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1. ELŐSZÓ 
A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv, illetve a tervben vizsgált területen kialakult 
hulladékgazdálkodási rendszer bemutatása miatt jelen fejezetben bemutatjuk a térség 

hulladékgazdálkodási trendszerét, és az Alisca Terra Kft. feladatkörét a Dél-Balatoni 
Regionális Hulladékgazdálkodási rendszerben. 

 
Az Alisca Terra Kft. szolgáltatási területén már megvalósult a Dél-Balaton Sióvölgye 
Hulladékgazdálkodási Program. Az ISPA program keretében önkormányzati összefogással 

valósult meg a támogatással megépült kezelő művek üzemeltetése, részben a Re-kom 
Nonprofit Kft. és részben a térségben működő közszolgáltatók által (Alisca Terra Kft., 

Komlói Városgazdálkodási Zrt., Mohácsi Városgazdálkodási Zrt., Bonycom Kft., Dél-Kom 
Kft..) 
A program része, művei, eszközei: 

1. Cikói Hulladékkezelő Központ, ahol található a: 

 a hulladéklerakó 

 a szelektív hulladék válogató csarnok 

 szelektív hulladék begyűjtéséhez szükséges járművek 

 zöld hulladék komposztáló 
2. Hulladékgyűjtő járművek 

A járműveket közszolgáltatók üzemeltetik, így az Alisca-Terra Kft.-nél is találhatóak 
hulladékgyűjtő járművek, melyet a projekt során kerültek üzembe helyezésre. 

3. Hulladék átrakó állomások: (Szekszárd, Komló, Mohács városokban)  
A helyi közszolgáltatók üzemeltetik. 

4. Lakossági hulladékudvarok (Szekszárd, Komló, Mohács, Bonyhád, Szedres, Bátaszék, 

Tolna, Szászvár) 
A helyi közszolgáltató üzemeltetik, így Szekszárd, Szedres, Bátaszék, Tolna esetében 

az Alisca Terra Kft. 
5. Komposztáló telepek (Komló, Mohács, Szekszárd) 

A helyi közszolgáltató üzemelteti, így Szekszárd esetében az Alisca Terra Kft. 

6. Szelektív gyűjtőszigetek 
Minden településen a közszolgáltató által kihelyezésre kerültek a szelektív 

gyűjtőszigetek. Az ISPA projekt keretében Cikón épült meg a szelektív 
válogatócsarnok, illetve a 2 db szelektív hulladékbegyűjtő jármű gazdaságos 
működtetése is azt indokolta, hogy a gyűjtőszigetekről a begyűjtés és utána a 

válogatás, értékesítés egy kézben legyen, ezért a gyűjtőszigetekről történő 
hulladékgyűjtést a Re-kom Kft. végzi 

A szelektív hulladék begyűjtés, válogatás költsége és természetesen az értékesítés 
bevétele a Cikói lerakó kommunális hulladék lerakási díjszerkezetében jelenik meg a 
közszolgáltatók felé, ezért a települési közszolgáltatónak érdeke, hogy a településeken 

folytatott kampányok, oktatások, megszervezése, új gyűjtési módok kidolgozása, 
annak érdekében, hogy növekedjen a szelektíven gyűjtött anyag mennyisége, mert 

ezáltal csökkenthető a vegyes kommunális hulladék lerakási díja. 
 
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszeren belül a déli területhez tartozó 

településeken az Alisca Terra Kft. a közszolgáltató (pl.: Szekszárd, Tolna, Bátaszék), az 
északi területen a települések a kezelőművek üzemeltetésére közbeszerzési eljárást írtak ki, 

melyet az AVE Zöldfok Zrt. nyert meg. 
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Az Alisca Terra Kft. közszolgáltató néhány olyan településen, akik az északi projekt 
területhez tartoznak (pl.: Szakály, Regöly, Pincehely, Kalaznó, Keszőhidegkút, Gyönk), ezért 
az AVE Zöldfok Zrt-vel kötött szerződés értelmében: 

 A települési kommunális hulladék beszállítása a Somi lerakóra történik, melyet az 
AVE Zöldfok Zrt. üzemeltet. 

 A zöld hulladék begyűjtéséről, komposztálásáról az Alisca Terra Kft. 
gondoskodik. 

 A településeken található szelektív hulladékgyűjtő szigetek az Alisca Terra Kft. 
üríti, szállítja be a Szekszárd Epreskert u. 9. alatti telephelyére, ahol válogatás után 

értékesíti. 
 
Ez a magyarázata annak, hogy az Alisca Terra Kft. bizonyos településekről saját maga, míg a 

többi település esetében a Re-kom Kft. gyűjti be a szelektív hulladékokat a gyűjtőszigetekről. 
 

2. BEVEZETÉS 
A hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény Ht. 78. § szerint a közszolgáltatónak 
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet kell készítenie. 
 

Alisca Terra Kft. a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének elkészítésével és 

összeállításával a PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft-t (1028. Budapest, Muhar u. 54.) bízta meg. 
 

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervek a teljes hulladékgazdálkodási tervezési 

folyamat egyik elemét jelentik. A tervezés egyrészt országos szinten történik az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv formájában, amely stratégiai tervezést jelent, meghatározva a 

célokat, célkitűzéseket, valamint az országos szinten szükséges, a célok elérését szolgáló 
intézkedéseket, programokat, a finanszírozási és gazdasági eszközöket. Másrészt területi 
szinten történik a régiók hulladékgazdálkodásának specifikus tervezése, ez a második szint. A 

tervezés harmadik szintje a közszolgáltatói tervezés, mely alapadatokat tartalmaz az országos 
és területi tervhez is. 
 

A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi elemeit a közszolgáltató 
hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének 

feltételeiről szóló 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés tartalmazza.  
 

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet figyelembe vételével jelen hulladékgazdálkodási terv az 

alábbi fő fejezetre épül: 
1. Jelenlegi állapot bemutatása  

 közszolgáltatási terület, 

 közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékmennyiségek 

2. Elérendő hulladékgazdálkodási célok  

 szemléletformálás,  

 elkülönített hulladékgyűjtés,  

 újrahasználati-, hulladékhasznosítási-, és hulladéklerakási célok 

3. Hulladékgazdálkodási terv 
 

A tervet megalapozó adatokat a Alisca Terra Kft. bocsátotta rendelkezésünkre. A tervezés 

bázisát a 2008-2012. évi adatok képezik.  
 

A jogszabályban előírtak szerint a közszolgáltatói terveket legalább háromévente felül kell 
vizsgálni. 
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3. ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TERÜLETE 
 
Az alábbi településeken a települési szilárd hulladékok elszállítására a közszolgáltatói 

szerződések alapján az Alisca Terra Kft., mint közszolgáltató jogosult.  
 

1. táblázat: Közszolgáltatási terület 

Alsónána* 

Alsónyék* 

Báta* 

Bátaszék-Lajvér-Kövesd* 

Bogyiszló* 

Decs* 

Diósberény 

Dunaszekcső* 

Dunaszentgyörgy* 

Dúzs  

Fácánkert* 

Fadd, Dombori* 

Felsőnána* 

Fürged 

Gyönk 

Harc* 

Kajdacs* 

Kalaznó 

Keszőhidegkút 

Kéty* 

Kölesd-Borjád* 

Kistormás* 

Medina* 

Miszla 

Mucsi 

Murga* 

Ozora 

Őcsény* 

Pincehely 

Pörböly* 

Regőly-Majsapuszta* 

Sárpilis* 

Sárszentlőrinc-Úzd-Alsópél 

puszta* 

Sióagárd* 

Szakadát 

Szakály 

Szálka* 

Szárazd 

Szedres* 

Szekszárd* 

Tengelic-Alsó és közép 

hidvég-Katalin p-János 

major* 

Tolna* 

Udvari 

Várdomb* 

Varsád 

Zomba-Szentgál-

Nagytormás* 

 

  
*A táblázatban csillaggal jelöljük azokat a településeket, ahol a Kft. közszolgáltatóként a szelektív gyűjtőszigetes hulladék 
begyűjtéséért is felel. A többi településen az ISPA program keretein belül kialakított komplex szelektív hulladékgyűjtő 

rendszer üzemeltetését a Re-kom Nonprofit Kft. végzi. 

 
Az elhelyezési (ártalmatlanítási) tevékenység a Re-Kom Nonprofit Kft. kezelésében lévő 

Cikói, illetve az AVE Zöldfok Zrt. kezelésében lévő Somi hulladéklerakóban valósul meg. A 
hulladéklerakók a jelenlegi műszaki és EU-s követelményeknek megfelelnek.  

 
Az Alisca Terra Kft. az alábbi táblázatban foglalt engedélyekkel rendelkezik: 
 

2. táblázat: Alisca Terra Kft. érvényes környezetvédelmi engedélyei 

Engedély száma Engedély tárgya Telephely Érvényességi idő 

71375/2011 

Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás, tárolás, előkezelés) inert 

hulladékokra 

Alisca Terra Kft. (AT) 

központi telephely 
2016.09.15 

43454/2012 
Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás) nem veszélyes hulladék 

Alisca Terra Kft. (AT) 

központi telephely 

2014.11.30 (megjegyzés: 

jelenleg folyik a 

módosítása, sütőolajra) 

99361/10 
Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás, előkezelés) 

Alisca Terra Kft. (AT) 

központi telephely 

2013.04.30 (hosszabbítása 

folyamatban)  

75802/2011 

Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás- nem veszélyes hulladék; 

begyűjtés- veszélyes hulladék) 

Szedresi hulladékudvar 
2017.04.30 – nem vesélyes  

2018.04.30- veszélyes  

34431/2012 

Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás- nem veszélyes hulladék; 

begyűjtés- veszélyes hulladék) 

Bátaszéki 

hulladékudvar 

2017.04.30- nem veszélyes  

2018.04.30- veszélyes  

81707/2012 

Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás- nem veszélyes hulladék; 

begyűjtés- veszélyes hulladék) 

Tolnai hulladékudvar 
2017.09.30- nem veszélyes  

2018.09.30- veszélyes  
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Engedély száma Engedély tárgya Telephely Érvényességi idő 

66497/2011 

Hulladékkezelési engedély (begyűjtés, 

szállítás- nem veszélyes hulladék; 

begyűjtés- veszélyes hulladék) 

Szekszárdi Damjanich 

utcai hulladékudvar 

2016.08.15- nem veszélyes  

2017.08.15-veszélyes  

56154/2011 
Veszélyes hulladék begyűjtés, 

szállítás  

Alisca Terra Kft. (AT) 

központi telephely 
2017.06.30 

 

Az engedélyek alapján az Alisca Terra Kft. települési és településinek nem minősülő 
veszélyes, és nem veszélyes szilárd hulladékot gyűjthet, szállíthat, előkezelhet és kezelhet az 

engedélyekben szabályozott módokon. 
 
Az előző táblázatban felsorolt engedélyeken felül a Kft. az alábbi hulladékkezelési 

tevékenységeket láthatja el a jövőben (Az engedélyezési eljárások a környezetvédelmi 
hatóságnál folyamatban vannak.):  

 Inert hulladék hasznosítási engedély 

 Komposztálásra vonatkozó hulladék hasznosítási engedély 

 Átrakó állomás, hulladékudvar hulladékkezelési engedélye 
 

 

4. EGYES TELEPÜLÉSEKEN ALKALMAZOTT GYŰJTÉSI ÉS 

KEZELÉSI MÓDOK 
 

Az érintett településeken jelenleg az alábbiak szerinti hulladékgazdálkodási rendszer 
működik. 
A táblázatban szereplő településeken az Alisca Terra Kft, mint közszolgáltató látja el a 

hulladékgazdálkodási feladatokat. A táblázatban csillaggal jelölt településeken a 
gyűjtőszigetekről történő szelektív hulladék begyűjtésére, és szállítására a Re-kom Kft. 

rendelkezik közfeladat ellátási szerződéssel. 
 

3. táblázat: Ellátási körzetben alkalmazott hulladékgyűjtési módok, településenként  

Település  

Vegyes 

hulladék 

gyűjtés 

gyakorisága 

Gyűjtőszigetek* 

Házhoz menő 

szelektív 

hulladékgyűjtés  

Zöldhulladék, 

biológiailag 

lebomló 

hulladék 

gyűjtése 

Lomtalanítás  

Alsónána Heti Van nincs van van 
Alsónyék Heti Van nincs van van 
Báta Heti Van nincs nincs van 
Bátaszék-Lajvér-

Kövesd 
Heti 

Van 
nincs van van 

Bogyiszló Heti Van nincs van van 
Decs Heti Van nincs nincs van 
Diósberény* Heti Van nincs van van 
Dunaszekcső Heti Van nincs nincs van 
Dunaszentgyörgy Heti Van nincs van van 
Dúzs* Heti Van nincs van van 
Fácánkert Heti Van nincs van van 
Fadd, Dombori Heti Van nincs van van 
Felsőnána Heti Van nincs van van 
Fürged* Heti Van nincs van van 
Gyönk* Heti Van nincs van van 
Harc Heti Van nincs van van 
Kajdacs Heti Van nincs van van 
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Település  

Vegyes 

hulladék 

gyűjtés 

gyakorisága 

Gyűjtőszigetek* 

Házhoz menő 

szelektív 

hulladékgyűjtés  

Zöldhulladék, 

biológiailag 

lebomló 

hulladék 

gyűjtése 

Lomtalanítás  

Kalaznó* Kétheti Van nincs van van 
Keszőhidegkút* Heti Van nincs nincs van 
Kéty Heti Van nincs van van 
Kölesd-Borjád Heti Van nincs van van 
Kistormás  Heti Van nincs van van 
Medina Heti Van nincs nincs van 
Miszla Heti Van nincs nincs van 

Mucsi* Heti Van nincs van van 
Murga Heti Van nincs van van 
Ozora* Heti Van nincs van van 
Őcsény Heti Van nincs nincs van 
Pincehely* Heti Van nincs van van 
Pörböly Heti Van nincs van van 
Regőly-

Majsapuszta,  
Heti 

Van 
nincs van van 

Sárpilis  Heti Van nincs van van 
Sárszentlőrinc-

Úzd-Alsópél puszta 
Heti Van 

nincs nincs van 

Sióagárd Heti Van nincs nincs van 
Szakadát* Heti Van nincs van van 
Szakály* Heti Van nincs van van 
Szálka Heti Van nincs nincs van 
Szárazd* Heti Van nincs nincs van 
Szedres Heti Van nincs nincs van 
Szekszárd Heti Van nincs van van 
Tengelic-Alsó és 

közép hidvég-

Katalin p-János 

major 

Heti 

Van 

nincs van van 

Tolna Heti Van nincs van van 
Udvari* Heti Van nincs van van 
Várdomb Heti Van nincs nincs van 
Varsád* Heti Van nincs van van 
Zomba-Szentgál-

Nagytormás  
Heti Van 

nincs van van 

 

Hulladék begyűjtés 
A Kft. a hulladék begyűjtése, kezelésre történő szállítása során az alábbi gépjárműveket veszi 

igénybe: 
4. táblázat: A közszolgáltató eszközparkja 

Rendszám 
Gyártmány, 

modell 
Év Jármű típus  Üzemanyag Műszaki érv. Állapot Megjegyzések 

EPK418 Csepel 1994 edénymosó dízel 2013.05.09 aktív  

HME394 Renault 2003 

emelőkaros 

konténerszállító 

gépjármű 

dízel 2013.08.10 aktív  

ICK146 Seat 2002 
személyszállító 

gépjármű 
dízel 2014.04.26 aktív  

JGA509 Renault 2004 

emelőkaros 

konténerszállító 

gépjármű 

dízel 2013.07.07 aktív  

JHD909 Renault 2004 platós dízel 2013.08.21 aktív  
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Rendszám 
Gyártmány, 

modell 
Év Jármű típus  Üzemanyag Műszaki érv. Állapot Megjegyzések 

tehergépjármű 

JOY119 Renault 2005 

emelőkaros 

konténerszállító 

gépjármű 

dízel 2013.02.20 aktív  

JYU181 Renault 2006 
forgó tömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.11 aktív  

JYU382 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.21 aktív  

JYU383 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.21 aktív  

JYU384 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.21 aktív  

JYU385 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.21 aktív 

konténerürítő 

felépítménnyel 

KEB681 Renault 2006 
forgó tömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.22 aktív  

KEB689 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.04.20 aktív  

KJE312 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.11.24 aktív bérelt 

KJE334 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.09.21 aktív  

KJE356 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.12.06 aktív  

KJE386 Renault 2006 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.11.08 aktív Osztott rakterű 

KJY832 KIA 2006 
platós 

tehergépjármű 
dízel 2014.12.14 aktív  

LRY 858 Mercedes 2009 
laptömörítős 

tehergépjármű 
dízel 2013.03.30 aktív 

Konténerürítő 

felépítmény, 

bérelt 

YHH737 Liebherr 1993 
homlokrakodó 

munkagép 
dízel 2013.11.06 aktív  

ORWAK1 ORWAK 2012 edénymosó dízel 2020.12.29 aktív  

KET 586 Mercedes 2006 

emelőkaros 

konténerszállító 

gépjármű 

dízel 2013.03.05 aktív 

konténerürítő 

felépítmény, 

bérelt 

KJE-369 Renault 2006 

emelőkaros 

konténerszállító 

gépjármű 

dízel 2015.07.08 aktív bérelt 

 
 

Gyűjtőszigetek: 
Az Alisca Terra Kft. ellátási területén az egyes településeken jelenleg megtalálható 
gyűjtőszigetek számát ill. a gyűjthető hulladékfajtákat a következő táblázat mutatja. 

 
A gyűjtőszigetek ürítési gyakorisága a tapasztalatok alapján kéthetente történik. A szigetekről 

a szelektív hulladékgyűjtő jármű hulladékfrakciónként külön-külön gyűjti be a hulladékokat.  
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5. táblázat: Hulladékgyűjtő szigetek  

Település  Szigetszám 
Gyűjthető anyagfajták 

Papír Műanyag Üveg Fém 

Alsónána* 2 x x x 
 

Alsónyék* 2 x x x 
 

Báta* 3 x x x 
 

Bátaszék* 7 x x x 
 

Bátaszék Kövesd* 1 x x x x 

Bogyiszló* 3 x x x 
 

Borjád* 1 x x x 
 

Decs* 5 x x x 
 

Diósberény 3 x x x 
 

Dunaszekcső* 3 x x x 
 

Dunaszentgyörgy* 4 x x x 
 

Dúzs  1 x x x 
 

Fácánkert* 2 x x x 
 

Fadd* 5 x x x 
 

Felsőnána* 2 x x x 
 

Fürged 2 x x x 
 

Gyönk 3 x x x 
 

Harc* 2 x x x 
 

Kajdacs* 2 x x x 
 

Kalaznó 2 x x x 
 

Keszőhidegkút 2 x x x 
 

Kéty* 2 x x x 
 

Kistormás* 2 x x x 
 

Kölesd* 3 x x x 
 

Medina* 2 x x x 
 

Miszla 2 x x x 
 

Mucsi 1 x x x 
 

Murga* 1 x x x 
 

Ozora 3 x x x 
 

Őcsény* 4 x x x 
 

Pincehely 4 x x x 
 

Pörböly* 2 x x x 
 

Regöly 4 x x x 
 

Sárpilis* 2 x x x 
 

Sárszentlőrinc 1 x x x 
 

Sióagárd* 2 x x x 
 

Szakadát 2 x x x 
 

Szakály 4 x x x 
 

Szálka* 2 x x x 
 

Szárazd* 1 x x x 
 

Szedres 4 x x x x 

Szekszárd 52 x x x x 

Tengelic* 4 x x x 
 

Tolna* 13 x x x 
 

Udvardi 2 x x x 
 

Úzd 1 x x x 
 

Várdomb* 2 x x x 
 

Varsád 1 x x x 
 

Zomba* 4 x x x 
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Az Alisca Terra Kft. által begyűjtött hulladékot előkezelésre a Kft. telephelyére szállítják, 
ahol válogatást követően bálázzák, majd hasznosítónak átadják. 
A *-gal jelölt településeken a Re-kom Kft. gyűjti be a szelektíven gyűjtött hulladékot és a 

cikói válogatócsarnokba szállítja válogatásra és bálázásra.  
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés: 
A közszolgáltatói területen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés egyelőre Szekszárd 
kertvárosi és társasházi részén kerül bevezetésre. A gyűjtés folyamán papír és műanyag 

hulladékok átvétele történik. A gyűjtési mód kiterjesztését az elkövetkezendő években 
tervezik. 

 
Zöldhulladék, és biológiailag lebomló hulladék 
Zöldhulladék gyűjtésére a szolgáltatói területen a 3. számú táblázatban jelzett településeken 

van lehetőség. A gyűjtést április-októberi időszakban a közszolgáltatási szerződésben 
szabályozott időközönként végzik. A begyűjtött zöldhulladék komposztálására várhatóan a 

2013. második félévében megnyíló komposztáló telepen lesz lehetőség. 
 
Hulladékudvar: 

Az Alisca Terra Kft. első hulladékudvara 2011-ben nyílt meg Szekszárdon a Damjanich 
utcában. 2012-ben újabb hulladékudvarok nyíltak Bátaszéken, Tolnán, Szedresen, 2013-ban 

várhatólag a Kft. központi telephelyén kerül megnyitásra a hulladékudvar. 
 
A hulladékudvaron begyűjthető nem veszélyes és veszélyes hulladékok listáját az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze: 
 

6. táblázat: Hulladékgyűjtő udvaron begyűjthető hulladékok  

EWC kód Hulladék megnevezése 

200101 Papír hulladék 

200102 Üveg hulladék 

200107 Lom hulladék 

200125 Étolaj zsír 

200128 Festékek, ragasztók, tinták, és gyanták amelyek különböznek a 200127-től 

200139 Műanyag hulladék 

200140 Fém hulladék 

200201 Biológiailag lebomló hulladék 

150107 Üveg csomagolási hulladék 

150101 Papír csomagolási hulladék 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 

150104 Fém csomagolási hulladék 

200134 Elemek és akkumulátorok amelyek különböznek a 200133-tól 

200136 
Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 

23 és 200135 számú hulladékoktól 

160103 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok 

170107 Beton, tégla, cserép, és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól 

170504 Föld és kövek 

200133 
Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 

felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

200135 
Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól 

200119 Növényvédő szerek 

200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 

150110 
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok 

150111 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 
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EWC kód Hulladék megnevezése 

hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 

130206 Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok 

130207 Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok 

 

Átrakó állomás 
Várhatóan 2013. II. félévében kerül megnyitásra a Szekszárdon létesített átrakó állomás. 
Az átrakóállomás működtetésének célja, hogy a hulladékszállító autónak ne kelljen a 

begyűjtött hulladékot a cikói lerakóig szállítania, mert ez költséges megoldás. Az 
átrakóállomás közbeiktatásával a hulladékszállító gépjárművek csak a települések közútjain 

végzi a hulladékgyűjtést, majd az átrakóállomás megtelt nagykonténerét szállítják a lerakóra.  
 
Hulladéklerakó: 

A Kft. hulladéklerakót nem üzemeltet. A begyűjtött hulladékok a Re-kom Nonprofit Kft. által 
üzemeltetett cikói és az AVE Zöldfok Zrt. álatal üzemeltetett somi hulladéklerakóban 

kerülnek ártalmatlanításra.  
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5. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT HULLADÉKÁRAMOK 
A következő fejezetekben az Alisca Terra Kft. által a közszolgáltatás keretein belül begyűjtött 
hulladékáramokat mutatjuk be. A jelenleg közszolgáltatás keretében begyűjtött 

hulladékáramokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 

7. táblázat: Közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékáramok  (nem veszélyes hulladékok) 

EWC kód Hulladék megnevezése Gyűjtés módja 

150101 Papír csomagolási hulladék 
Hulladéksziget, hulladék udvar, házhoz menő 

gyűjtés (tervezett) 

150102 Műanyag csomagolási hulladék 
Hulladéksziget, hulladék udvar, házhoz menő 

gyűjtés (tervezett) 

150104 Fém csomagolási hulladék Hulladékudvar 

150107 Üveg csomagolási hulladék Hulladéksziget, hulladék udvar 

160103 
Termékként tovább nem használható 

gumiabroncsok 
Hulladékudvar 

170107 
Beton, tégla, cserép, és kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely különbözik a 170106-tól 
Hulladékudvar,  

170504 Föld és kövek Hulladékudvar 

200101 Papír hulladék 
Hulladéksziget, hulladék udvar, házhoz menő 

gyűjtés (tervezett) 

200102 Üveg hulladék Hulladéksziget, hulladék udvar 

200125 Étolaj zsír 
Hulladékudvar, házhoz menő gyűjtés 

(tervezett) 

200128 
Festékek, ragasztók, tinták, és gyanták amelyek 

különböznek a 200127-től 
Hulladékudvar 

200134 
Elemek és akkumulátorok amelyek különböznek 

a 200133-tól 
Hulladékudvar 

200136 

Kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 

20 01 23 és 200135 számú hulladékoktól 

Hulladékudvar 

200139 Műanyag hulladék 
Hulladéksziget, hulladék udvar, házhoz menő 

gyűjtés  (tervezett) 

200140 Fém hulladék Hulladékudvar 

200201 Biológiailag lebomló hulladék Hulladékudvar, házhoz menő gyűjtés  

20 03 01 
Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert 

települési hulladékot is* 
Házhoz menő gyűjtés 

20 03 07 Lom hulladék Hulladékudvar, házhoz menő gyűjtés  

 

 
8. táblázat: Közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékáramok  (veszélyes hulladékok) 

EWC kód Hulladék megnevezése Gyűjtés módja 

130205 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolajok 
Hulladékudvar 

130206 Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok Hulladékudvar 

130207 
Biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- 

és kenőolajok 
Hulladékudvar 

150110 

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó 

vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok 

Hulladékudvar 

150111 

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. 

azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 

hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos 

palackokat 

Hulladékudvar 

200119 Növényvédő szerek Hulladékudvar 

200121 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok Hulladékudvar 
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EWC kód Hulladék megnevezése Gyűjtés módja 

200133 

Elemek és akkumulátorok, amelyek között 16 06 

01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 

felsorolt elemek és akkumulátorok is 

megtalálhatók 

Hulladékudvar 

200135 

Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 

kódszámú hulladékoktól 

Hulladékudvar 

130205 
Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó 

motor-, hajtómű- és kenőolajok 
Hulladékudvar 

 
20 03 01 EWC kódú hulladék esetében mind a lakossági, mind a közületi hulladékáram 

beletartozik a közszolgáltatásba, míg a többi hulladékáram esetén csak a lakossági 
részarányokat tekinthetjük a közszolgáltatás keretén belül begyűjtött hulladéknak. 
 

 
A dokumentációban használt kezelési kódok, és fontosabb fogalmak : 

  
9. táblázat: kezelési kódok megnevezése 

Kezelési kód Kezelési kód megnevezése 

D5 
Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is 

elkülönített cellákban stb.) 

D10 Hulladékégetés szárazföldön 

R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása  

R9 Olajok újrafinomítása vagy más célra történő újrahasználata 

R12 Áralakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében  

 
közszolgáltató: Az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a 

hulladék törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési 
önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el. 

 

biológiailag lebomló hulladék: Minden szervesanyag-tartalmú hulladék, amely aerob vagy 
anaerob úton biológiailag lebomlik vagy lebontható, 

ideértve a biohulladékot is. 
 

biohulladék: A biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, 

háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet 
folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint 
az ezekhez hasonló, élelmiszer- feldolgozó üzemekben képződő hulladék. 

 

újrahasználat: Olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy 
alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált. 

 

hasznosítás: Bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos 
célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket 

egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy 
amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a 

funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse. 
 

ártalmatlanítás: Minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az 

esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyag- vagy 
energiakinyerést eredményez. 
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5.1. KEVERT TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK 

5.1.1. Hulladék mennyisége 

A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont háztartásoktól begyűjtő járatokkal történik a települési 

szilárd hulladékok gyűjtése. Az autók tömörítőfeltéttel rendelkeznek. Az így begyűjtött 
hulladékmennyiségének alakulását az elmúlt öt év adataiból az alábbi grafikonon mutatjuk be: 

 

 
 
A grafikon alapján látható, hogy a 20 03 01 EWC kódszámú települési vegyes hulladék 
mennyisége folyamatosan változott, ennek oka az alábbiak lehetnek: 

 2008-ben a Kft. 3 lerakót üzemeltetett, a hulladékok mennyisége becslés alapján lett 
kiszámolva, ezért a mennyiségek nem összevethetők a további évek mennyiségeivel. 

 2009-től a Kft. szolgáltatási területe folyamatosan bővült. Ez tükrözi a növekvő 
hulladék mennyiségek.  

 2010-től a lakossági környezetévelési programok jelentős hatással voltak a kevert 
települési hulladékok mennyiségének a csökkenésében. 

 2011-től a hulladékudvar megnyitása is segített csökkenteni a kevert települési 
hulladék mennyiségét. 

 
A 2012. évben a közszolgáltatás által ellátott területen begyűjtött hulladék mennyiséget 
településenként az alábbi táblázatban foglaljuk össze. A Kft. a közszolgáltatás keretein belül a 

szolgáltatási területén tevékenykedő cégektől is átveszi a települési hulladékot. A táblázatban 
a hulladék mennyiségek egységesen szerepelnek. 

 
10. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

Település  Mennyiség (t) 

Alsónána 85,25 

Alsónyék 131,37 

Báta 304,51 

Bátaszék 1 128,34 

Bogyiszló 408,23 

Település  Mennyiség (t) 

Bölcske 597,34 

Decs 1 046,26 

Dunaszekcső 421,65 

Dunaszentgyörgy 589,80 

Fácánkert 134,81 
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Település  Mennyiség (t) 

Fadd 1 039,26 

Felsőnána 130,00 

Gerjen 115,45 

Gyönk 399,81 

Harc 180,17 

Kajdacs 259,21 

Kalaznó 20,13 

Keszőhidegkút 36,94 

Kéty 148,02 

Kistormás  53,48 

Kölesd 251,16 

Madocsa 367,72 

Medina 132,07 

Murga 11,21 

Nagydorog 511,61 

Őcsény 471,19 

Pincehely 511,55 

Település  Mennyiség (t) 

Pörböly 90,63 

Regöly 256,48 

Sárpilis  179,61 

Sárszentlőrinc 152,37 

Sióagárd 264,66 

Szálka 75,43 

Szárazd 46,78 

Szedres 380,20 

Szekszárd 9 252,31 

Tengelic 391,97 

Tolna 2 932,64 

Tolnanémedi 117,28 

Várdomb 209,33 

Zomba 424,26 

Összesen 24 260,65 

 
 
A Kft. a hulladék összetételét a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően rendszeresen 

vizsgálja. 
 

A 2013 évi eredményeket az alábbi grafikonon mutatjuk be: 
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Az ábrák alapján megállapítható, hogy városi környezetben leginkább műanyag, illetve 
biológiailag lebomló összetevők dominálnak, míg a falusias környezetben a kis 
szemcseméretű hulladékok aránya több, mint kétszerese a városi környezetből származó 

hulladékban mérthez képest. 
 

A jellemzően kertvárosból begyűjtött hulladékban a biológiailag lebomló hulladék aránya 
kimutathatóan nagyobb, mint a falusi, nagyvárosi környezetből származó. 
 

5.1.2. Hulladék kezelése 

 

A begyűjtött hulladékot a Kft. a Re-Kom Nonprofit Kft. kezelésében lévő Cikói, vagy az 
AVE Zöldfok Zrt. kezelésében lévő Somi hulladéklerakóba szállítja ártalmatlanításra.  

 

5.2. LOMTALANÍTÁSI HULLADÉKOK 

5.2.1. Hulladék mennyisége 

A szolgáltatási területen az önkormányzatokkal kötött megállapodások értelmében évente egy 
vagy két alkalommal kerül sor a lomtalanításra, illetve ezen kívül a lakosok a 
hulladékudvarba is beszállíthatnak lom hulladékot. A lomtalanítás nem terjed ki a lakossági 

veszélyes hulladék-frakciókra, elbontott gépjármű karosszériára, zöldhulladékra, háztartási 
hulladékra, illetve az építési-bontási törmelékekre. 

 
Az elmúlt években begyűjtött lom mennyiségének változását az alábbi grafikonon mutatjuk 
be: 

 

 
 
A 2012 évben lakosságtól begyűjtött lomtalanítási hulladék mennyiségét településenként az 

alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
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11. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként 

Település  
Hulladék 

mennyiség (t) 

Alsónána 5,60 

Báta 31,40 

Bátaszék 81,34 

Bogyiszló 12,87 

Decs 56,49 

Dunaszentgyörgy 10,26 

Fácánkert 2,53 

Fadd 41,91 

Felsőnána 3,51 

Gyönk 1,60 

Harc 11,76 

Kajdacs 4,26 

Kéty 4,09 

Kistormás  0,15 

Medina 0,02 

Murga 0,28 

Nagydorog 4,20 

Település  
Hulladék 

mennyiség (t) 

Őcsény 41,10 

Pincehely 1,62 

Pörböly 3,74 

Regöly 3,04 

Sárpilis  4,12 

Sárszentlőrinc 2,18 

Sióagárd 4,60 

Szálka 4,62 

Szárazd 0,90 

Szedres 14,18 

Szekszárd 304,71 

Tengelic 5,54 

Tolna 162,70 

Várdomb 4,39 

Zomba 16,00 

Összesen:  846,41 

 

A lomtalanítás során begyűjtött hulladékok összetételéről mérési adatok nem állnak 
rendelkezésre, azonban a tapasztalatok alapján az alábbiak szerint alakul: 

 a napi szemétszállítás keretein belül el nem szállítható darabos hulladék 

 háztartási eszközök, 

 bútorféleségek, 

 zöld hulladék, 

 dobozok 

 ruhaneműk 

 egyéb lomok 
 

5.2.1.1. HULLADÉK KEZELÉSE 

Az összegyűjtött hulladék a Re-Kom Nonprofit Kft kezelésében lévő cikói vagy az AVE 
Zöldfok Zrt. által üzemeltetett somi hulladéklerakóra kerül válogatásra és lerakásra.  

 
 

5.2.2. Biológiailag lebomló hulladék 

5.2.2.1. HULLADÉK MENNYISÉGE 

Az Alisca Terra Kft. 2010 óta lehetőséget biztosít a zöldhulladék szelektív gyűjtésére, a 

3. számú táblázatban bemutatott településeken. 
 

Közszolgáltatás keretében előre meghirdetett időpontokban szállítja el a családi házas 
övezetben, illetve rendelésre emeletes házas övezetekben a lakóingatlanok körüli közterületről 
összegyűjtött zöldhulladékot.  

 
Az így begyűjtött hulladékmennyiségének alakulását az elmúlt három év adataiból az alábbi 

grafikonon mutatjuk be: 
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A lakosságtól begyűjtött hulladék mennyiségét a 2012. évben az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

12. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

Település  Mennyiség (t) 

Alsónána 7,5 

Alsónyék 7,5 

Bátaszék 126,8 

Bogyiszló 8,8 

Decs 5,3 

Dunaszentgyörgy 34,6 

Fácánkert 6,5 

Fadd 277,9 

Felsőnána 1,6 

Gyönk 11,8 

Harc 7,6 

Kajdacs 0,9 

Kéty 5,6 

Kistormás  0,2 

Medina 0,5 

Murga 1,6 

Őcsény 40,7 

Pincehely 7,5 

Pörböly 5,6 

Regöly 12,7 

Sárszentlőrinc 5,7 

Szálka 0,7 

Szárazd 0,4 

Szedres 12,5 

Szekszárd 983,6 

Tengelic 18,3 

Tolna 506,6 

Várdomb 0,1 

Zomba 52,2 

Összesen 2 151,1 

 

5.2.2.2. HULLADÉK KEZELÉSE 

A begyűjtött hulladékot a Kft. komposztálásra a Profilkomp Kft.-nek adja át. 
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5.3. SZELEKTÍV HULLADÉKOK  

Jelen fejezetben a szelektíven begyűjtött (gyűjtősziget, hulladékudvar) műanyag (PET, fólia, 
hungarocell), papír (hullám, vegyes), üveg (fehér, színes, vegyes), fém (alumínium) 

hulladékok mennyiségével, összetételével foglalkozunk csak. A hulladékudvarokban átvett 
további hulladékáramokat az 5.5. fejezetben mutatjuk be. 

 
5.3.1. Hulladék mennyisége, összetétele  

Az Alisca Terra Kft szolgáltatási területén minden településen igénybe veheti a lakosság a 

szelektív hulladékgyűjtést, mert minden településen található gyűjtősziget. 
 

Szekszárdon kísérleti jelleggel a Kft. megkezdi a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
bevezetését. 
 

A főbb szelektív áramok (papír, műanyag, üveg) elmúlt három évben begyűjtött mennyiségét 
a következő ábrán mutatjuk be: 

 

 
 
2010-től a Re-kom Kft. gyűjti be a járművével a gyűjtőszigetekről a különböző 
anyagáramokat. A gyűjtési járat nem a helyi közszolgáltató gyűjtési rendszere alapján lett 

kialakítva, hanem vegyesen. A begyűjtött hulladékot lakos egyenérték alapján osztják vissza 
településekre. A 2010-et megelőző időszak, amikor az Alisca Terra Kft. gyűjtötte be saját 

területéről a szelektíven gyűjtött hulladékot a gyűjtőszigetekről, egyértelmű volt a begyűjtött 
összes mennyiség. 2010-ben a Re-kom Kft. elkezdte az egyesített begyűjtést 100 településen, 
ebben az időszakban az a helyzet állt elő, hogy nagyon sok település nem rendelkezett még 

szelektív hulladékgyűjtő szigettel, nem volt múltja a szelektív gyűjtésnek. 2010-ben 
nagymértékű edénykihelyezés történt. A nagyobb területi eloszlás, a más gyűjtési rendszer és 

a lakos egyenérték alapján történő visszaszámolás, az Alisca Terra Kft. által begyűjtött 
mennyiségek átlagát lerontotta. 
 

A fém hulladék szelektív begyűjtése a hulladékudvarokon történik, ezért ez csak gyakorlatilag 
2012-ben jelent meg a szelektív hulladékáramban, így csak a táblázatban mutatjuk be. 
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A lakosságtól 2012-ben az Alisca Terra Kft. és a Re-kom Kft. által szelektíven begyűjtött 
hulladék mennyiségét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

13. táblázat: 2012-ben begyűjtött hulladék településenként 

  

Papír Üveg Műanyag Fém 

150101 200101 200102 150107 150102 200139 150104 200140 

Alsónána 3,470 0,537 - 0,924 0,493 - -  0,001 

Alsónyék - 0,552 - 0,769 0,567 - - - 

Báta 0,100 1,114 - 1,550 1,954 - -  - 

Bátaszék 0,010 14,118 - 12,540 9,093 - -  0,007 

Bogyiszló - 1,757 - 2,199 2,163 - -  - 

Decs - 6,731 0,020 7,317 5,426 - -  0,078 

Dunaszekcső 
 

1,973 - 2,039 2,223 - - - 

Dunaszentgyörgy - 2,909 - 3,836 3,155 - - - 

Fácánkert 0,430 0,125 - 0,154 0,301 - -  0,004 

Fadd - 7,662 0,040 8,696 6,069 0,180 0,004 0,002 

Felsőnána 0,030 0,436 - 0,573 0,529 - 0,001 0,007 

Gyönk 3,210 0,030 2,400 - - - -  -  

Harc - 1,019 0,130 1,320 0,921 - -  -  

Kalaznó 1,960 0,010 1,530 - - - -  -  

Kajdacs - 0,449 - 0,873 1,177 - -  -  

Keszőhidegkút 2,160 - 1,530 - - - -    

Kéty - 0,490 0,070 1,185 0,610 0,010 0,005 0,084 

Kistormás  -  0,028 - 0,113 0,078 - -  0,006 

Kölesd 0,030 0,480 - 0,971 0,975 - -  -  

Medina 0,780 0,430 - 0,823 0,614 -   0,011 

Murga - 0,013 - 0,041 0,009 - - - 

Nagydorog 4,210 - 0,150 0,010 - - -  -  

Őcsény - 3,825 0,100 3,666 3,015 0,040 0,011 0,047 

Pincehely 10,150 - 2,470 - - - -  -  

Regöly 4,960 - 1,610 - - - -  -  

Sárpilis  1,190 0,321 - 0,352 0,459 -   0,007 

Sárszentlőrinc - 0,054 - 0,327 0,357 - - - 

Sióagárd 0,730 1,216 - 2,411 1,273 0,010 -  0,015 

Szálka 1,210 1,340 - 0,827 0,605 - 0,001 -  

Szárazd 0,790 - 0,810 0,260 - - -  -  

Szedres - 1,915 - 3,255 2,422 - 0,007 0,185 

Szekszárd 80,290 170,823 3,000 92,444 74,104 - 0,045 4,100 

Tengelic 5,480 1,685 - 3,242 3,727 1,170 -  -  

Tolna 1,900 21,172 0,060 23,106 15,060 0,220 0,004 0,300 

Várdomb 0,010 1,315 - 1,384 1,501 - 0,001 0,026 

Zomba 0,010 2,508 0,030 4,137 2,137 0,010 0,001 0,027 

Összesen 123,110 247,037 13,950 181,344 141,017 1,640 0,080 4,907 

 
5.3.1.1. HULLADÉK KEZELÉSE 

A szelektíven begyűjtött hulladékot a Kft. telephelyén kézzel válogatják, majd bálázzák.  
 
A következő táblázatban bemutatjuk az egyes szelektíven begyűjtött hulladéktípusok 

hasznosíthatóságát hulladék típusonként. 
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14. táblázat: Szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosítási aránya 

Hulladék típus  
Hasznosítási arány 

%  

papír 85 

műanyag 81 

üveg 100 

 
A nem hasznosítható hulladékok a Kft. a cikói hulladéklerakóba viszi ártalmatlanításra.  

A hasznosítható hulladékot a Kft a Fe-Group Zrt-nek adja át további hasznosításra. 
 

5.4. ÉPÍTÉSI BONTÁSI HULLADÉK 

5.4.1. Hulladék mennyisége, összetétele  

 

Az építési-bontási, és egyéb inert hulladékok keletkezésének főbb forrásai: 

 Lakosság 

 Építőipari kivitelezés (felújítás, bontás, építés) 

 Útépítés (bontás és építés) 

 Építőanyag ipar termelési hulladéka (beton, cserép, tégla, stb.)  
 

A közszolgáltatás keretében begyűjtés csak a lakosságnál keletkező építési, bontási hulladékra 
korlátozódik. 
 

Az építési bontási hulladék közszolgáltatás keretében történő begyűjtésére korábban a Kft. 
által üzemeltetett hulladéklerakókon, illetve a Kft. központi telephelyén került sor. A 

hulladékudvarok üzembe állításával megnyílt a lehetőség a lakosság számára az építési-
bontási hulladékok hulladékudvaron történő leadására. Jelenleg lakosságtól származó inert 
hulladék átvétele csak a hulladékudvaron történik. 

 
Az elmúlt években begyűjtött hulladékok mennyiségét az alábbi ábrán mutatjuk be: 
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A változó mennyiségeket a gazdasági helyzet jelentősen befolyásolja. A Kft. tavasszal 
kampányt indít az építési-bontási hulladékok helyes elhelyezése érdekében. 
 

A 2012. évben a közszolgáltatás által ellátott területekről begyűjtött építési bontási hulladék 
mennyiséget településenként az alábbi táblázatban foglaljuk össze. 

 
15. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

 

EWC 170107 

Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy 

azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

(t) 

EWC 170504  

Föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 03-tól 

 (t) 

Alsónána 0 6 

Alsónyék 0 - 

Báta 5 - 

Bátaszék 10 - 

Bogyiszló 6 - 

Decs 71 6 

Dunaszentgyörgy 3 - 

Fácánkert 9 - 

Fadd 80 - 

Felsőnána 20 - 

Gyönk 1 - 

Harc 52 - 

Kéty 0 - 

Medina 14 - 

Őcsény 24 - 

Sárpilis  0 - 

Sióagárd 11 - 

Szálka 12 - 

Szedres 21 - 

Szekszárd 2 238 626 

Tengelic 38 - 

Tolna 317 - 

Várdomb 3 - 

Zomba 16 - 

Ősszesen 2 948 639 

 

5.4.1.1. HULLADÉK KEZELÉSE 

Az inert hulladék vagy a Alisca Terra Kft. telephelyén kerül összegyűjtésre és előkezelés 

során törésre, majd feltöltések során építőanyagként hasznosításra vagy a Re-Kom Nonprofit 
Kft. részére kerül átadásra, akik D5 kódon lerakással ártalmatlanítják. 
 

5.5. EGYÉB NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK 

5.5.1. Hulladék mennyisége, összetétele  

A hulladékudvarokon az eddig bemutatott főbb hulladékáramokon túl lehetőség van használt 
sütőolaj, festékek, tinták, elemek, akkumulátorok, illetve elektronikai berendezések, autógumi 
leadására is. 

 
A 2012-ben átvett hulladékmennyiségeket a fenti hulladékokból településenként az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze: 
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16. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

 

EWC 16 01 03 

Termékként 

tovább nem 

használható 

gumiabroncsok 

(t) 

EWC 20 01 25 

Étolaj és zsír 

(t) 

EWC 20 01 28 

Festékek, tinták, 

ragasztók és 

gyanták, 

amelyek 

különböznek a 

20 01 27-től 

(t) 

EWC 20 01 34 

Elemek és 

akkumulátorok, 

amelyek 

különböznek a 

20 01 33-tól 

(t) 

EWC 20 01 36 

Kiselejtezett 

elektromos és 

elektronikus 

berendezések, 

amelyek 

különböznek a 20 

01 21, 20 01 23 és 

20 01 35 kódszámú 

hulladékoktól 

(t) 

Alsónyék   0,010   

Szekszárd 3,465 0,814 1,791  1,086 

Bátaszék   0,004  0,080 

Fadd 0,160  0,029   

Medina 0,025    0,066 

Őcsény 0,446  0,025  0,009 

Sióagárd 0,036  0,025   

Fácánkert  0,005    

Szedres    0,043 0,096 

Decs 0,180 0,001   0,018 

Gyönk   0,025   

Dunaszentgyörgy 0,035     

Kéty 0,062     

Harc 0,098     

Dunaszekcső     0,048 

Szálka 0,058     

Kölesd 0,013  0,040  0,043 

Tolna 0,429 0,034 0,206  0,044 

Várdomb  0,063 0,006  0,049 

Zomba 0,166  0,012  0,028 

Összesen 5,173 0,917 2,173 0,043 1,567 

 
5.5.2. Hulladék kezelése 

 

A begyűjtött hulladékok átvevőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

17. táblázat: Hulladékok kezelése 

Hulladék Átvevő Kezelési kód 

16 01 03 Termékként tovább nem használható 

gumiabroncsok 
Magyar Gumi Logisztikai Kft B001 

20 01 25  Étolaj és zsír ATEV Zrt. R9 

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, 

amelyek különböznek a 20 01 27-től 
Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

20 01 34 Elemek és akkumulátorok, amelyek 

különböznek a 20 01 33-tól 
Engedéllyel rendelkező hasznosítónak kerül átadásra 

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 

23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 

Fe-Group Invest Zrt. R5 
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5.6. VESZÉLYES HULLADÉK 

5.6.1. Hulladék mennyisége, összetétele  

A lakosságnak a hulladékudvarokban van lehetősége a veszélyes hulladékok leadására. 

 
A 2012-ben begyűjtött hulladékokat az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 
18. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

 

EWC 130205 

Ásványolaj 

alapú, 

klórvegyületet 

nem 

tartalmazó 

motor-, 

hajtómű- és 

kenőolajok 

(kg) 

EWC 130206 

Szintetikus 

motor-, 

hajtómű- és 

kenőolajok 

(kg) 

EWC 130207 

Biológiailag 

könnyen 

lebomló 

motor-, 

hajtómű- és 

kenőolajok 

(kg) 

EWC 150110 

Veszélyes 

anyagokat 

maradékként 

tartalmazó vagy 

azokkal 

szennyezett 

csomagolási 

hulladékok 

(kg) 

EWC 150111 

Veszélyes, szilárd 

porózus mátrixot 

(pl. azbesztet) 

tartalmazó fémből 

készült csomagolási 

hulladékok, ide 

értve a kiürült 

hajtógázos 

palackokat 

(kg) 

Szedres 7 8  145 2 

Bátaszék 80 38 10 335 30 

Pörböly      

Várdomb      

Tolna 29   184 2 

Fácánkert    7  

Szekszárd 342 126,4 8,5 2663,8 148,5 

Fadd      

Összesen 458 172,4 18,5 3334,8 182,5 

 

19. táblázat: 2012 évben begyűjtött hulladék településenként  

 

EWC 200119 

Növényvédő 

szerek 

(kg) 

EWC 200121 

Fénycsövek és 

egyéb 

higanytartalmú 

hulladékok 

(kg) 

EWC 200133 

Elemek és 

akkumulátorok, amelyek 

között 16 06 01, 16 06 02 

vagy a 16 06 03 kódszám 

alatt felsorolt elemek és 

akkumulátorok is 

megtalálhatók 

(kg) 

EWC 200135 

Veszélyes anyagokat 

tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21 és 20 

01 23 kódszámú 

hulladékoktól 

(kg) 

Szedres 13  16 1298 

Bátaszék 120 89 233 5116 

Pörböly    53 

Várdomb    75 

Tolna 17 2 61 1271 

Szekszárd  104,2 584,6 10691,3 

Fadd 319   35 

Összesen 469 195,2 894,6 18539,3 
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5.6.2. Hulladék kezelése 

A begyűjtött hulladékok átvevőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 
 

20. táblázat: Hulladékok kezelése 

Hulladék Átvevő Kezelési kód 

130205 Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok 
Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

130206 Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 
130207 Biológiailag könnyen lebomló motor-, 

hajtómű- és kenőolajok 
Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

150110 Veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladékok 

Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

150111 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. 

azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási 

hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat  

Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

20 01 19 Növényvédő szerek Sarpi Dorog Környezetvédelmi Kft. D10 

20 01 21 Fénycsövek és egyéb higanytartalmú 

hulladékok 
Piaci alapon kerül kiválasztásra az engedéllyel 

rendelkező szervezet 
20 01 33 Elemek és akkumulátorok, amelyek között 

16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt 

felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók 

20 01 35 Veszélyes anyagokat tartalmazó, 

kiselejtezett elektromos és elektronikus 

berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 

20 01 23 kódszámú hulladékoktól 

Fe-Group Invest Zrt. R12 
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6. A KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉVES HULLADÉKMÉRLEGE 
 
A hulladékmérleg összeállításánál az Alisca Terra Kft. által begyűjtött hulladék mennyiségét, 

illetve az alábbi átlagolt hulladékanalízis eredményét vettük figyelembe. 
 

21. táblázat: A közszolgáltató éves hulladékmérlege 

EWC kód Hulladék megnevezés  

Begyűjtött 

hulladék 

mennyisége 

(t/év) 

Hasznosítás  Ártalmatlanítás  
Egyéb 

művelet 

(t/év) %  (t/év) %  (t/év) %  

20 03 01* 
Egyéb települési hulladék, ideértve 

a kevert települési hulladékot is  
8497 0 0 8497 100   

20 03 07 Lom hulladék 846,41 0 0 846,41 100   

20 02 01 Biológiailag lebomló hulladékok 8919 2151 24 6768 76   

20 01 01 

150101 
Papír  2892 129,57 4,5 2763 95,5   

15 01 07 

20 01 02 
Üveg 478 14,12 3 463,68 97   

15 01 02 

20 01 39 
Műanyagok 4526,62 3,62 0,1 4523 99,9   

15 01 04 

20 01 40 
Fémek 1247,98 4,98 0,4 1243 99,6   

17 01 07 

Beton, tégla, cserép és kerámia 

frakció vagy azok keveréke, amely 

különbözik a 17 01 06-tól 

2948 0 0 2948 100 0 0 

17 05 04 
Föld és kövek, amelyek 

különböznek a 17 05 03-tól 
639 0 0 639 100 0 0 

16 01 03 
Termékként tovább nem 

használható gumiabroncsok 
5,173 0 0 0 0 5,173 100 

20 01 36 

Kiselejtezett elektromos és 

elektronikus berendezések, 

amelyek különböznek a 20 01 21, 

20 01 23 és 20 01 35 kódszámú 

hulladékoktól 

1,567 1,567 100 0 0 0 0 

20 01 25 Étolaj és zsír 0,917 0,917 100 0 0 0 0 

20 01 28 

Festékek, tinták, ragasztók és 

gyanták, amelyek különböznek a 

20 01 27-től 

2,173 0 0 2,173 100 0 0 

20 01 34 

Elemek és akkumulátorok, 

amelyek különböznek a 20 01 33-

tól 

0,043 0,043 100 0 0 0 0 

Veszélyes hulladék frakciók 24,2 0 0 5,7 23,6 18,5 76,4 

Összesen 31028 2306 7,4 28699 92,5 24 0,1 

*Az Alisca Terra Kft. a 2012. év folyamán 24 260 t 20 03 01 EWC-kódú hulladékot gyűjtött be. Ezen 

hulladékmennyiségből a hulladékanalízisben szereplő egyes összetevők mennyisége beépítésre került az adott 

hulladékfrakció mennyiségébe, így a fenti táblázatban szereplő kevert települési hulladék mennyiség csak a 

maradék frakciók mennyiségét tartalmazza. 

Forrás: Alisca Terra Kft. 
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7. ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK 

7.1. ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉS CÉLKITŰZÉSEI  

 
7.1.1. Szemléletformálás célkitűzései 

Az egyes hulladékáramok nagyobb arányú gyűjtésére, hasznosítására, illetve a kitűzött célok 

elérésére a lakosság elkülönített hulladékgyűjtésére történő ösztönzése az egyik legfontosabb 
feladat. 

 
A megvalósult és folyamatban lévő (jellemzően EU finanszírozású) fejlesztések főként a 
hulladékudvarok és gyűjtőszigetek telepítésével tervezik a lakossági szelektív hulladékgyűjtés 

fejlesztését, de ezen létesítmények számának növelése nem elegendő, hanem az embereket 
ténylegesen be kell vonni a folyamatba, meg kell valósítani illetve ki kell terjeszteni a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést.  
 
A lakosság szemléletformálásában szerepet játszanak a médiában látható információs 

kisfilmek, illetve szóróanyagok, de ezek nem elegendőek a lakosság környezettudatos 
viselkedésének erősítéséhez.  

 
Alisca Terra Kft. által tervezett intézkedések: 

Cél: Az általános iskolások számára tartandó hulladékgazdálkodási vetélkedő rendszeres 

(éves) megszervezése a továbbiakban is. 
Alisca Terra Kft. minden évben szervez az iskolások számára környezetvédelmi versenyt, 
mely során a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukról adnak számot a 

résztvevők. 
 

Cél: Oktatási intézményekben (óvoda, általános iskola, középiskola, főiskola) tanuló gyerekek 
számára környezetvédelmi oktatások  tartása 

Az előadások célja, felhívni a gyerekek figyelmét a könnyezetünk megóvásának 

fontosságára, a fiatalabb generáció számára a hulladékgazdálkodás bemutatása. Ezeket 
nemcsak környezetvédelmi órákon előadásokon, hanem a hulladékudvarok bemutatásával 

és interaktív játékok megismertetésével érné el a Kft. 
 

Cél: A szelektív hulladékgyűjtés további kiszélesítése 

Nagyon fontos a gyerekek szelektív hulladékgyűjtésre történő nevelése. Ennek bővítésére 
cél az iskolai népszerűsítő rendezvényeken túl az intézményekben történő bel és kültéri 

szelektív gyűjtőedények kihelyezése a már meglévőkön túl. 
Nagyforgalmú közintézményekben (Polgármesteri hivatal, járási hivatal, 
rendelőintézet…stb.) bel és kültéri szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése a már 

meglévőkön túl.  
A Kft. bővíteni kívánja az általa üzemeltetett hulladékudvarokban a nyíltnapokat, családi 

programokat. A családi napok alkalmával a behozott hulladékáért cserébe virágot 
osztanak a Kft. munkatársai. A távolabb lévő településeken mozgó hulladékudvart 
szerveznek, melynek célja, hogy a lakosokkal megismertessék a hulladékudvarok 

használatát, az elhelyezhető hulladékok fajtáit. 
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Cél: Média bevonása 
A hatékony szelektív hulladékgyűjtés üzemeltetéséhez elengedhetetlen a lakosság 
megfelelő tájékoztatása a helyi újságban megírt cikkekkel, felhívásokkal, a helyi TV-ben 

ismertető filmek vetítése, plakátokkal az újonnan kihelyezett gyűjtőhelyeken. 
Jelenleg a Kft. újságcikkek megjelentetésével, figyelemfelkeltő plakátokkal és 

ismeretterjesztő tájékoztatásokkal szerepel a helyi tv-ben. 
 
Cél: Lakosság minél nagyobb arányú bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe 

A lakosság nagyobb arányú szelektív hulladékgyűjtésének eléréséhez javasolt a lakosság 
érdekeltté tétele, hogy szelektíven gyűjtse a papír, műanyag, fém, kompozit, üveg, 

biológiailag lebomló, veszélyes hulladék összetevőket. Ez a vegyesen gyűjtött hulladék 
elszállításának díjának differenciálásában lehet elérni. 

 

Cél: A hulladékfeldolgozás bemutatása a lakosság körében 
Továbbra is cél fenntartani azt a lehetőséget, csoportokat fogad a közszolgáltató a 

hulladékudvarokban, válogatóban, bálázóban hogy a lakosság a szelektív hulladékgyűjtés 
folyamatával és fontosságával megismerked jen. 
 

Cél: Környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási projektekben való részvétel 
Továbbra is célként kell kitűzni, hogy a közszolgáltató részt vegyen az Önkormányzat és 

egyéb szervezetek, környezetvédelmi egyesületek által szervezendő projektekben, mint 
ahogy az eddigi években is tette (Komposztálási projekt, TeSzedd akció). 

 

 
7.1.2. Elkülönített hulladékgyűjtési rendszer 

A 3. fejezetben láthatunk az ellátási területen alkalmazott elkülönített hulladékgyűjtési 

rendszert. Az alábbiakban az egyes szelektív hulladékgyűjtési formák célkitűzéseit mutatjuk 
be. 

 
7.1.2.1. HULLADÉKUDVARRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK 

Cél: Jelenlegi rendszer fenntartása 

2011 után 2012-ben az Alisca Terra Kft. gyűjtési körzetében 4 új hulladékudvar nyílt 
meg, így Szekszárdon 1 db, Bátaszéken, Tolnán, Szedresen további 1-1 hulladékudvar áll 

a lakosság rendelkezésére. 
 

Cél: Jelenlegi rendszer kiterjesztése 

Alisca Terra Kft. tervezi további hulladékudvarok kialakítását, és a meglévő 
hulladékudvarok esetében pedig a hulladéktípusok kibővítését. 

 
 
7.1.2.2. LOMTALANÍTÁSRA VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK 

Cél: Jelenlegi rendszer fenntartása 
Lomtalanítás az ellátási területen fekvő településeken évente egyszer történik. Tekintettel 

a hulladékfajták ilyenkor történő összegyűjtésére véleményünk szerint gyakoribb gyűjtés 
nem szükséges. 

 

7.1.2.3. HÁZHOZ MENŐ HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDSZER CÉLKITŰZÉSEI 

A házhoz menő szelektív gyűjtést kezdetben csak Szekszárdon tervezik. A házhoz menő 

hulladékgyűjtési rendszer keretében papír és műanyag hulladékokat gyűjt hamarosan be a 
közszolgáltató. 
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Cél: Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés esetében cél a gyűjtés elindítása és kiterjesztése 

az ellátási területen élő lakosság 100%-ra. 
Szekszárdon a Kft. bevezeti az idei évtől a házhoz menő szelektív gyűjtést. Első körben a 

kertvárosi területen. Későbbiek folyamán a környező nagyobb városokban, majd végül a 
kisebb településeken is tervezi a Kft megvalósítani a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést. A házhoz menő gyűjtés során a lakosság zsákban tudná elhelyezni az 

ingatlana előtt a szelektíven válogatott hulladékát. 
A házhoz menő hulladékgyűjtés során a fém és műanyag hulladékokat egy zsákba lehet 

gyűjteni, illetve a papírt külön. 
A társasházi övezetekben a gyűjtőszigetek számát sűríteni kívánja a Kft.  
Alisca Terra Kft. további terve, hogy mintaprogram keretén belül Szekszárdon 30 

lépcsőházban is bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a fent említett 
anyagáramokat gyűjtetné a Kft ezeken a helyeken is. 

Az üveget továbbra is a gyűjtőszigeteken illetve a hulladékudvarokban lehetne elhelyezni 
a lakosság számára. 
 

Cél: Szelektív hulladék minél nagyobb arányú gyűjtése 
A lakosság nagyobb arányú szelektív hulladékgyűjtésének eléréséhez javasolt a lakosság 

érdekeltté tétele, hogy szelektíven gyűjtse a papír, műanyag, fém, kompozit, üveg, 
biológiailag lebomló, veszélyes hulladék összetevőket. Ez a vegyesen gyűjtött hulladék 
elszállításának díjának differenciálásában lehet elérni. 

 
 
7.1.2.4. BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉK 

A jövőben a Kft. még nagyobb hangsúlyt fog fektetni a zöldhulladék gyűjtésre. Az elvégzett 
hulladék analízis alapján a lakosság túl nagy arányban dobja a szerves hulladékát a 

kommunális hulladékok közé. Ezt az arányt kívánja csökkenteni a Kft. az alábbi célok 
megvalósításával. 
 

Cél: Zöldhulladék gyűjtés kiterjesztése 
Azokon a településeken, ahol jelenleg nem folytat Kft. zöldhulladék gyűjtést, ott is célszerű 

bevezetni, illetve a zöldhulladék gyűjtési gyakoriságát kibővítését tervezi. 
 
Cél: Házi komposztálás népszerűsítése 

A zöldhulladék szelektív hulladékgyűjtése mellett a hulladék házi komposztálását és 
felhasználását is szükséges ösztönözni. Alisca Terra Kft. komposztkészítő bemutatót kíván 

tartani első körben a vidéki iskoláknak, óvodáknak és a lakosoknak. Ezeken a 
bemutatókon lehetősége lesz a lakosoknak megismerkedni a komposztálás folyamatával a 
komposzt jelentőségével, talajjavító hatásával, házi komposztláda készítéssel. 

A lakosságot ezzel kívánják ösztönözni a biológiailag lebomló hulladék frakciók minél 
nagyobb arányú szelektív gyűjtésére.  

 
Cél: Biohulladék gyűjtésének vizsgálata 

Szükséges annak megvizsgálása, hogy az egyes településeken a biohulladék (élelmiszer- 

és konyhai hulladék) begyűjtés hogyan oldható meg, és mennyi hulladék téríthető el ezzel 
a módszerrel a hulladéklerakóról. 

 
Cél: Vegyesen gyűjtött hulladék vizsgálata 
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Szükséges a vegyesen gyűjtött hulladékok hulladékanalízise minimum 3 évente. A 
hulladékanalízis eredménye alapján tud információt szerezni és tervezni a közszolgáltató, 
hogy mely hulladékáramokat lehet eltéríteni a vegyesen gyűjtött hulladékok közül. 

 
Cél: Lerakásra kerülő hulladék biológiai hányadának csökkentése 

A hulladéktörvény szerint a települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag 
lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott 
hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 

1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag 
lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 

tonna alá kell csökkenteni.  
 

Cél: Komposztáló telep megnyitása  

Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül megépült Tolnán a 
komposztáló telep. Jelenleg a telep használatbavételi engedélyeztetése folyamatban van. A 

szükséges engedélyek birtokában a komposztáló telep működése elindulhat. 
 
 

7.1.2.5. HÁZTARTÁSBAN KÉPZŐDŐ VESZÉLYES HULLADÉKOK 

Jelenleg a közszolgáltató a hulladékudvarokon keresztül gyűjt be veszélyes hulladékot.  

 
Cél: Elkülönített hulladékgyűjtés kiszélesítése 

A háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére cél az évi egyszeri 

begyűjtése a lakosságtól. A begyűjtést célszerű előre meghatározott időpontban tartani, 
úgy hogy a lakosság előzetesen bejelentkezik egy ingyenesen hívható számon. Az „akció” 
meghirdetését javasolt a közszolgáltató honlapján, a helyi újságban, illetve plakátokkal, 

szórólapokkal a lakosság tudtára adni. 
 

 

7.2. ÚJRAHASZNÁLATI CÉLKITŰZÉSEK 

A lomtalanítás során begyűjtött hulladékok válogatásával valósulhatna meg bizonyos 
hulladékfrakciók (bútor, ruha, játék, könyvek) újrahasználatra történő előkészítése. 
 

A lomtalanítás során begyűjtött hulladékok minél nagyobb tisztaságban történő begyűjtése az 
alapja a begyűjtött hulladék újra-használatának, ezért célszerű a lom hulladék gyűjtését is 

házhoz menő módon megszervezni, a gyűjtő járaton pedig elkülönített területrészt kialakítani 
az újrahasználható tárgyaknak. Az új módszer majdani bevezetését a lakosság felé 
népszerűsíteni szükséges (lakossági és közös képviselői fórumok, továbbá helyi médiában és 

szórólapokon). Az ilyen módon szervezett lomhulladék gyűjtés feltételezhetően biztosítani 
képes a szolgáltatás feletti megfelelő közszolgáltatói kontrolt ezáltal biztosítva, hogy csak a 

megfelelő hulladék kerüljön átadásra, illetve újrahasználható hulladéknak minősülő tárgyak 
begyűjtésére. 
 

Az újrahasználatra való előkészítéshez megfelelő elzárt és őrzött területrésszel kell 
rendelkezni a közszolgáltatónak, melyet a hulladékudvarban lehetne kialakítani. Nyitvatartási 

időben be lehet vinni a felesleges tárgyakat, illetve el is lehet vinni azokat a mások által 
leadott termékeket, amire valaki más igényt tart. Azon összegyűjtött termékeket, melyeket 
egy bizonyos ideig nem visz el senki, cél lehet karitatív szervezetnek történő továbbadása. 
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7.3. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

Alisca Terra Kft. jelenleg hulladékhasznosítást nem végez. Amennyiben a komposztáló telep 
átadásra kerül (várhatóan 2013. második félév) a biológiailag lebomló hulladékokat 

hasznosítani tudja. Hasznosítani kívánja a Kft. az inert hulladékokat is, ezért 
engedélykérelemért fordult a környezetvédelmi hatósághoz, így várhatóan 2013. második 

félévében már hasznosíthatja az inert hulladékokat. A begyűjtött hulladékok további frakcióit 
előkezelés után (válogatás, bálázás) átadásra kerülnek külső vállalkozások részére hasznosítás 
céljából. A következő táblázat a jelenlegi hasznosítási arányokat mutatja. 

 
22. táblázat: Szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók hasznosítási aránya 

Hulladék típus  
Hasznosítási arány 

%  

papír 85 

műanyag 81 

üveg 100 

 

Cél: Hulladékok minél nagyobb arányú szelektíven történő begyűjtése 
A hulladékok elkülönített begyűjtése előfeltétele a hulladékok hasznosításának.  

A közszolgáltatás keretén belül begyűjthető hulladékok minél nagyobb arányú szelektíven 
történő begyűjtése növeli a hasznosítható hulladék mennyiségét. 
A nagyobb arányú hasznosítás a szelektíven gyűjtött hulladékok esetében 

szemléletformálással, illetve a frakciók külön gyűjtésével valósítható meg. 
 

 

7.4. HULLADÉKLERAKÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

7.4.1. Lerakóra kerülő szerves anyag  

A zöld hulladék házhoz menő gyűjtésének további fejlesztésével még kevesebb szerves anyag 
fog a hulladéklerakóra kerülni. Az így összegyűjtött hulladék komposztálása a közszolgáltató 

szolgáltatási területén kerül hasznosításra. 
 
Cél: Szerves anyag eltérítése a hulladéklerakástól 

A lerakóra kerülő szerves anyag és a keletkező vegyesen gyűjtött hulladék mennyiségének 
csökkentésére szolgál a hulladékok minél nagyobb arányú szelektíven történő 

begyűjtésére. Ennek megfelelő célokat a elkülönített hulladékgyűjtés, illetve a 
biológiailag lebomló hulladékok szelektív gyűjtése című fejezetekben taglaltuk. 
A jelenlegi és jövőbeni hulladékgazdálkodási célok meghatározását és felülvizsgálatához 

javasolt és cél a hulladékanalízis elkészíttetése minimum 3 évente, mert abból látható, 
hogy mely hulladékfrakciók eltérítésére van lehetőség és szükség. 
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8. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 
 
Az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás jelenleg is 

folyamatban van a közszolgáltatónál. A jövőbeni tervek költségbecslését a következő 
táblázatban szerepeltetjük. 

 
23. táblázat: A tudatformálási célok megvalósításához szükséges lépések  

Megvalósítás lépései Költség*  

Szemléletformálás, elkülönített hulladékgyűjtés célkitűzései  

Hulladékgazdálkodási vetélkedő rendszeres (éves) 

megszervezése az iskolák számára 
500 000 Ft 

Környezetvédelmi oktatás megtartása az óvodások, 

általános iskolások, középiskolások, főiskolások számára 
1 500 000 Ft 

Iskolai intézményekben történő szelektív gyűjtőedények 

kihelyezése a már meglévőkön túl 
2 000 000 Ft 

Nagyforgalmú közintézményekben szelektív 

hulladékgyűjtők kihelyezése a már meglévőkön túl 
3 000 000 Ft 

Helyi újságban megírt cikkekkel, felhívásokkal, a helyi 

TV-ben ismertető filmek vetítése. Plakátok kihelyezése a 

szelektív hulladékgyűjtésről az újonnan kihelyezett 

gyűjtőhelyeken. 

8 000 000 Ft 

Bejelentkezés alapján csoportok fogadása a 

hulladékudvarokban, válogatóban, bálázóban 

Hulladékudvarban a nyíltnapok számának növelése 

2 500 000 Ft 

Mozgó hulladékudvar szervezése vidéken  3 000 000 Ft 

További hulladékudvarok kialakítása, a meglévőkön a 

hulladékáramok bővítése 
12 000 000 Ft 

Lakosság érdekeltté tétele a szelektív hulladékgyűjtésben, 

a vegyesen gyűjtött hulladék elszállításának díjának 

differenciálásában 

Az Alisca Terra Kft. árai az edény 

űrtartalma alapján literre vannak 

meghatározva. Ha a lakos vállalja, hogy 

szelektíven gyűjt, lehetősége lesz a kisebb 

edény igénylésére,  (akár 70 liter) így 

differenciálva a hulladékszállítási díját. 

*becsült értékek  

 
 

A biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése és hasznosítása esetében a célkitűzések két fő 
területre terjednek ki: 

1. A hulladékképződés csökkentési célokkal összhangban házi komposztálással 

csökkenteni a begyűjtendő hulladék mennyiségét, 
2. A házhoz menő zöldhulladék gyűjtéssel és komposztálással pedig a lerakandó 

hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát és mennyiségét is csökkentik.  
 
A 2013-ban elvégzett hulladékanalízis alapján látható, hogy átlagosan 30 % körüli a 

biológiailag lebomló hulladék aránya, 7278 tonnának felel meg. 
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A biológiailag lebomló hulladék mennyiségének csökkentésére szolgál a házi komposztálás 

népszerűsítése, illetve a zöldhulladék begyűjtés kiterjesztése az alábbi településeken is. 
 

Település  

Báta 

Decs 

Dunaszekcső 

Keszőhidegkút 

Medina 

Őcsény 

Sárszentlőrinc-Úzd-Alsópél puszta 

Sióagárd 

Szálka 

Szárazd 

Szedres 

Várdomb 

 
A komposztálás népszerűsítéséhez komposztládák beszerzésére van szükség, melyek 

kiosztásával és komposztálási képzésben való részvétellel kellene a lakosságot ösztönözni a 
biológiailag lebomló hulladék frakciók minél nagyobb arányú szelektív gyűjtésére. 
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A vegyesen gyűjtött hulladék biológiailag lebomló részarányának csökkentésének másik 
módja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés kiterjesztése a fenti táblázatban szereplő 
településeken. Műszaki becslés alapján a 2012-ben vegyesen begyűjtött hulladékok 10 %-

ának megfelelő mennyiséget lehet begyűjteni biológiailag lebomló hulladékként. 
 

Település  
Vegyesen begyűjtött hulladék (EWC 20 03 01) 

Mennyiség (t) 

Báta 305 

Decs 1046 

Dunaszekcső 422 

Keszőhidegkút 37 

Medina 132 

Őcsény 471 

Sárszentlőrinc 152 

Sióagárd 265 

Szálka 75 

Szárazd 47 

Szedres 380 

Várdomb 209 

Összesen 3541 

 
A biológiailag lebomló hulladék eltérítésének másik módja az élelmiszer- és konyhai 
hulladékok begyűjtése, ezért szükséges annak megvizsgálása, hogy az egyes településeken a 

biohulladék (élelmiszer- és konyhai hulladék) begyűjtés megoldható-e gazdaságosan, illetve 
mekkora mennyiségű hulladék téríthető el ezzel a módszerrel a hulladéklerakóról. 

 
A biológiailag lebomló hulladékok minél nagyobb arányú szelektív begyűjtésére azért van 
szükség, mert a hulladéktörvény alapján a települési hulladék részeként lerakásra kerülő 

biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente 
lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - 

az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag 
lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna 
alá kell csökkenteni.  

 
Az előírás kontrollálása és a tervezés miatt szükséges a vegyesen gyűjtött hulladékok 

analízise minimum 3 évente. 
 

Megvalósítás lépései Költség*  

Biológiailag lebomló hulladék  

Zöldhulladék begyűjtés kialakítása (10 településen) 8 500 000 Ft 

Zöldhulladék begyűjtési gyakoriságának növelése 2 000 000 Ft 

Házi komposztálás ösztönzése (komposztkészítő bemutató 

tartása 
2 500 000 Ft 

Szekszárdon a biohulladék begyűjtés lehetőségének vizsgálata 1 000 000 Ft 

3 évente hulladék analízis elvégzése a vegyesen gyűjtött 

hulladék 
150 000 Ft 

*becsült értékek  

 
A zöldhulladék gyűjtésére az eddig közszolgáltatás keretében alkalmazott gépjárműveken 

felül nem szükséges további gépjármű beszerzése. 
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A háztartásban keletkező veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó célkitűzések költségeit az 
alábbi táblázatban szerepeltetjük: 
 

Megvalósítás lépései Költség*  

Veszélyes hulladék  

Évi egyszeri veszélyes hulladék begyűjtés a lakosságtól  4 000 000 Ft 

Eszközök beszerzése a veszélyes hulladék begyűjtéshez 7 000 000 Ft. 

*becsült értékek  

 
Veszélyes hulladékot a hulladékudvarban vesz át az Alisca Terra Kft. A veszélyes hulladék 

gyűjtéshez és átvételéhez Kft. szükségesnek tartja megfelelő gépkocsi beszerzését. 
Amennyiben az autó rendelkezésére áll, meg tudja szervezni az évi egyszeri veszélyes 

hulladék begyűjtését. 
 
A hulladék újrahasználatra történő előkészítésére vonatkozóan az újrahasználati épület 

kialakításán túlmenően szükségesek az alábbiak: 

 1,5 m3-es zárható konténerek a ruha, textil, könyvek gyűjtéséhez 

 Elkülönített betonozott tárolótér bútor gyűjtéséhez  
 

A célok végrehajtásának ütemezését, költségbecslését az alábbi táblázatban szerepeltetjük. 
 

Megvalósítás lépései Költség*  

Újrahasználati célkitűzések  

Lomtalanítás során begyűjtött hulladékok válogatása (házhoz 

menő gyűjtés, helyszínen történő szelektálás) 
1 000 000 Ft 

Újrahasználati épület kialakítása, őrzése 3 000 000 Ft 

*becsült értékek  

 
 
A hulladék hasznosítási arányainak növelését a szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével és 

szemléletformáló programok tartása mellett a lakosság szelektív hulladékgyűjtésben való 
érdekeltté tételével lehet elérni. A célok megvalósításához szükséges programok 

költségbecslését az alábbi táblázatban szerepeltetjük. 
 

Megvalósítás lépései Költség*  

Házhoz menő hulladékgyűjtési rendszer 

Közszolgáltatói területen található összes településen a házhoz 

menő hulladékgyűjtés bevezetése 
27 000 000 Ft 

Hulladékgyűjtő gépjármű/ek beszerzése 20 000 000 Ft 

Lakosság érdekeltté tétele a szelektív hulladékgyűjtésben, a 

vegyesen gyűjtött hulladék elszállításának díjának 

differenciálásában 

Az Alisca Terra Kft. árai az edény űrtartalma 

alapján literre vannak meghatározva. Ha a 

lakos vállalja, hogy szelektíven gyűjt, 

lehetősége lesz a kisebb edény igénylésére,  

(akár 70 liter) így differenciálva a 

hulladékszállítási díját. 

*becsült értékek  

 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a csomagolási hulladékok tekintetében a gyűjtés 
sajátosságait figyelembe véve kizárólag papír és műanyag hulladék begyűjtése tervezett 

továbbra is.  
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A hulladékanalízis alapján a vegyesen begyűjtött hulladékok részaránya papír esetében 14 %, 
műanyag esetében 18 % 
A hulladék begyűjtési gyakorisága havi rendszerességre tervezhető. A havi begyűjtési 

gyakoriság rendszeres gyűjtőjáratos megoldást jelent, azaz a keletkezett szelektíven gyűjtendő  
hulladék mennyiségétől függetlenül a hulladékgyűjtő jármű valamennyi érintett lakóingatlant 

bejárja, a keletkezett hulladékot begyűjti és elszállítja. A házhoz menő gyűjtés szervezetten 
rendszeres időközönként történhet, melyhez a szükséges begyűjtő gépjármű kapacitások 
szintén 20 m3-es tömörítő felépítményes célgépjárművek. A célkitűzés megvalósításához az 

eddigi közszolgáltatásban résztvevő gépjárműveken felül szükséges további 
tömörítőfelépítményes gyűjtőjármű beszerzése. 

 
24. táblázat: A célok megvalósításának határideje 

Megvalósítás lépései Határidő 

Szemléletformálás, elkülönített hulladékgyűjtés célkitűzései  

Hulladékgazdálkodási vetélkedő rendszeres (éves) megszervezése az 

iskolák számára 
Évente 

Környezetvédelmi oktatás megtartása az óvodások, általános iskolások, 

középiskolások, főiskolások számára 
 

Iskolai intézményekben történő szelektív gyűjtőedények kihelyezése  a már 

meglévőkön túl 
Folyamatosan 

Nagyforgalmú közintézményekben szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése  

a már meglévőkön túl 
Folyamatosan 

Helyi újságban megírt cikkekkel, felhívásokkal, a helyi TV-ben ismertető 

filmek vetítése. Plakátok kihelyezése a szelektív hulladékgyűjtésről az 

újonnan kihelyezett gyűjtőhelyeken . 

Gyüjtőedényzetek 

kihelyezésével egyidőben 

Bejelentkezés alapján csoportok fogadása a hulladékudvarokban, 

válogatóban, bálázóban 

Hulladékudvarban a nyíltnapok számának növelése 

Folyamatosan 

Mozgó hulladékudvar szervezése vidéken  Folyamatosan 
További hulladékudvarok kialakítása, a meglévőkön a hulladékáramok 

bővítése 
Folyamatosan 

Lakosság érdekeltté tétele a szelektív hulladékgyűjtésben, a vegyesen 

gyűjtött hulladék elszállításának díjának differenciálásában  

Amennyiben egységes 

hulladékszállítási díjak kerülnek 

megállapításra 2014-től, úgy a 

közszolgáltatónak nincs 

hatásköre bevezetni a 

differenciálást. 

Házhoz menő hulladékgyűjtési rendszer 

Közszolgáltatói területen található összes településen a házhoz menő 

hulladékgyűjtés bevezetése 
2013. II. félévétől folyamatosan 

Hulladékgyűjtő gépjármű/ek beszerzése 2016-tól 

Lakosság érdekeltté tétele a szelektív hulladékgyűjtésben, a vegyesen 

gyűjtött hulladék elszállításának díjának differenciálásában  

Amennyiben egységes 

hulladékszállítási díjak kerülnek 

megállapításra 2014-től, úgy a 

közszolgáltatónak nincs 

hatásköre bevezetni a 

differenciálást. 

Biológiailag lebomló hulladék  

Zöldhulladék begyűjtés kialakítása (10 településen) 2014-től folyamatosan 

Zöldhulladék begyűjtési gyakoriságának növelése  

Házi komposztálás ösztönzése (komposztkészítő bemutató tartása  

Szekszárdon a biohulladék begyűjtés lehetőségének vizsgálata 2016 év végén 

3 évente hulladék analízis elvégzése a vegyesen gyűjtött hulladék 3 évente 

Veszélyes hulladék  

Évi egyszeri veszélyes hulladék begyűjtés a lakosságtól  2015-től 
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Megvalósítás lépései Határidő 

Eszközök beszerzése a veszélyes hulladék begyűjtéshez 
Évi egyszeri veszélyes hulladék 

begyűjtésének megkezdése előtt 

Újrahasználati célkitűzések  

Lomtalanítás során begyűjtött hulladékok válogatása (házhoz menő 

gyűjtés, helyszínen történő szelektálás) 
2015-től 

Újrahasználati épület kialakítása, őrzése 2015-től 

Hulladékhasznosítási célkitűzések  

Szemléletformálással, illetve a frakciók külön gyűjtésével valósítható meg 

a minél nagyobb arányú hasznosítás  
lsd. előző pontok 

Komposztáló telep megnyitása 2013. II. félév 

Inert hulladékok hasznosítása 2013. II. félév 

Hulladéklerakási célkitűzések  

Hulladékanalízis elkészíttetése 3 évente 3 évente 

Célokat a házhoz menő gyűjtés, illetve a biológiailag lebomló hulladékok 

szelektív gyűjtése című fejezetekben taglaltuk 
lsd. előző pontok 

 
 

 
Székesfehérvár, 2013. május 2. 
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MELLÉKLETEK 
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1. számú melléklet 
Térképmelléklet 

 

 
 

 

 

 

 


