.  

 

III.1. A keletkezı, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, 
mennyisége és eredete 
 

III.1.1. Nem veszélyes hulladékok mennyisége 
 

A települési szilárd és a folyékony hulladékok adatszolgáltatói nagyobb részben a közszolgáltatók 

és az ÁNTSZ - akárcsak az Alaptervben - azonban újabb adatszolgáltatók is beléptek, így a Pécsi 

Környezetvédelmi Kft, a FoReGo Magyarország Kft és az E-Elektra Zrt.  

 

Az adatszolgáltatások a jelen felülvizsgálat során az Alaptervtıl egyes esetekben eltérıek, így 

nem mindenhol lehet összehasonlítást végezni. A felülvizsgálatban becsült (például önkormány-

zatok adatszolgáltatásai) információkat is igénybe vettünk. 
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                                                                                                                                   8. táblázat 
Hulladék Mennyiség (t/év) illetve (m3/év) 

Települési szilárd hulladék 18.978 t/év 

Települési folyékony hulladék 11.560 m3/év 

Kommunális szennyvíziszap 6684 t/év 

Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 2194 t/év 

Mezıgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* 0 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* 0 

* csak az önkormányzatok felelısségi körébe tartozó tevékenységekbıl keletkezı hulladék mennyisége szerepel 

 

 

Az önkormányzatok nyilatkozatai alapján ipari és mezıgazdasági hulladékok nem termelıdnek a 

felelısségi körükben.  

Az Alapterv alapján a két győjtı körzetes bontást meghagyva, a következı adatok állnak rendel-

kezésünkre: 

Szekszárdi győjtıkörzet 
 

                                                                                                                                   9. táblázat 
Települések Települési szilárd 

hulladék 

(t/év) 

Települési folyé-

kony hulladék 

(m3/év) 

Kommunális 

szennyvíziszap 

(t/év) 

Építési-bontási hulladékok 

és egyéb inert hulladékok 

(t/év) 

Medina 248 n.a. n.a. n.a. 

Sárpilis 116 n.a. n.a. n.a. 

Sióagárd 484 30 n.a. n.a. 

Szálka 337 10 n.a. n.a. 

Szedres 511 10 n.a. n.a. 

Szekszárd 14990 11.195 6564 1804 

Tengelic 812 n.a. n.a. n.a. 

Várdomb 465 90* n.a. n.a. 

Kistelepülések 

összesen 
2973 140 n.a. n.a. 

Összesen 17.963 11.335 6564 1804 

A keletkezı nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük településenként /Forrás: Közszolgáltatók, KSH/ 
 

*Várdomb esetében 10 m³ folyékony hulladékot Szekszárdra szállítottak be, 80 m³ folyékony hulladékot pedig Bátaszékre a közszolgáltatók adatai 
szerint. 
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Bátaszéki győjtıkörzet 
 

                                                                                                                                 10. táblázat  
Települések 

 

Települési szilárd 

hulladék 

(t/év) 

Települési folyékony 

hulladék 

(m3/év) 

Kommunális 

szennyvíziszap 

(t/év) 

Építési-bontási hulladékok és 

egyéb inert hulladékok 

(t/év) 

Alsónána 82 30 n. a. n. a. 

Alsónyék 78 70 n. a. n. a. 

Bátaszék 786 110 120 390 

Pörböly 70 15 n. a. n. a. 

Kistelepülések 

összesen 

230 115 n. a. n. a. 

Összesen 1016 225 120 390 

A keletkezı nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük településenként /Forrás: Közszolgáltatók, KSH/ 

 

A települési szilárd hulladékok mennyiségei közötti jelentıs eltérések véleményünk szerint a hul-

ladékok nyilvántartási rendszerébıl következnek. A folyékony hulladékot m³-ben kaptuk meg az 

adatszolgáltatótól, így az összehasonlítás nem ad reális képet. Az adatszolgáltató vízmővek meny-

nyiségi, kapacitásbıvítési változásokról számoltak be.  

                                                                                                                            11. táblázat 
Település Hulladék mennyiség (t/fı) az 

Alapterv készítésekor 

Hulladék mennyiség (t/fı) a jelenlegi 

idıszakban 

Szekszárd 0,18 0,44 

Bátaszék 0,3 0,12 

Alsónána 0,18 0,11 

Alsónyék 0,18 0,1 

Medina 0,16 0,29 

Pörböly 0,20 0,12 

Sárpilis 0,10 0,16 

Sióagárd 0,4 0,35 

Szálka 0,48 0,59 

Szedres 0,13 0,34 

Tengelic 0,3 0,21 

Várdomb 0,15 0,38 

Átlag 0,23 0,27 

A keletkezı települési szilárd hulladék egy fıre esı mennyisége településenként 
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                                                                                                      1. grafikon 
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2006. évi adatok

                                                       
A települések fajlagos adatai települési szilárd hulladékra (t/fı/év) 

 

A keletkezı települési szilárd hulladék egy fıre esı mennyisége jelentıs mértékő növekedést mu-

tat több település, így Szekszárd (közel 2,5-szeres), Várdomb (2,4-szeres), Medina és Szedres 

települések vonatkozásában az Alaptervben szereplı adatokhoz képest. Jelentıs mértékő csökke-

nésrıl beszélhetünk viszont Bátaszék (a megtermelt hulladék az 1/3-ára csökkent a 2004. évihez 

képest), Alsónána, Alsónyék és Pörböly esetében. A többi település vonatkozásában a kérdéses 

adat csak kisebb mértékő (ez lehet pozitív vagy negatív irányú is) eltérést mutat a 2004. évihez 

képest. A kiugró növekedésekre és a csökkenésekre sem tudunk magyarázatot adni, hacsak nem 

az adatok korábbi pontatlansága eredményezheti ezeket. 

 

III.1.2. Települési szilárd hulladékok győjtése és ártalmatlanításának helye 
 

Szekszárdi győjtıkörzet 

Az ALISCA Terra Kft által ellátott települések a 2006. évben a következık voltak: Szekszárd, 

Sárpilis, Várdomb, Szálka, Sióagárd, Medina, Szedres, Tengelic. A 2007-es év annyiban válto-

zott, hogy Tengelic hulladékát a Dél-Kom Kft szállította el 2007. október 1-tıl, így az nem a 

szekszárdi lerakóra került. A takaróföldet továbbra is az építkezésekrıl szállítják, külön földnyerı 

helyet nem üzemeltetnek. Nagyobb mennyiségő inert hulladék begyőjtési lehetıségének esetére a 

Keselyősi úti hulladéklerakó melletti helyrajzi számon (0208/1 hrsz.) mőködtethetnek egy enge-

déllyel rendelkezı inert tárolót. Új tömörítıs begyőjtı autókat kapott a közszolgáltató ALISCA 

Terra Kft a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program jóvoltából. A győjtés gya-

korisága nem változott. 
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A hulladékkezelı telep bemutatása 

 

Változás csak az üzemeltetı megnevezésében történt: ALISCA Terra Regionális Hulladékgazdál-

kodási Kft lett a korábbi Alisca Onyx Hulladékgazdálkodási Kft megnevezés helyett. A hulladék-

lerakó új környezetvédelmi felülvizsgálata 2007. nyarán elkészült, a hulladéklerakó egységes kör-

nyezethasználati engedélyeztetése folyamatban van. 

 

                                                                                                                                        2. ábra 

 
A szekszárdi győjtıkörzet 
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Bátaszéki győjtıkörzet 

A közszolgáltató és a lerakó üzemeltetıjének megnevezése Bát-Kom 2004. Kft lett, majd mind a 

közszolgáltatás és üzemeltetés területén is változás történt 2007-ben. 2007. augusztus 1.-tıl az 

ALISCA Terra Kft lett a közszolgáltató és a lerakó üzemeltetıje ezen a területen is. A Bát-Kom 

Kft által 2007. augusztus 1-ig ellátott – a tervet érintı – települések: Alsónyék, Alsónána, 

Bátaszék, Pörböly. A győjtés gyakorisága nem változott, heti egyszeri Bátaszéken, a kistelepülé-

seken kétheti. A Bát-Kom Kft hulladékkezelési engedélye lejárt volna, így az ALISCA Terra Kft 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárást kezdeményezett. A korábbi, a Bát-Kom Kft 

nevére szóló hulladékkezelési engedély módosítása a tavalyi évben megtörtént (24161/2007. ügy-

számú engedélymódosítás). A hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata 2007. októberében 

elkészült, a hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyeztetése folyamatban van. 
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                                                                                                                                        3. ábra 

A 

bátaszéki győjtıkörzet 
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Hulladéklerakók 

A jelenlegi hulladéklerakók a jogszabályi változások elıírásai szerint legfeljebb 2009. július 15-ig 

üzemelhetnek. Az üzemeléshez – normál üzem mellett – az érintett két lerakó több éves szabad 

kapacitással rendelkezik. 

                                                                                                                12. táblázat 
Hulladéklerakó 

megnevezése 

A telepet üzemeltetı 

vállalkozás megnevezé-

se 

Kezelési 

(D) kód* 

Kezelt hulla-

dék 

Települési hulla-

dék 

szabad kapacitás 

(m3) 

Engedély szám Speciális üze-

meltetés nélküli 

ki-használtság 

(%) 

Leperd pusztai 

hulladéklerakó 

ALISCA Terra Kft D1 Települési 

szilárd hulla-

dék 

80.000 Egységes környezethasz-

nálati engedélyezés 

folyamatban van. 

30-40 

Keselyősi úti hulla-

déklerakó 

ALISCA Terra Kft D1 Települési 

szilárd hulla-

dék 

210.000 Egységes környezethasz-

nálati engedélyezés 

folyamatban van. 

70 

 

 

Az üzemelı hulladéklerakó telepek 

*a Hgt. 3. számú mellékelte szerinti D kód 

 

III.1.3. A települési szilárd hulladékok összetétele 
 

A hulladékok összetételét vizsgáló táblázatokat a szolgáltatók által végzett hulladékanalízis alap-

ján állították össze az Alaptervben, azonban az elmúlt években a tervezési terület településeit érin-

tıen nem készült hulladékanalízis Szekszárdot kivéve. 

                                                                                                                                                           13. táblázat  
Frakciók %-os bontás nedves frakcióra / 500 kg 

%-os bontás száraz frakcióra /500 kg 
Biológiailag lebomló hulladék 21,5 

11,3 
Papírok 15,3 

17,7 
Kartonok 4,2 

5,8 
Kompozitok 2,8 

3,4 
Textíliák 2,6 

2,2 
Higiéniai hulladékok 2,9 

2,5 
Mőanyagok 17,0 

17,9 
Nem osztályozott éghetı hulladék 7,2 

8,6 
Üvegek 4,2 

5,9 
Fémek 2,4 

3,2 
Nem osztályozott éghetetlen hulladékok 5,9 

8,3 
Veszélyes hulladékok 0,5 

0,7 
Kis szemcsemérető hulladék (<20 mm) 13,4 

12,4 
A keletkezı települési hulladékok összetétele Szekszárdon 2007-ben.  /Forrás: ALISCA Terra Kft/ 
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                                                                                                                 14. táblázat 
Frakciók %-os bontás Mennyiség (t/év) 

Építési bontási hulladék 14 ~ 142 

Veszélyes hulladék 1 ~ 10 

Egyéb települési hulladék 70 ~ 710 

Egyéb nem veszélyes hulladék 15 ~ 152 

A lakossági hulladék összetétele Bátaszéken (Forrás: önkormányzat, közszolgáltató) 

 

Mivel a hulladékanalízis nem reprezentatív – azaz évente egyszeri alkalommal, 500 kg-nyi hulla-

dék vizsgálatából keletkezett adatokra támaszkodik, és nem méri fel minden szerzıdésben álló 

településre, legalább havonta részletesen a hulladékok összetételét – így a százalékos bontást nem 

tekinthetjük mérvadónak az éves adatok tonnában történı megadásánál. 

                                                                                                                                                             2. diagram 

Települési szilárd hulladék összetétele (m/m%, nedves hulladék)

ALISCA Terra Kft., Szekszárd, 2007.09.20.

Fémek

2,382299659

Üvegek

4,210111542

Nem osztályozott éghetı hulladék

7,160094722

Nem osztályozott éghetetlen 

hulladékok

5,924204723

Veszélyes hulladékok

0,534077826

Kis szemcsemérető hulladék (<20 

mm)

13,36547264

Mőanyagok

17,01030318 Higiéniai hulladékok

2,923233789
Textíliák

2,603227238

Kompozitok

2,83322802

Kartonok

4,249085771

Papírok

15,30228863

Biológiailag lebomló hulladék

21,50237226

 
A lakossági hulladék összetétele Szekszárdon (Forrás: ALISCA Terra Kft hulladékanalízise - 2007.) 
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                                                                                                                                                             3. diagram 

Települési szilárd hulladék összetétele (m/m% , száraz hulladék)
ALISCA Terra Kft., Szekszárd, 2007.09.20.

Fémek

3,229329006

Nem osztályozott éghetetlen hulladékok

8,315897437

Veszélyes hulladékok

0,696530714

Üvegek

5 ,90966551

Nem osztályozott éghetı  hulladék

8,648693884

Mőanyagok

17,85469478

Kompozitok

3,448688982
Tex tíliák

2,211506146
Higiéniai hulladékok

2 ,490772667

Kartonok

5,826058246

Papírok

17 ,74681859

Biológiailag lebomló hulladék

11,26906996

Kis szemcsemérető hulladék (<20 mm)

12,35227408

 
A lakossági hulladék összetétele Szekszárdon (Forrás: ALISCA Terra Kft hulladékanalízise - 2007.) 

 

III.1.4. A csomagolási hulladékok mennyisége a települési hulladékokban 
                                                                                                                                                4. diagram 

Mőanyag
12%

Szerves
37%

Fém
4%

Egyéb
25%

Papír
15%

Textil
3%

Üveg
4%

 
A csomagolási hulladékok mennyisége a települési hulladékokban 

(Forrás: Környezetvédelem címő szakmai lap adatai alapján - 2005. évi adatok) 
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A mőanyag (12%), és a papír (15%) csomagolási hulladék jelentıs hányadot képvisel, ami azt 

feltételezi, hogy amennyiben lehetıség nyílik a kistelepüléseken a szelektív hulladékgyőjtésre, 

akkor csökkenthetı lenne a települési szilárd hulladékokban a mennyiségük, ami által azaz csök-

kenhetı lenne a hulladéklerakók terhelése. 

 

III.1.5. Szelektív hulladékgyőjtés és a szelektíven győjtött hulladékok mennyisége 
 

Szekszárdon kívül a szelektív győjtés még csak kísérleti jelleggel indult meg 2007. év végén Ten-

gelicen, így az ott összegyőjtött mennyiségekrıl nincs adat. Alsónyék Község Önkormányzata 

által adott adatokból kiderült, hogy kísérleti jelleggel ezen a településen két ponton is van szelek-

tív győjtés. Az alsónyéki önkormányzat által megadott mennyiségek a következık: Papír: 12 t/év, 

üveg: 3 t/év, mőanyag: 5 t/év. 

 

Szekszárdon győjtött mennyiségek 2006-2007. évben: 

 

 

 

 

 

Szárazelem: 0,328 t * 

*FoReGo Magyarország Kft. 2007. évi adataiból 
 

Szárazelem Bátaszék: 0,03 t*               
*FoReGo Magyarország Kft. 2007. évi adataiból 

 

Szekszárdon 2003. januártól indult a szelektív hulladékgyőjtés – az Alaptervben  ismertetett  – 12 

győjtıszigeti ponttal, amelyeknél egy változás történt csupán az elmúlt években: 

- Tartsay ABC melletti parkolóból a Wesselényi utca végére (mentıállomás) került áthelyezésre 

az egyik sziget. 

Frakció Mennyiség a 2006. 
évben (t/év) 

Mennyiség a 2007. 
évben (t/év) 

Papír 54,5 115 

Üveg 62,4 34 

Mőanyag 43,6 43 
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A korábbi 12 győjtısziget további 38 győjtıszigettel bıvült ki 2007. novemberében Szekszárdon. 

A novemberben kihelyezett 38 sziget a város alábbi pontjain található: 

1. Csatári u. 49. melletti terület (hıközpont mellett) 

2. Alisca u. 19. melletti terület (parkoló sarka) 

3. Árok u. 5. mögötti terület 

4. Alisca és Csalogány utcák közötti leállósáv 

5. Fáy A. u. (Italdiszkont parkolója) 

6. Fecskeház melletti terület 

7. Alkotmány u. 12. elıtti terület 

8. Béri B. Á. u. 37. melletti terület                                                                            

9. Tartsay ltp. 25. elıtti terület 

10. Tartsay ltp. 17. elıtti terület (keresztezıdés mellett) 

11. Jókai u. 14. elıtti terület 

12. 160-as melletti, már meglévı sziget megduplázása 

13. Plus áruház melletti, már meglévı sziget megduplázása 

14. Kadarka ltp. 6. és 7. közötti terület 

15. Parásztai Halászcsárda bejáratánál lévı keresztezıdés elıtti terület 

16. Hermann O. u. 29. elıtti járdarész 

17. Hermann O. u. 29. elıtti járdarész 

18. Körösi Cs. S. u. 39-41. és 37. közötti terület 

19. Zöldkert u-i parkoló, már meglévı sziget megduplázása 

20. Körösi Cs. S. u. (olajkúti buszmegálló), már meglévı sziget megduplázása 

21. Bezerédj u. 28. elıtti terület 

22. Pollack ltp. 10. melletti terület 

23. Bajcsy Zs. u. 5. melletti terület                                       

24. Vasúti pályaudvar melletti terület                                                                              

25. Coop ABC (Landler J. u.) elıtti terület 

26. Újvárosi ABC, már meglévı sziget megduplázása 

27. Ybl M. ltp. 6. elıtti terület 

28. Bricostore áruház parkolója 

29. OBI áruház parkolója 

30. Árnyas u-i buszforduló melletti terület 

31. Penny Market parkoló, már meglévı sziget megduplázása 

32. Kápolna tér 

33. Zrínyi u. 85. melletti terület (játszótér szélén) 

34. Zrínyi u. 78. elıtti terület (iskola elıtt) 

35. Cserhát u. 2/B. melletti terület 

36. Munkácsy u. – Alisca u. körforgalom melletti terület 

37. Gróf Pál u. 10-12. melletti terület 

38. Bartina u. - Remete u-i buszmegálló melletti terület 
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A győjtıszigetek kapacitása a fém edényeknél /2003-ban kihelyezett edények/ nem változott. Az 

új győjtıedények kapacitása a következıképpen alakul: az új szigetek esetében mindhárom frak-

ció (üveg, papír, mőanyag) 1,5 m3-es edényzettel kerül győjtésre, tehát egy-egy sziget kapacitása 

4,5 m3. Az új edények teljes kapacitása így 171 m3 a három frakció vonatkozásában együttesen. 

Tehát az eddigi 60 m3-es győjtıkapacitás közel megháromszorozódott, jelenleg 231 m3-es kapaci-

tás áll a szekszárdi lakosság rendelkezésére. 

 

                                                                                                   15. táblázat  
Hulladék Csomagolási hulladékok 

(t/2006. év) 
Csomagolási hulladékok 

(t/2007. év) 

Papír és karton csomagolási 

hulladék 
54,5 

115 

Mőanyag csomagolási hulladék 43,6 43 

Vegyes összetételő kompozit n.a. n.a 

Üveg csomagolási hulladék 62,4 34 

Összesen 160,5 192 

             A szekszárdi szelektív győjtésbıl győjtött csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) 

A papír,- mőanyag hulladékok mennyisége nıtt, míg az üveg hulladékok mennyisége csökkent. A 

visszagyőjtésükkel, hasznosításukkal jelentısen csökkenthetı lenne a lerakók terhelése. 

A közületi hulladékgyőjtésbıl a szekszárdi MÉH telepre leadott különgyőjtött hulladékok meny-

nyisége: 

                                                                                            16. táblázat   
Hulladék Csomagolási hulladékok (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 602 

Mőanyag csomagolási hulladék 2 

Fa csomagolási hulladék 2 

Fém csomagolási hulladék 0,5 

Vegyes összetételő kompozit 0 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 

Üveg csomagolási hulladék 0 

Textil csomagolási hulladék 0 

Összesen 606,5 

A MÉH telepen győjtött csomagolási hulladékok és éves mennyiségük – 2007. évi adatok 
/Forrás: Dél-Magyarországi MÉH Zrt/ 
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A MÉH telepen leadott csomagolási hulladékok összes mennyisége szinte tonnára azonosan meg-

egyezik az Alaptervben szereplı adattal, csak az egyes csomagolási hulladékfajták mennyiségé-

ben fedezhetı fel némi eltérés (több lett a papír és karton, a többi pedig kismértékben kevesebb). 

 

                                                                                            17. táblázat   
Hulladék Csomagolási hulladékok (t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék 717 

Mőanyag csomagolási hulladék 45 

Fa csomagolási hulladék 2 

Fém csomagolási hulladék 0,5 

Vegyes összetételő kompozit 0 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék 0 

Üveg csomagolási hulladék 34 

Textil csomagolási hulladék 0 

Összesen 798,5 

Az összesen győjtött csomagolási hulladékok és éves mennyiségük 
/Forrás: Dél-Magyarországi MÉH Zrt, illetve ALISCA Terra Kft 2007. évi adatai/ 

 

 

III.1.6. Veszélyes hulladékok győjtése 
 

A vegyes települési szilárd hulladékok összetételét vizsgálva megállapítható, hogy jelentıs válto-

zás nem történt a veszélyes hulladékok mennyiségében. A százalékos arányokat tekintve kb. 1-1 

% mindkét lerakón a veszélyes hulladék mennyisége a kevert hulladékokban. A lakossági veszé-

lyes hulladékgyőjtési akciók során keletkezett mennyiség a térségbıl kiszállításra kerül engedély-

lyel rendelkezı vállalkozók által. Szekszárdon, és néhány településen már szerveztek /illetve fo-

lyamatosan szerveznek/ veszélyes hulladék-győjtési akciókat. Szekszárdon évente kétszer szerve-

zi meg a Polgármesteri Hivatal a veszélyes hulladékgyőjtési akciót. 
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                                                                                                    18. táblázat   
Hulladék típus Begyőjtött mennyiség (t/év) 

Festék, lakk, ragasztó, hígító maradékok és ezekkel 

szennyezett göngyölegek 

3,264 

Növényvédı- és rágcsálóirtó szerek és ezekkel 

szennyezett göngyölegek 

0,700 

Lejárt szavatosságú gyógyszerek 0,094 

Fáradt olaj (ásványi, növényi) 0,940 

Olajos hulladékok (rongy, papír, főrészpor, flakon) 0,302 

Összesen: 5,300 

A szekszárdi akciók keretében 2007. évben begyőjtött mennyiségek 

 

A Polgármesteri Hivatal által szervezett akciók sikerességét jelzi, hogy az Alapterv készítésének 

idıszakában begyőjtött 2105 kg veszélyes hulladék mennyiségnek, több mint a 2,5-szeresét sike-

rült a lakosságtól begyőjteni a 2007. évben. 

 

Az elektronikai hulladékok győjtési akcióját több településen megszervezték a közszolgáltató, 

illetve az önkormányzatok közremőködésével 2006. és 2007. évben is. Az elektronikai hulladé-

kokról a begyőjtı E-Elektra Zrt. illetve Eg-Véd Bt. szolgáltatott adatot: 

 

                                                                                                      19. táblázat   
Település Begyőjtött elektronikai hulladék 

mennyiség (t) – 2006. év 
Begyőjtött elektronikai hulladék 

mennyiség (t) - 2007. év 
Szekszárd - 4,63 

Bátaszék - 10 

Alsónána 2,5 - 

Alsónyék - 1,5 

Medina 3,5 0,5 

Pörböly - 4 

Sárpilis - - 

Sióagárd 5 1 

Szálka 2,5 0,8 

Szedres 7 3,5 

Tengelic 3,5 6,5 

Várdomb - - 

Összesen: 12 32,43 
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III.1.7. Egyéb hulladék begyőjt ı helyek 
 

A begyőjtık körében történt módosulás, hiszen az Szekszárdon megváltozott. Az Alapterv készí-

tésekor a szekszárdi MÉH telepet az EkoFutur Kft üzemeltette, jelenleg azonban a Dél-

Magyarországi MÉH Nyersanyaghasznosító Zrt. a szekszárdi telephely üzemeltetıje (a cég köz-

pontja Szegeden található). Bátaszéken továbbra is Bosnyák Ferenc vállalkozó foglalkozik a 

hasznosítható hulladékok átvételével. 

 

MÉH telep Szekszárd (2007-ben begyőjtött anyagok mennyisége): 

• Vas hulladék: 5993 t 

• Színes fém hulladék: 233 t 

• Papír hulladék: 538 t 

• Mőanyag hulladék: 0 t 

• Fa hulladék: 0 t 

• Akkumulátor hulladék: 125 t 

 

Bosnyák Ferenc vállalkozó által 2007. évben begyőjtött hulladékok mennyisége: 

• Vas hulladék: 330 t 

•  Színes fém hulladék: 29 t 

• Papír hulladék: 9 t 

• Mőanyag hulladék: 0 t 

 

Az újrahasznosítók köre bıvült (gazdasági okokból folyamatosan változhat), jelenleg a mőanyag-

nál, üvegnél nincs változás, a papír hulladékok egy része viszont Piszkére is kerül. 

 

III.1.8. Biológiailag lebomló hulladékok 
 

A korábban mőködı zöldjárat segítségével továbbra is begyőjtésre kerül a lakossági zöld hulla-

dék. A Profikomp Kft sióagárdi komposztáló telephelyére kerül tehát Sióagárd lakossági- és 

Szekszárd város lakossági- és közterületi zöldhulladéka is. Mindez elısegíti a jogszabályi megfe-

lelést, azaz a szerves anyagok lerakásának csökkentését a települési szilárd hulladék lerakón.  
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Hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint éves szinten több mint 100 tonna feletti szerves, kom-

posztálásra alkalmas anyag kerül megfelelı helyre azáltal, hogy bevezetésre került a fent említett 

járat. A sióagárdi komposztáló telepen 2007-ben Szekszárd mintegy 171 tonnányi zöld hulladékát 

kezelték. A hulladéklerakón Szekszárdon 2007. évben 24 tonna került ártalmatlanításra. A 

bátaszéki hulladéklerakón ártalmatlanított mennyiségrıl nincs adat. 

 

III.1.9. Építési törmelék 
 

Változás nem történt az építési törmelékek hasznosítása terén. Valószínősíthetı, hogy a cikói re-

gionális lerakón fogják hasznosítani a térségben keletkezı inert építési, bontási hulladékokat. Il-

letve a szekszárdi, Keselyősi úti hulladéklerakó mellett létesült egy átmeneti inert hulladék tároló, 

amely a cikói regionális lerakó megépüléséig elhelyezést biztosít ezen hulladékok tárolására, eset-

leg a hulladéklerakó takaróanyaggal való ellátására. Azonban ezt követıen meg kell vizsgálni 

akár a regionális rendszeren belüli (regionális lerakó takaróanyagaként való felhasználás), akár 

más elhelyezési kapacitás biztosításának lehetıségét. A hulladéklerakón Szekszárdon 2007. évben 

555 tonna lakossági inert építési hulladék (és 568 tonna termelıi), és 681 tonna inert föld,- és a 

kistelepüléseken keletkezı kb. 60 tonna inert hulladék került ártalmatlanításra. A bátaszéki hulla-

déklerakón ártalmatlanított mennyiségrıl nincs adat. Az önkormányzatok információ szerint kb. 

390 t/év a keletkezett mennyiség. 
 

 

III.1.10. Kiemelten kezelendı hulladékáramok 
 

Az Alaptervben összesített tábla jelent meg, amely nem tette lehetıvé az áttekintést. A meglévı 

adatok tekintetében településekre lebontva szerepeltetjük a kiemelten kezelendı hulladékáramo-

kat a következı táblázatokban: 
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                                                                                                         20. táblázat   
Veszélyes hulladékok mennyisége frakciónkénti bontásban (t/év) Település 

Hulla-
dékolaj 

Száraz-
elem 

Akku-
muláto

r 

Kiselejte-
zett gép-
jármő 

       Elektromos és 
      elektronikai 
      hulladékok 

Állati 
eredető 
hulladék 

Azbeszt Növényvédı-
szerek és 

csomagoló 
eszközeik 

Szekszárd n.a. 0,328 125 n.a. 4,63 133 n.a. külön táblá-

zatban szere-

pel 

Bátaszék n.a. 0,03 n.a. n.a. 10 1105 n.a. n.a. 

Alsónána n.a. n.a. n.a. n.a. - n.a. n.a. n.a. 

Alsónyék n.a. n.a. n.a. n.a. 1,5 11 n.a. n.a. 

Medina n.a. n.a. n.a. n.a. 0,5 2 n.a. n.a. 

Pörböly n.a. n.a. n.a. n.a. 4 n.a. n.a. n.a. 

Sárpilis n.a. n.a. n.a. n.a. - 46 n.a. n.a. 

Sióagárd n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. 

Szálka n.a. n.a. n.a. n.a. 0,8 n.a. n.a. n.a. 

Szedres n.a. n.a. n.a. n.a. 3,5 30 n.a. n.a. 

Tengelic n.a. n.a. n.a. n.a. 6,5 110 n.a. n.a. 

Várdomb n.a. n.a. n.a. n.a. - 7 n.a. n.a. 

Összesen: - 0,358 125 n.a. 32,43 1444* n.a. n.a. 

A kiemelten kezelendı hulladékok és éves mennyiségük I. 

* Az ATEV által megadott adatokban szerepel a gazdálkodó szervezetektıl elszállított mennyiség is. 

 

                                                                                               21. táblázat 
Nem veszélyes hulladékok mennyisége frakciónkénti bon-

tásban (t) 

Települések 

Csomagolási hul-
ladékok összesen 

Gumi Zöld hulladék 

Szekszárd 798,5 n.a. 96 

Bátaszék n.a. n.a. n.a. 

Alsónána n.a. n.a. n.a. 

Alsónyék 20 n.a. n.a. 

Medina n.a. n.a. n.a. 

Pörböly n.a. n.a. n.a. 

Sárpilis n.a. n.a. n.a. 

Sióagárd n.a. n.a. n.a. 

Szálka n.a. n.a. n.a. 

Szedres n.a. n.a. n.a. 

Tengelic n.a. n.a. n.a. 

Várdomb n.a. n.a. n.a. 

Összesen: 818,5 n.a. 96 

A kiemelten kezelendı hulladékok és éves mennyiségük II.  
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                                                                                                   22. táblázat   
Hulladék típus Mennyiségek (t/év) 

Festék, lakk, ragasztó, hígító maradékok és ezekkel szennyezett 

göngyölegek 

3,264 

Növényvédı- és rágcsálóirtó szerek és ezekkel szennyezett 

göngyölegek 

0,700 

Lejárt szavatosságú gyógyszerek 0,094 

Fáradt olaj (ásványi, növényi) 0,940 

Olajos hulladékok (rongy, papír, főrészpor, flakon) 0,302 

Összesen: 5,300 

A kiemelten kezelendı hulladékok és éves mennyiségük III. (tonna/év) 
Szekszárdi veszélyes hulladék győjtési akcióból származó mennyiségek 2007. 

Látható, hogy a területen fıleg állati, egészségügyi, szárazelem, akkumulátor, egyéb veszélyes 

hulladék, illetve gumi, zöld, és csomagolási hulladékok vannak jelen a lakossági hulladékok kap-

csán, amelyek (nagyobb részüket tekintve) győjtési, elhelyezési, kezelési, ártalmatlanítási lehetı-

ségeit a regionális rendszer biztosítani fogja a késıbbiek során (kivételt képeznek az egészség-

ügyi, állati hulladékok). Azonban addig is biztosítani szükséges, akár lakossági akciók bevezeté-

sével a fenti hulladékok elhelyezését.  

 

III.1.11. Egészségügyi hulladékok győjtése 
 

Az egészségügyi hulladékok esetében a szállítót tekintve változás nem történt. A mennyiségekrıl 

az ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete szolgáltatott adatot, amelyet a követ-

kezı táblázat tartalmaz:  

 

                                                                     23. táblázat   
Települések Egészségügyi hulladékok mennyisége t/év 

Kórház (Szekszárd) 74,8 

Szekszárd 14,4 

Bátaszék 0,14 

Alsónána - Várdomb 0,07 

Alsónyék - Pörböly 0,04 

Medina 0,015 

Sárpilis 0,01 

Sióagárd 0,02 

Szálka 0,012 

Szedres 0,009 

Tengelic 0,027 

Összesen 89,54 

Forrás: ÁNTSZ Szekszárdi, Bonyhádi, Paksi Kistérségi Intézete 
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A bejelentett egészségügyi szolgáltatók száma Szekszárdon 63, Bátaszéken 7, Tengelicen 4, a 

többi településen pedig egy-egy szolgáltató van. A hulladékok elhelyezésérıl, kezelés, ártalmatla-

nítás biztosításáról az egészségügyi szolgáltatók gondoskodnak, megfelelı szakcégekkel kötött 

begyőjtési, szállítási szerzıdések segítségével. 

 

III.1.12. Állati hulladékok győjtése 
 

A „dögkutakat” meg kellett szüntetni minden településen 2005. december 31-ig az érvényes jog-

szabályok szerint. A rekultivációjukat mielıbb végre kellene hajtani. Jelenleg az Önkormányzatok 

konténerekbe győjtik a településeken az állati hullákat, amelyet vállalkozó szállít el az ATEV 

solti telephelyére, vagy a lakosok külön, egyénileg szállíttatják el.  

 

A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2006-ban elkészíttetett egy mőszaki doku-

mentációt a térség állati hulladékgyőjtı, átmeneti tároló rendszerére vonatkozóan azzal a szán-

dékkal, hogy azt az akkori Környezet és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében meg-

hirdetett pályázati felhívás alapján benyújtsa. Sajnos mire az anyag elkészült és a szükséges dön-

tések megszülettek, a forrás kimerült, így a pályázat benyújtására nem volt lehetıség. A jelenleg 

élı Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázati felhívásai között nem szerepel a 

témát érintı pályázati lehetıség, ezért azt benyújtani most sem lehet. Mivel a mőszaki dokumen-

táció elkészült és a kistérség rendelkezésére áll, de a beruházás finanszírozása jelenleg nem meg-

oldott, ezért a megoldáskeresés (pályázati lehetıség felkutatása, esetleg más módon történı finan-

szírozási konstrukció kidolgozása) folyamatban van. Az állati hulladékok mennyiségét, egyéb 

kapcsolódó témáit a kiemelten kezelendı hulladékoknál részletezzük. 

 

III.1.13. Gyártói-forgalmazói felelısségi körbe tartozó hulladékok 
 

Kiselejtezett gépjármővek 

Nem tartozik az Önkormányzatok felelıségi körébe, mennyiségi, és egyéb adatok sem ismertek. 
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Hulladékolajok 
 

Az Alaptervben leírtak nem változtak, a területrıl továbbra is kiszállítják a hulladékolajokat, 

mennyiségük nem ismert. 

III.1.14. A területen felhalmozott hulladékok 
 

A területen nem történt felhalmozás. Szekszárdon, Sióagárdon, és Sárpilisen viszont továbbra is 

találkozhatunk illegális hulladéklerakással, amelyet késıbb részletezünk. 

 

III.1.15. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége 
 

Az adatokat településekre bontottuk le a táblázatokban.  

 

A települési szilárd hulladékokra vonatkozó helyi (Szekszárd, és Bátaszék) mennyiségeket nem 

szerepeltetjük a táblázatban. Az iszapok kapcsán nem értelmezhetı a ki,- és beszállítás. 

                                                                                                                                                           24. táblázat 
Nem veszélyes hulladékok 

Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulla-
dék 

Kommunális szennyvíziszap 
Települések 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Településre 
beszállított 

(m³/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(m³/év) 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 
Szekszárd 2973 - 60 - - - 

Bátaszék 229 - 115 - - - 

Alsónána - 82 - 30 - - 

Alsónyék - 78 - 70 - - 

Medina - 248 - - - - 

Pörböly - 70 - 15 - - 

Sárpilis - 116 - - - - 

Sióagárd - 484 - 30 - - 

Szálka - 337 - 10 - - 

Szedres - 511 - 10 - - 

Tengelic - 812 - - - - 

Várdomb - 465 - 90 - - 

A településekre beszállított és onnan kiszállított hulladékok I. 
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                                                                                                                                                           25. táblázat 
Nem veszélyes hulladékok 

Építési-bontási hulladékok 
és egyéb inert hulladékok* 

Mezıgazdasági és élelmi-
szeripari nem veszélyes 

hulladékok* 

Egyéb gazdálkodói nem 
veszélyes hulladékok* 

Települések 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 
Szekszárd 1804 - - - - - 

Bátaszék 390 n.a. - - - - 

Alsónána n.a. n.a. - - - - 

Alsónyék n.a. n.a. - - - - 

Medina n.a. n.a. - - - - 

Pörböly n.a. n.a. - - - - 

Sárpilis n.a. n.a. - - - - 

Sióagárd n.a. n.a. - - - - 

Szálka n.a. n.a. - - - - 

Szedres n.a. n.a. - - - - 

Tengelic n.a. n.a. - - - - 

Várdomb n.a. n.a. - - - - 

A településekre beszállított és onnan kiszállított hulladékok II. (tonna/év) 

 

Mezıgazdasági, egyéb gazdálkodói hulladékokról nincs adat. Az inert hulladékok estén nem lehet 

a mennyiségeket pontosan meghatározni a lakossági hulladékokban, ezért a Bátaszéki Város Ön-

kormányzata által megadott mennyiséget, és a szekszárdi mennyiséget a beszállításoknál tőntettük 

fel, bár ez nem ad reális képet a be,- és kiszállításokról. Azt mondhatjuk, hogy a szekszárdi győj-

tıkörzetben jelentısen csökkent az inert hulladék mennyisége, ezért vélhetıen a mozgása is. 
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A kiemelten kezelendı hulladékáramok 

 
A hulladékok mennyisége – ahol megadhatóak az adatok – az akkumulátor hulladék kivételével 

mindenegyes esetben nıtt, ezáltal a mozgatásra került mennyiség is növekedett. Elszállításukról 

engedéllyel rendelkezı szakcégek lettek megbízva. 

 
A kiemelten kezelendı hulladékok kiszállításra kerülnek a területrıl, mennyiségüket a következı 

táblákban szerepeltetjük: 

                                                                                                                                 26. táblázat 
Veszélyes hulladékok mennyisége frakciónkénti bontásban (t) 

Hulladékolaj Szárazelem Akkumulátor Kiselejtezett gépjármő 

Települések 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Telepü-
lésre 

beszállí-
tott 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Telepü-
lésre 

beszállí-
tott 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Telepü-
lésre 

beszállí-
tott 

(t/év) 

Település-
rıl kiszál-

lított 
(t/év) 

Szekszárd - n.a. - 0,328 - 125 - n.a. 

Bátaszék - n.a. - 0,03 - n.a. - n.a. 

Alsónána - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Alsónyék - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Medina - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Pörböly - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Sárpilis - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Sióagárd - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Szálka - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Szedres - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Tengelic - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Várdomb - n.a. - n.a. - n.a. - n.a. 

Összesen - n.a. - 0,358 - 125 - n.a. 

Az önkormányzatok felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves meny-
nyiségük I. 
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                       27. táblázat 
Veszélyes hulladékok mennyisége frakciónkénti bontásban (t) 

Elektromos és elektronikai 

hulladékok 

Állati 

eredető 

hulladék 

Azbeszt Növényvédı-szerek és 

csomagoló eszközeik 

Települések 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településrıl 

kiszállított 

(t/év) 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településrıl 

kiszállított 

(t/év) 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településrıl 

kiszállított 

(t/év) 

Településre 

beszállított 

(t/év) 

Településrıl 

kiszállított 

(t/év) 

Szekszárd - 4,63 - 133 - n.a. - n.a. 

Bátaszék - 10 - 1105 - n.a. - n.a. 

Alsónána - - - n.a. - n.a. - n.a. 

Alsónyék - 1,5 - 11 - n.a. - n.a. 

Medina - 0,5 - 2 - n.a. - n.a. 

Pörböly - 4 - n.a. - n.a. - n.a. 

Sárpilis - - - 46 - n.a. - n.a. 

Sióagárd - 1 - n.a. - n.a. - n.a. 

Szálka - 0,8 - n.a. - n.a. - n.a. 

Szedres - 3,5 - 30 - n.a. - n.a. 

Tengelic - 6,5 - 110 - n.a. - n.a. 

Várdomb - - - 7 - n.a. - n.a. 

Összesen - 32,43 - 1444* - n.a. - n.a. 

Az önkormányzatok felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves meny-
nyiségük II. 

* Az ATEV által megadott adatokban szerepel a gazdálkodó szervezetektıl elszállított mennyiség is. 

                       

 

 

 28. táblázat 
Nem veszélyes hulladékok mennyisége frakciónkénti bontásban (t) 

Csomagolási hulladékok összesen Gumi Zöld hulladék 

Települések 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 

Településre 
beszállított 

(t/év) 

Településrıl 
kiszállított 

(t/év) 
Szekszárd - 798,5 - n.a. - 171 

Bátaszék - n.a. - n.a. - n.a. 

Alsónána - n.a. - n.a. - n.a. 

Alsónyék - 20 - n.a. - n.a. 

Medina - n.a. - n.a. - n.a. 

Pörböly - n.a. - n.a. - n.a. 

Sárpilis - n.a. - n.a. - n.a. 

Sióagárd - n.a. - n.a. 171 n.a. 

Szálka - n.a. - n.a. - n.a. 

Szedres - n.a. - n.a. - n.a. 

Tengelic - n.a. - n.a. - n.a. 

Várdomb - n.a. - n.a. - n.a. 

Összesen - 818,5 - n.a. 171 171 

Az önkormányzatok felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves meny-
nyiségük III. 
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29. táblázat 
Mennyiségek Hulladék típus 

Településre be-
szállított 

(t/év) 

Településrıl kiszál-
lított 
(t/év) 

Festék, lakk, ragasztó, hígító maradékok és ezekkel 

szennyezett göngyölegek 

n.a. 3,264 

Növényvédı- és rágcsálóirtó szerek és ezekkel szennyezett 

göngyölegek 

n.a. 0,700 

Lejárt szavatosságú gyógyszerek n.a. 0,094 

Fáradt olaj (ásványi, növényi) n.a. 0,940 

Olajos hulladékok (rongy, papír, főrészpor, flakon) n.a. 0,302 

Összesen n.a. 5,300 

Az önkormányzatok felelısségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendı hulladékáramok és éves meny-
nyiségük IV. (szekszárdi veszélyes hulladék győjtési akcióból származó mennyiségek 2007.) 

 

 

Csomagolási hulladékok 

 

A csomagolási hulladékokat csak Szekszárdon, Alsónyéken győjtötték külön az elmúlt években, 

így csak ezeken a területeken vannak értelmezhetı adatok. Tengelicen (2007. decembertıl kísérle-

ti jelleggel) 2008-tól kezdıdött meg a szelektív győjtés. A külön győjtött csomagolási hulladékok 

elhagyják az érintett területet. Megállapítható, hogy nıtt a mennyiségük, így a kiszállításra kerülı 

mennyiség is növekedett. 

 

                                                                                                                                 30. táblázat 
Hulladék beszállított 

(t/év) 
kiszállított 

(t/év) 
Papír és karton csomagolási hulladék n.a. 717 

Mőanyag csomagolási hulladék n.a. 45 

Fa csomagolási hulladék n.a. 2 

Fém csomagolási hulladék n.a. 0,5 

Vegyes összetételő kompozit csomagolási 

hulladék 

n.a. 0 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék n.a. 0 

Üveg csomagolási hulladék n.a. 34 

Textil csomagolási hulladék n.a. 0 

Összesen n.a 798,5 

A településekre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Szekszárdon 2007. évben 
(Forrás: Dél-Magyarországi MÉH Zrt., illetve ALISCA Terra Kft.) 

 
 
 



 43 

 
31. táblázat 

Hulladék beszállított 
(t/év) 

kiszállított 
(t/év) 

Papír és karton csomagolási hulladék n.a. 12 

Mőanyag csomagolási hulladék n.a. 5 

Fa csomagolási hulladék n.a. 0 

Fém csomagolási hulladék n.a. 0 

Vegyes összetételő kompozit csomagolási 

hulladék 

n.a. 0 

Egyéb, kevert csomagolási hulladék n.a. 0 

Üveg csomagolási hulladék n.a. 3 

Textil csomagolási hulladék n.a. 0 

Összesen n.a. 20 

A településekre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és éves mennyiségük Alsónyéken 2007. évben 

 

III.1.16. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása 
 

                                                                                                                                                           32. táblázat 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt Hulladék 

t/év % t/év % t/év % m³/év  % 

Települési szilárd hulladék  0 0 0 0 18.978 100 0 0 

Települési folyékony hulladék 

m³/év 

0 0 0 0 0 0 11.560 100 

Kommunális szennyvíziszap 6684 100 0 0 0 0 0 0 

Építési-bontási hulladékok és 

egyéb inert hulladékok 

0 0 0 0 2194 100 0 0 

A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg 2006 – 2007. év) 

A felülvizsgált területen a mennyiségi változástól eltekintve más eltérés nem mutatkozik. 
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Kiemelten kezelendı hulladékáramok 

 

Megállapítható, hogy jelentısen csökkent a lerakott biológiailag lebomló hulladékok mennyisége, 

azonban más változás ezen a területen nem történt. 

                                                                                                                33. táblázat 
Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt Hulladék 

t/év % t/év % t/év % t/év % 

Veszélyes hulladékok  

Hulladékolajok n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Akkumulátorok és szárazelemek 125,358 100 - - - - - - 

Elektromos és elektronikai hulladékok 32,43 100 - - - - - - 

Kiselejtezett gépjármővek n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Egészségügyi hulladékok - - 89,54 100 - - - - 

Állati eredető hulladékok - - 1444* 100 - - - - 

Növényvédı-szerek és csomagolóeszközeik n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Azbeszt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nem veszélyes hulladékok  

Csomagolási hulladékok összesen         

Zöldhulladék 171 87,48 0 0 24,48 12,52 0 0 

Gumi n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

       Az önkormányzat felelısségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása 2007. évben (hulladékmérleg) 
* Az ATEV által megadott adatokban szerepel a gazdálkodó szervezetektıl elszállított mennyiség is. 
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III.1.17. Az illegális, használaton kívüli és engedély nélküli hulladéklerakók, helyzetének 
ismertetése 
 

Az adatok az önkormányzatok nyilatkozatai alapján kerültek kitöltésre. 

                                                                                                          34. táblázat  
Helyszín Lerakott hulladék 

megnevezése 
Lerakott hulladék 

mennyiség (t) 
Szekszárd, Palánki völgy hrsz.: 7457 vegyes kb. 1,4 

Szekszárd, Borbély vasúti töltés északi oldal vegyes kb. 1,4 

Szekszárd, Mözsi oldal - vízmosás 

hrsz.: 8201/2 

vegyes 
kb. 0,7 

Szekszárd, Sauli tetı – vízmosás 

hrsz.: 31290/30 

vegyes 
kb. 1,4 

Szekszárd, Bottyán hegy 

hrsz.: 8747/1 

vegyes 
kb. 3,5 

Szekszárd, Cinka dülı – vízelvezetı 

hrsz.: 11146 

vegyes (gumi, hőtı, 

kommunális, stb..) 
kb. 10 

Szekszárd, Faluhely - vízelvezetı 

hrsz.: 10843 

vegyes 
kb. 7 

Szekszárd, Cinka dülı – vízmosás 

hrsz.: 11985 

vegyes 
kb. 5 

Szekszárd, TolnAgro mögötti terület 

hrsz.: 6415/1 

vegyes 
kb. 1,4 

Szekszárd, Alisca nyílai tábla mellett 

hrsz.: 6415/2 

vegyes 
kb. 0,7 

Sárpilis külterület: 0213/10 hrsz-en 
vegyes veszélyes 

hulladék 
kb. 3 

Sárpilis belterület: 124, 125, 171, 172 hrsz-en vegyes hulladék kb. 1,5 

Sióagárd vegyes hulladék n.a. 

Illegális lerakók és az ott lévı hulladék mennyisége 

 

Megjelentek új helyen is az illegális lerakások, azonban Szekszárdon két terület, amely az Alap-

tervben már szerepelt jelen felülvizsgálatkor szintén említésre kerül, tehát felszámolásuk nem 

sikerült. 
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                                                                                                                                                          35. táblázat 
Helyszín Lerakott hulladék megne-

vezése 
A hulladéklerakó területe 

(ha) 
Lerakott hulladék 

mennyiség (t) 
Sióagárd hulladéklerakó Települési szilárd hulladék 1 15 000 

Szedres hulladéklerakó Települési szilárd hulladék 1 20 000 

Alsónána* Települési szilárd hulladék n.a. n.a. 

Tengelic Települési szilárd hulladék  2-3 kisebb terület n.a 

Környezetvédelmi engedély nélkül vagy használaton kívüli vagy nem megfelelı mőszaki védelemmel rendelkezı lerakók és az ott lévı hulladékok 
mennyisége 

*Az meglévı adatok alapján Alsónánán, és Tengelicen lévı hulladéklerakó engedély nélkül került felhagyásra, rekultiválásra. 

 

 

Hatósági feladatok, a tevékenységet végzık engedélyei 

 

A hatósági jogkörök megegyeznek az Alaptervben leírtakkal. Az engedélyeseknél csupán név, és 

engedélyszám változás történt. A tervezési területen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ható-

sági feladatokat továbbra is az érintett település jegyzıje, illetve a területileg illetékes Környezet-

védelmi, Vízügyi és Természetvédelmi Felügyelıség látja el. A hulladékgazdálkodási tevékeny-

séget végzıknek továbbra is engedélyt kell kérni a területileg illetékes Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl. 

 

 

                                                                                                          36. táblázat  
Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy Engedély száma 

ALISCA Terra Regio-

nális Hulladékgazdál-

kodási Kft 

Szekszárd, 

Epreskert u. 9 

 

Szekszárd, 

Epreskert u. 9 

 

Begyőjtés, 

Szállítás, elıkeze-

lés, 

ártalmatlanítás 

 

Egységes engedélyezés a 

szekszárdi, és a 

bátaszéki lerakóra is 

folyamatban van. 

A területen települési szilárd hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma 

 

Tengelicen 2007. ıszétıl ismét a Dél-Kom Kft látja el a közszolgáltatási tevékenységet. 
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               37. táblázat 
Engedélyes neve 
 

Cím Telephely Tárgy Engedély száma 

Profikomp Kft. Gödöllı,  

Dózsa György út 

28. 

Sióagárd, 

Külterület 

0285/6 és 0285/7 

hrsz. 

Hasznosítás  54380-12/2005. 

Biológiailag lebomló hulladékok kezelésével foglalkozó vállalkozás 

 

                                                                                                                38. táblázat 
Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy Engedély száma 

Bosnyák Ferenc Bátaszék, 

Budai u. 

Bátaszék, 

Budai 146 

Hasznosítás 17503/06 

Dél-Magyarországi MÉH 

Nyersanyaghasznosító Zrt 

Szeged, Bocskai 

út. 8/B. 

Szekszárd, 

Epreskert u.2. 

Begyőjtés, elıke-

zelés 

30.585-1-12/2006. 

és  

14/3345-23/2006. 

A területen egyéb hulladékkezelésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma 

 

Az engedélyesek neve, illetve újabb vagy módosításra került engedélyük számának változásától 

eltekintve változás nem történt. 

 

 

III.2. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése 

 

III.2.1. A településen keletkezı települési folyékony hulladékok mennyisége, győjtése 
A jogszabályi elıírásokban jelentıs változások az Alapterv elkészülte óta nem álltak elı. A tele-

pülési folyékony hulladékok estén továbbra is a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet szabályozza a 

kapcsolódó tevékenységek végzésének feltételeit. 

 

Az önkormányzatok kötelesek megnevezni a közszolgáltatást végzıt a helyi rendeletben, illetve 

közszolgáltatási szerzıdést kell kötni.  

 

III.2.2. Települési folyékony hulladékgyőjtés 
 

A megadott adatok alapján megállapítható, hogy a tervezési területen keletkezı szennyvíz meny-

nyisége az elmúlt évek alatt növekedett. Az adatszolgáltatások információi szerint a csatornázott-

ság, és a szennyvíz csatornára kapcsolt lakások száma szintén nıtt.  
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                                                                                             39. táblázat 

Forrás: Dél-Tolna Közmő Kft. 

 

                                                                                             40. táblázat 

Település 

A lakosságnak 
szolgáltatott 
vízmennyiség 
1000 m3/év 

Szennyvíz csa-
tornára kapcsolt 

lakások 

Csatornázottsági 
arány 

Keletkezı 
szennyvíz meny-
nyisége 1000 m3 

Elméletileg 
győjthetı folyé-
kony hulladék 

mennyisége 
1000 m3 

Szekszárd 1.676,853 15267 91 1.536,922 139,931  

Várdomb   60  
Sárpilis  40 20 

30,128 
 

Forrás: Szekszárdi Víz,- és Csatornamő Kft 

 

                                                                                             41. táblázat 

Település 

A lakosságnak 
szolgáltatott 
vízmennyiség 
1000 m3/év 

Szennyvíz csa-
tornára kapcsolt 

lakások 

Csatornázottsági 
arány 

Keletkezı 
szennyvíz meny-
nyisége 1000 m3 

Elméletileg 
győjthetı folyé-
kony hulladék 

mennyisége 
1000 m3 

Medina 23 132 100 % 14 19 

Sióagárd 53 n.a. 100 % 30 39 

Szálka 24 261 100 % 23 18 

Szedres 81 565 100 % 60 60 
Forrás: Tolnai Vízmő Kft. 

 

Település A lakosságnak 
szolgáltatott 
vízmennyiség 
1000 m3/év 

Szennyvíz 
csatornára 

kapcsolt laká-
sok 

Csatornázottsági 
arány % 

Keletkezı 
szennyvíz meny-

nyisége 
1000 m3 

Elméletileg 
győjthetı folyé-
kony hulladék 

mennyisége 
1000 m3 

Alsónána 22,5 215 70 14,6 4,38 

Alsónyék 21,09 0 0 13,7 13,7 

Bátaszék 240,18 2149 89 156,11 17,17 

Pörböly 19,9 0 0 12,9 12,9 

Sárpilis 16,15 40 19 10,49 8,49 

Várdomb 33,32 316 68 21,65 6,93 
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                                                                                             42. táblázat 
Települési folyékony hulladék Leé (m3/év/fı) Mennyiség (t/év) 

Alsónána n.a 0,18 

Alsónyék n.a 0,42 

Bátaszék n.a 0,09 

Medina n.a n.a 

Pörböly n.a 0,66 

Sárpilis n.a n.a. 

Tengelic 0,09 n.a. 

A begyőjtött települési folyékony hulladék mennyisége Forrás: Dél-Tolna Közmő Kft. 

                                                                                    
         43. táblázat 

Települési folyékony hulla-
dék településenként 

LE (60g BOI5 / fı x d) Mennyiség (m3/év) Mennyiség (t/év) 

Szekszárd 387,5 11.195 67,17 

Sióagárd 1,04 30 0,18 

Szedres 0,38 10 0,06 

Várdomb 0,38 10 0,06 

Szálka 0,38 10 0,06 
A begyőjtött települési folyékony hulladék mennyisége Forrás: Szekszárdi Víz,- és Csatornamő Kft. 

 

A szekszárdi adatok más formában lettek a jelenlegi felülvizsgálatban megadva, ezáltal nem ösz-

szehasonlíthatóak az elızı dokumentáció adataival a lakos egyenérték kapcsán. 
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A begyőjtéssel az alábbi vállalkozások foglalkoznak a tervezési területen: 

                                                                                                                                               44. táblázat 
Begyőjt ı neve Székhelye Begyőjtött meny-

nyiség m3/év 
Kezelési hely 

Várdomb:                    

10 

Sióagárd:                     

20 
Probszt Gábor İcsény, Jókai u. 9 

Szálka:                        

10 

Szekszárd, szennyvíz-

tisztító telep 

BIOZOL Kft 
Szekszárd, Béri 

Balogh Ádám u. 57. 

Szekszárd:            

11.015 

Szekszárd, szennyvíz-

tisztító telep 

Dózsa Pál Tibor 

vállalkozó 

Bátaszék 

Budai u. 62. 
305 

Bátaszék, 

szennyvíztisztító telep 

Zámbó János 
Sárszentlırinc, 

Székely u. 4. 

Szedres:                      

10 

Szekszárd, szennyvíz-

tisztító telep 

Gergely György 
Kölesd,       

Zsámbék u. 57 

Sióagárd:                     

10 

Szekszárd, szennyvíz-

tisztító telep 

Szekszárdi Víz- és 

Csatornamő Kft 

Szekszárd, Mátyás 

király u. 68-70. 

2008. januártól 

szolgáltatat a cég 

Szekszárdon 

Szekszárd, szennyvíz-

tisztító telep 

 

A megadott mennyiségek a Vízmővek adatszolgáltatásából származnak. A táblázatból megálla-

pítható, hogy Szekszárd kivételével csökkent az ártalmatlanításra begyőjtött folyékony települési 

hulladék mennyisége. A begyőjtık szintén változtak. 

 

III.2.3. A települési folyékony hulladékok kezelése 
 

Változás nem történt a kezelık esetében. 
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III.2.4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése és kezelése 
 

                                                                                                                45. táblázat 
Szennyvíztisztító mő telephelye Iszap mennyiség 

m3/év (3 %) 

Víztelenített iszap 

mennyiség (t/év) 

Összes mennyiség 

Szárazanyag 

(t/év) 

Bátaszék 700 120 24 

İcsény 

Külterület hrsz: 013/24 

2571 (8 % - os) 

 n.a. n.a. 

Szedres-Medina n.a. n.a. n.a. 

Szálka n.a. n.a. n.a. 

Sióagárd n.a. n.a. n.a. 

Szekszárd, Sárviz u. 20 3861 6564 (18 % - os) n.a. 

Tengelic n.a. 105 (16-18%) n.a. 

A szennyvíztisztítás során keletkezett iszap mennyisége 

 

Szennyvíziszap kezelés 

 

A szennyvíziszapok mennyisége, mint ahogy a szennyvíz mennyisége is jelentısen nıtt. A keze-

lését, hasznosítását végzık nem változtak. 

 

                                                                                                                46. táblázat 
Ártalmatlanítást 

végzı neve/telephelye 

Ártalmatlanítás módja Alkalmazott technológia Engedélyezett mennyiség [t/év] 

Scarabeus Kft. / 7100 

Szekszárd Béla tér 5 
Termıföldi elhelyezés Komposztálás 6500 

Injektor Kft. / 7400 

Kaposvár Petıfi Sán-

dor u. 9/B 

Termıföldi elhelyezés Injektálás 416,5 

A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása 

 

Az Alaptervben ismertetett további információk, illetve adatok esetében jelentısebb változásról 

nem beszélhetünk a mennyiségi változástól eltekintve. 
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III.3. A képzıdı hulladék mennyiségek várható alakulása 
 

Az Alaptervben prognosztizált hulladékkeletkezési mennyiségek nem felelnek meg az adott évek-

ben valósan keletkezett mennyiségeknek. A mutatók %-os aránya megfelelınek tőnik, azonban a 

leírt adatok t/év vonatkozásban eltérést mutattak. Az említett eltérések adódhatnak a becslésekbıl, 

hiszen hídmérleg nincs egyik telephelyen sem, illetve a m³-bıl tonnába való átszámolásokból is. 

Az elmúlt évek adataiból kiindulva úgy véljük, hogy a keletkezı települési szilárd hulladékok 

mennyiségének növekedése – a csökkentési célkitőzések ellenére – több %-os lesz a következı 

két év során (pontos % megadása a területen tapasztalható bizonytalanságok miatt, adatok pontat-

lansága, fogyasztói szokások változása, stb… nem határozható meg.). A települési folyékony hul-

ladék vonatkozásában a csatornázottság és az ahhoz kapcsolódó rákötések mértékének növekedé-

sével arányosan történik majd a mennyiség növekedése. 

 

III.4. Az elérendı célok 
 

Az Alaptervben megfogalmazott elérendı célok közül részben az alábbiak valósultak meg: 
 

• Szelektív hulladékgyőjtı szigetek bıvítése, az így összegyőjtött hulladékok begyőjtését elı-

segítı jármővek beszerzése  
 

Ez a cél Szekszárdon megvalósult, hiszen a korábbi 12 sziget helyett 2007. novemberétıl 

már 50 sziget áll a város polgárainak rendelkezésére, illetve egy új, korszerő speciális gép-

jármő is beszerzésre került ezen újrahasznosítható hulladékok begyőjtésére/. Alsónyék és 

Tengelic településeken is történt elırelépés ez ügyben, Alsónyéken két győjtıpont áll a la-

kosság rendelkezésére, Tengelicen 2007. év végén indult meg a szelektív hulladékgyőjtés. 
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• A veszélyes hulladék, elektronikai hulladékok visszagyőjtésének elısegítése 
 

Szekszárd városában már több mint tíz éve, évente két alkalommal szerveznek lakossági 

veszélyes hulladékgyőjtési akciót, több alkalommal elektronikai hulladékgyőjtéssel egy-

bekötve. A megyeszékhelyen kívül a tervezési terület települései közül több helyen is van-

nak veszélyes hulladékgyőjtési akciók. 

 

• Regionális hulladékártalmatlanító létesítmények megépülésének támogatása 
 

A tervezési terület valamennyi települése csatlakozott a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulla-

dékgazdálkodási Programhoz, ezáltal valamennyien a regionális rendszerben történı hul-

ladékgazdálkodási feladatellátást támogatták /a rendszer keretében Cikón fog megépülni a 

regionális hulladéklerakó/. 

 

• Biológiailag lebomló hulladékok hasznosítása 
 

A sióagárdi lakossági- és a szekszárdi lakossági- és közterületi zöldhulladék már évek óta 

a Profikomp Kft által Sióagárdon üzemeltetett telephelyre kerül. Ezen a területen a többi 

településnek mindenképpen jelentıs elırelépésre van szüksége. Meg kell még ennél a 

pontnál említeni egy megyében mőködı alapítvány, a Zöldtárs Környezetvédelmi Köz-

hasznú Alapítvány kezdeményezését is, amely a lakossági komposztálást segíti oly mó-

don, hogy a jelentkezık között komposztládákat és egy a lakossági komposztáláshoz kap-

csolódó tanácsadási anyagot oszt szét. 

 

• Mőszakilag nem megfelelı- és illegális hulladéklerakók, valamint a „dögkutak” 

rekultiválása 
 

Szekszárd és Bátaszék mőszakilag nem megfelel ı lerakójának rekultivációja nem történt 

meg, mivel az a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program keretében fog 

megtörténni.  
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• Állati hulladékok közegészségügyileg megfelelı külön győjtése, hasznosítása 
 

Az állati hulladékok külön győjtése megoldottnak részben megoldottnak mondható. A 

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás koordinálásával az érintett önkor-

mányzatok kidolgoztak egy pályázati anyagot, amely az állati hulladékok átmeneti tárolá-

sát a mai kor követelményeinek megfelelıen valósítaná meg.  

 

• Keletkezı inert hulladékok mennyiségének és összetevıinek felmérése, indokolt esetben 

hulladékkezelı megépítése 
 

Engedélyeztetés történt egy átmeneti inert hulladéktárolóra a szekszárdi lerakó melletti 

helyrajzi számon (208/2 hrsz.), amely nagyobb építési, bontási hulladékmennyiség megje-

lenésére biztosít területet a cikói regionális hulladéklerakó megépüléséig. 

 

Megvalósítandó célok: 

• Regionális hulladéklerakó és kapcsolódó rendszereinek kiépítése 
 

A tervezési terület valamennyi települése csatlakozott a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulla-

dékgazdálkodási Programhoz, amelynek keretében fog megépülni a cikói regionális hulla-

dékkezelı létesítmény. 

 

• Vidéki településekre is ki kell terjeszteni a lakossági szelektív hulladékgyőjtést 

 

A tervezési terület azon településein, ahol még nem biztosítottak a szelektív hulladék fel-

tételei, ott biztosítani kell az ehhez szükséges infrastruktúrát, azaz a szelektív hulladék-

győjtı szigetek edényzetét (az edények beszerzése megtörtént, azok kihelyezése a felül-

vizsgálat elkészültét követı rövid idıszakon belül várható). 

 

• A veszélyes hulladékok, elektronikai hulladékok visszagyőjtésére helyi akciók, majd regio-

nális rendszeren belüli hulladékudvarok biztosítása 

 

Azon településeken ahol nem volt eddig veszélyes- és elektronikai hulladékgyőjtési akció, 

azokat legalább évente egyszer célszerő lenne megszervezni. A tervezési területen a Dél-

Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program keretén belül Szekszárdon két db, 

Bátaszéken egy db hulladékudvar fog létesülni. 
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• Illegális lerakók felszámolása, rekultivációk folyamatos végrehajtása 
 

Az illegális hulladéklerakók sajnos folyamatosan „újratermelıdnek” a településeken, ezért 

azok felszámolása folyamatosan feladatot jelent az önkormányzatok számára. 

 

• Lakossági tudatformálás 
 

Szakmai vállalatok, vállalkozások, közszolgáltatók, civil szervezetek, alapítványok bevo-

násával környezeti nevelési programok, tudatformáló lakossági fórumok, tájékoztatók 

szervezése. 

 

III.4.1. Csökkentési célok 
 

Az eddigi csökkentési célok magasabb szintre való emelése. 

 

III.4.2. Települési szilárd hulladék 
 

Csökkentési módszerek feltárásával és azok bevezetésével a régi lerakók élettartama megnı (sza-

bad kapacitás), hiszen még az üzemelésük a cikói regionális lerakó megépüléséig szükséges. Az 

Alaptervben meghatározott célok továbbra is aktuálisak a települési szilárd hulladékok területén. 

 

III.4.3. Csomagolási hulladékok 
 

Meg kell teremteni a szelektív hulladékgyőjtés feltételeit a vidéki településeken is. Ezzel csökken-

teni lehetne a lerakásra kerülı hulladékok mennyiségét is. 

 

 

III.4.4. Biológiailag lebomló hulladékok 
 

A lerakásra kerülı biológiailag lebomló hulladékok mennyiségének csökkentése a zöldjáratok 

bevezetésével, lakossági komposztálás esetleges bevezetésével, a komposztálók megépülésével 

vélhetıen csökkeni fog. 
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III.4.5. Állati hulladékok 
 

A tervezési területen az állati hulladékok átmeneti tároló rendszerét ki kell építeni. Az állati hullák 

elszállítása az érintett településeken megoldott, azonban a „dögkutakat” rekultiválni szükséges. 

A lakosság megfelelı tájékoztatásával vélhetıen csökkenteni lehet az állati hulladékokat. 

 

III.4.6. Építési-bontási hulladék 
 

Megvalósult egy átmeneti inert hulladéktároló a szekszárdi hulladéklerakó melletti helyrajzi szá-

mon, azonban más jellegő csökkentés nem valósult meg a területen. 

 

III.4.7. Veszélyes hulladék 
 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos probléma megoldásában komoly elırelépést fog jelenteni 

a tervezési területet érintı hulladékudvarok megjelenése, ahol a lakosság a közszolgáltatásra rend-

szeresített hulladékgyőjtı edényében be nem helyezhetı hulladékait adhatja majd le, így többek 

között a máshová nem helyezhetı veszélyes hulladékait. 

 

III.4.8. Települési folyékony hulladék 
 

Az Alaptervben megfogalmazott célnak megfelelıen, továbbra is a települési folyékony hulladé-

kok mennyiségének csökkentése a cél, amely a települések csatornázottságának növelésével érhe-

tı el. 

 

III.4.9. Kommunális szennyvíziszap 
 

A kommunális szennyvíziszap mennyisége a csatornázási, szennyvíztisztítási program elırehala-

dásával folyamatosan növekedni fog. A keletkezı és hasznosítandó iszapmennyiségek csökkenté-

se a szennyvíztisztítási és iszapkezelési technológiák korszerősödésével válhat lehetıvé. A hasz-

nosításra alkalmas szennyvíziszap mezıgazdasági felhasználását kell továbbra is preferálni az 

Alaptervben megfogalmazottakkal egyetértésben.  
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III.5. Hasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések tervezése 
 

Jelenleg a területen lévı települések nagy hangsúlyt fektetnek a térségi, azaz regionális együttmő-

ködésre, amellyel a kis települési régi lerakók rekultivációja, a regionális lerakók, átrakó állomá-

sok, válogatók kialakítása, és a komposztálók megépítése is folyamatban van a Dél-Balaton és 

Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program keretein belül. Azonban mivel a megvalósulás még 

várat magára, így addig is a jelenlegi szinten kell megoldani a tervezési területen keletkezı hulla-

dékokkal kapcsolatos problémát. A megoldást a szelektív győjtıszigetek 2008. évben való kiala-

kítása, a városokban, illetve a nagyobb településeken beindított ún. zöldjáratok (biológiailag le-

bomló hulladékok összegyőjtésére) jelentik, amelyek a sióagárdi komposztáló kihasználtságát 

növelik. Az önkormányzatok részt vállalnak mindezen feladatok ellátásában. 

 

A gumihulladék, állati eredető hulladékok, veszélyes hulladékok, elektronikai-, szárazelem-, ak-

kumulátor-, egyéb speciális hulladékok elhelyezése annak ellenére, hogy megvannak azok a szak-

cégek, akik foglalkoznak az említett hulladékokkal, (kezelésükkel, ártalmatlanításukkal) még 

mindig problémát okoznak az önkormányzatoknak, a lakosságnak, és a települési hulladékok ke-

zelését ellátó közszolgáltatóknak is. 

Fontos tehát, hogy a fenti hulladékok elhelyezési, ártalmatlanítási lehetıségeirıl az önkormány-

zatok közremőködve a szakcégekkel tájékoztatást adjanak a lakosság részére, ezzel növelve a je-

lenleg még – a közszolgáltatók által – üzemeltetett régi hulladéklerakók élettartamát és csökkent-

ve a környezetbe való kihelyezést, amíg a regionális létesítmények meg nem valósulnak. 

 

A szennyvízzel, szennyvíz iszappal kapcsolatban meg kell említenünk, hogy még nem minden 

település van ellátva csatornarendszerrel. Folyamatos, fıleg pályázati pénzforrásokból megoldott 

fejlesztési, bıvítési lehetıségeket használnak ki az önkormányzatok ezen a téren, azonban még 

nem teljesültek teljes mértékben az Alaptervben megfogalmazottak, így ezen célkitőzések tovább-

ra is aktuálisnak tekinthetıek. 
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III.6. Intézményfejlesztési, ismeretterjesztı, szemlélet-formáló programok 
 

A hulladékcsökkentésrıl, ismeretterjesztésrıl az Alaptervben leírtak az elmúlt idıszakban nem 

változtak. Az önkormányzatok, a közszolgáltató és a környezeti neveléssel foglalkozók bevonásá-

val tudják az óvodák, iskolák, lakosság tájékoztatását, oktatását ellátni.  

 

A szelektív győjtéssel, családi házas komposztálással csökkenthetı lenne a lerakott biológiailag 

lebomló- és a csomagolási hulladékok mennyisége is. A környezeti nevelés, lakossági tájékoztatás 

a győjtések bevezetésekor igen lényeges elem. Ennek megfelelıen nagy szerepet kaptak a megye-

székhelyen a 2007-es évben az Öko-Pannon Kht /a közszolgáltató szelektív győjtést koordináló 

szakcége/ közszolgáltatóval közösen kiadott tájékoztató anyagai, megszervezett rendezvényei. 

Ezeket a környezeti nevelési lehetıségeket kihasználva a 2008-as évben a vidéki önkormányzatok 

részére javasolt – hogy amint megindul a szelektív győjtés a településen – párhuzamosan a neve-

lési programok elindítsa is. 

 

 

III.7. Hulladékgazdálkodási cselekvési program 
 
A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitőzések elérését szolgáló intézkedések megha-

tározása 

 

A települések köre bıvült, azonban a beruházások nem módosultak. Új elemek meghatározása 

nem szükséges. A regionális elemek mielıbbi megvalósítása szükséges. 

 

Az Alaptervben meghatározott projekt elemek között jelentıs változás nem történt, ezért új cse-

lekvési terv elıírása nem szükséges. 
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Győjtıszigetek 

                                                                      47. táblázat  
Települések Győjt ı szigetek száma (db) 

Alsónána 2 

Alsónyék 2 

Bátaapáti 2 

Bátaszék 8 

Medina 2 

Pörböly 2 

Sárpilis 2 

Sióagárd 2 

Szálka 2 

Szedres 4 

Szekszárd* 38 + 12 

Tengelic 4 

Várdomb 2 

                                             A szelektív győjtıszigetek száma településenként 
                            *Már kihelyezett szelektív hulladékgyőjtı szigetek 

 

Hulladékudvarok 
 

A már meglévı adatok alapján végre kell hajtani az intézkedéseket. 

 

A környezetvédelmileg nem megfelelı lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának fel-

adatai 

 

A jogszabályokban bekövetkezett módosítások következtében 2007. október 31-i bezárási dátum 

is módosult a régi lerakókra vonatkozóan 2009. július 15-re. A feladatok és az ütemezésük rész-

ben módosításra került. 

 

                                                                                          48. táblázat 
Hulladéklerakó Környezetvédelmi Felülvizsgálat 

Keselyősi úti hulladéklerakó új készült 2007-ben 

Bátaszék új készült 2007-ben 

Sióagárd nem készült 

Szedres nem készült 

Alsónána nem készült 

                                                                                 Környezetvédelmi felülvizsgálatok 
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   49. táblázat  
Telep megnevezése A telepre vonatkozó intéz-

kedés megnevezése 
Határid ı Intézkedés felelıse Intézkedés 

költsége 
(eFt) 

Szekszárd, Keselyősi úti 

hulladéklerakó  

Rekultiváció 2009. július 

15. 

Szekszárd MJV 

Önkormányzata 

400.000 

Bátaszék, Leperd pusztai 

lerakó 

Rekultiváció 2009. július 

15. 

Bátaszék Város 

Önkormányzata 

150.000 

Sióagárd Rekultiváció 2009. július 

15. 

Sióagárd Község 

Önkormányzata 

30.000 

Szedres Rekultiváció 2009. július 

15. 

Szedres Község 

Önkormányzata 

60.000 

Alsónána Rekultiváció Felszámolá-

sa megtör-

tént. 

Alsónána Község 

Önkormányzata 

n.a. 

Tengelic Rekultiváció Felszámolá-

sa megtör-

tént. 

Tengelic Község 

Önkormányzata 

n.a. 

                                      A környezetvédelmi szempontból nem megfelelı hulladéklerakó-telepekkel kapcsolatos feladatok 

 

 

                                                                                                            50. táblázat 
Telep megnevezése A telepre vonatkozó 

intézkedés megnevezése 
Határid ı Intézkedés felelıse Támogatási 

arány 
Keselyősi úti hulladéklera-

kó  

Rekultiváció 2009 Dél-Balaton Sióvölgy 

ISPA konzorcium 

90 % 

Bátaszék Rekultiváció 2009 Dél-Balaton Sióvölgy 

ISPA konzorcium 

90 % 

                                A Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Program keretén belül rekultiválandó lerakók 
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III.8. A tervezett intézkedések végrehajtásának prioritása és ütemezése 
 
Az Alaptervben szereplı határidık a következık szerint módosultak(nak): 

Települési szilárd hulladékok 
Lebomló szervesanyag tartalom csökkentése 75%-ra a lerakókon *Részben megvalósult. 

Szelektív győjtés teljessé tétele 2008.12.31. 

Lebomló szervesanyag tartalom csökkentése 50%-ra a lerakókon *Részben megvalósult.  

Begyőjtı hálózat teljes kiépítése 2008.12.31. 

Lerakók rekultiválása, felszámolása 2009.06.15. 

Lebomló szervesanyag tartalom csökkentése 35%-ra a lerakókon 2014. 07.01. 

Települési folyékony hulladék és szennyvíziszap 
Települési folyékony hulladék mennyiségének 15%-os csökkentése 2008.12.31. 

A kezelés nélküli lerakás kiváltása hasznosítással 2008.12.31. 

Építési és bontási hulladékok 
Építési, bontási hulladékok pontos felmérése Részben megvalósult. 

Hasznosító telepek létesítése Részben megvalósult. 

Gumi hulladékok 
Egészben történı gumihulladék lerakásának tiltása Megvalósult. 

Darabolt gumihulladék lerakásának megszüntetése Megvalósult. 

Gumihulladék begyőjtı és kezelı rendszer kialakítása 2009.12.31. 

Veszélyes hulladékok 
Állati hulladék ártalmatlanító kapacitás felmérése Részben megvalósult.. 

Dögkutak bezárása Részben megvalósult. 
Rekultiváció végrehaj-

tása szükséges. 

Növényvédı szerek és csomagolóeszközeinek hulladékaira vonatkozó ártalmatlanító kapacitás meghatározása Részben megvalósult. 

Hőthetı győjtıhelyek kialakítása állati hulladékra Nem szükséges. 

Egészségügyi hulladék égetımő szükségességének vizsgálata Nem szükséges. 

Növényvédı szerek és csomagolóeszközeinek hulladékainak elkülönített győjtése hulladék udvarokon 2009.12.31. 

Csomagolási hulladékok 
Csomagolási hulladékokra vonatkozó mennyiségi és minıségi adatok pontosítása Megvalósult. 

Csomagolási hulladékok hasznosítási arányának biztosításához a visszagyőjtési rendszer kialakítása 2008.12.31. 

Szelektív győjtés teljessé tétele 2008.12.31. 

 

*Mivel a 2000. évi Hgt. szerinti bázisév adatai bizonytalanok, így a fentiek csak a szekszárdi lerakón az elmúlt években végzett hulladékanalízis 

adataira támaszkodnak az adott évre vonatkoztatva. 

 

III.9. A megvalósításához szükséges becsült költségek 
Települési szilárd hulladéklerakó, válogatómő komposztáló, hulladékudvarok, szelektív győjtı-

szigetek, rekultiváció, inert hulladékkezelı, állati eredető hulladékok átmeneti tárolására elıírt, az 

Alaptervben becsült költségek nem változtak, hiszen a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdál-

kodási Program keretein belül kell mindezen feladatokat elvégezni. 
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III.10. A cselekvési program megvalósításához szükséges becsült költségek te-
lepülésenként 
 

Nem történt változás a költségekben, mivel a regionális elemekre már megpályázott és elnyert 

költségek voltak az Alaptervben dokumentálva. 
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IV. Összefoglalás 

 

A közszolgáltatás mindenhol megoldott, szerzıdésekkel, engedéllyel rendelkezı szakcégek vég-

zik. A települési szilárd hulladékok esetében a közszolgáltatási feladatokat a régióban az Alisca 

Onyx Kft jogutódja, az ALISCA Terra Kft látja el Tengelic kivételével, ahol a Dél-Kom Kft szál-

lítja a települési szilárd hulladékokat. A meglévı két lerakó – folyamatban lévı egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásával – megfelelı engedélyekkel, a regionális lerakó megépülé-

sig, azaz várhatóan 2009. július 15-ig fog üzemelni.  

A szelektív hulladékgyőjtési lehetıséget a Dél-Balaton és Sióvölgye Hulladékgazdálkodási Prog-

ram keretein belül megteremtették az önkormányzatok saját források beépítésével, amely 2008. 

évtıl várhatóan minden a projektben benne levı településen be is indul. Azonban minden önkor-

mányzatnak el kell indítani egy tájékoztatást is a lakosság felé, hogy a szelektív szigetek megfele-

lıen legyenek használva, kihasználtságukkal csökkentve a lerakással ártalmatlanított hulladékok 

mennyiségét. 

A szekszárdi közterületi, illetve a lakosságtól begyőjtött zöld hulladékok Sióagárdra kerülnek a 

Profikomp Kft komposztálójára, ezáltal csökkentve a szerves anyag mennyiségét a lerakón. 

Azonban Bátaszéken és a vidéki településeken is csökkentési lehetıségeket kell keresni a biológi-

ailag lebomló hulladékok tekintetében. 

A veszélyes hulladékok, ezen belül az elektronikai hulladékok, és egyéb speciális hulladékok 

győjtése nem megoldott a térségben, az eseti győjtési akciókat leszámítva. A Dél-Balaton és Sió-

völgye Hulladékgazdálkodási Program keretein belül kerül megépítésre egy erre alkalmas győjtı-

tér, amely be tudja majd fogadni a fenti lakossági hulladékok körét. Jelenleg begyőjtési akciók 

keretében zajlik a győjtésük a lakosságtól Szekszárdon. A késıbbiek során a vidéki önkormány-

zatoknak is meg kell tenni a szekszárdihoz hasonló lépéseket, azaz lehetıséget kell biztosítani a 

lakosság részére, akciók szervezésével – fıleg a veszélyes (festékes göngyöleg, akkumulátor, szá-

razelem, elektronikai stb.) hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával foglalkozó szakcége-

ken keresztül – a (településen való győjtıpont megjelölésével) legalább évente egyszeri győjtésre. 

Jelenleg csak az elektronikai hulladékok visszagyőjtésérıl kaptunk információkat 2006-2007. 

évekre vonatkoztatottan Alsónyék, Alsónána, Bátaszék, Medina, Pörböly, Sióagárd, Szálka, Szed-

res, Tengelic esetében, míg a többi felülvizsgálatban szereplı településen semmilyen visszagyőj-

tési akció sincs. A gumi hulladékok elhelyezését a hulladéklerakókon jogszabály tiltja /20/2006. 
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(IV.05.) KvVM. Rendelet/. Így ezen hulladékokat, ha a lakossági hulladékok közé kerülnek külön 

kell válogatni, elhelyezni, majd elszállíttatni. 

 

A települési folyékony hulladékok közszolgáltatói nem változtak jelentısen. A két legnagyobb 

cég a Szekszárdi Víz,- és Csatornamő Kft, és a Dél-Tolna Közmő Szolgáltató Kft. Azonban nem 

minden szolgáltató áll szerzıdésben az Önkormányzatokkal, azaz nincs közszolgáltatási szerzıdé-

se, amelyet pótolni szükséges. A csatornázottság nem változott lényegesen (bıvült, azonban a 

lakások száma is növekedett). A szennyvízre való rákötések száma azonban folyamatosan emel-

kedik, amellyel csökken a talajterhelés, (az elszikkasztott szennyvíz mennyisége). 

 

Elérendı hasznosítási arányok 

Települési szilárd hulladék: 

A biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat – a lerakókon történt hulladékanalízis alapján – 

sikerült 50 % alá csökkenteni a jogszabályoknak megfelelıen. Azonban ennek az aránynak a 

fenntartásához szükséges lehet a lakossági zöldjáratok, esetleg házi komposztálók bevezetése a 

vizsgált területen. 

 

A csomagolóanyagokból keletkezett hulladékokat 2007. novemberétıl már 50 db szigeten szelek-

tíven lehet győjteni a megyeszékhelyen, a korábbi 12 db szigettel szemben, illetve Alsónyéken 

(kísérleti jelleggel) és Tengelicen is elindult már a tervezési terület települései közül a szelektív 

hulladékgyőjtés. Célként említhetı meg a 2008-as évre a győjtık kihelyezése a vidéki települé-

sekre, illetıleg a lakosság tájékoztatása a győjtéssel kapcsolatos elıírásokról, majd a győjtés meg-

kezdése, amellyel jelentısen növelhetı lenne a visszagyőjtött mennyiség %-os aránya. 

 

Az építési-bontási inert hulladékokat jelenleg takaró anyagként hasznosítják a hulladéklerakókon. 

A térségben nem várható a cikói lerakón kívül más hasznosítási lehetıség az elkövetkezendı idı-

szakban. Tehát a hasznosítási arányok nem felelnek meg az elıirányzottaknak, mivel megoldást 

az érintett önkormányzatok nem találtak. 

 

A veszélyes hulladékok visszagyőjtése 1995 óta folyik Szekszárdon, évrıl évre egyre nagyobb 

mennyiséget sikerül a lakosságtól begyőjteni. Célként említhetı meg a következı idıszakra a vi-

déki településeken a lakossági veszélyes hulladékgyőjtési akciók megszervezése, erre engedéllyel 
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rendelkezı szakcégek bevonásával (nem csak az elektronikai hulladékok, hanem egyéb veszélyes 

hulladékok esetén is be kell vezetni a győjtési lehetıséget a lakosság részére). 

 

A települési hulladékok közül csak a csomagoló anyagok, illetve veszélyes,- elektronikai, száraz-

elem,- és a gumi hulladékok kerülnek (egyes hulladékok esetében már jelenleg is másoknál a ké-

sıbbiek során) hasznosításra a korábban említettek szerint. 

 

Települési folyékony hulladék: 

Lényeges cél a csatornázottság és az ahhoz kapcsolódó rákötések növelése, illetve a közszolgálta-

tási szerzıdések megkötése, talajterhelések csökkentése a dokumentációban leírtak szerint. 

 

Cselekvési programok 

A Cikóra tervezett regionális lerakó 2005-2007. év közötti megvalósulása nem történt meg, tehát 

az ide tervezett korszerő technológia sem épült ki. Sikeresen megvalósult a szelektív szigetek bı-

vítése Szekszárdon, illetve a szolgáltató új korszerőbb jármőveket kapott. Azonban a vidéki tele-

püléseken – Tengelic kivételével (Alsónyéken csak kísérleti jellegő a győjtés) - még folyamatban 

van a szelektív hulladékgyőjtési rendszer kiépítése, remélhetıleg a 2008. évben valósul meg en-

nek kiépítése. A Dél-Balatoni és Sióvölgye Regionális Rendszer teljes kiépülésével lehetıség 

lenne a csomagolási,- veszélyes,- elektronikai, biológiailag lebomló (komposztálható) hulladékok 

visszagyőjtésére, ezáltal a majdani regionális lerakó élettartama jelentısen nıne. 

 

Az inert hulladékokkal, állati eredető hulladékokkal kapcsolatos probléma megoldására nem talál-

tak az önkormányzatok megfelelı hosszú távú megoldást (néhány településen konténerbe győjtik, 

és engedéllyel rendelkezı szakcéggel elszállíttatják). A „dögkutakat” rekultiválni szükséges. Ezen 

hulladékok ártalmatlanítása, kezelése a térségbıl továbbra is kiszállítással vagy az inert hulladék 

esetében az arra engedéllyel rendelkezı lerakón történı elhelyezéssel történik. A késıbbiek során 

fel kell mérni ezen hulladékokra vonatkoztatva az elhelyezési, kezelési, ártalmatlanítási, hasznosí-

tási lehetıségeket, és ezekrıl a lakosságot tájékoztatni szükséges, mely az illegális lerakások elke-

rülése végett is szükséges. 

 

A települési folyékony hulladékok és a hozzájuk kapcsolódó többször említett csatornázottsági és 

rákötési, talajterhelési problémákra megoldást kell keresni az önkormányzatoknak. 


