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BEVEZETÉS
 

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. §-a rendeli el a helyi 
hulladékgazdálkodási  tervek  készítését,  amelyek  tartalmi  követelményeit 
általánosan a hulladékgazdálkodási törvény 37 § (4) és (5) bekezdései határozzák 
meg.  A  részletes  szabályozást  a  126/2003.  (VIII.  15.)  Korm.  rendelet  (a 
hulladékgazdálkodási  tervek  részletes  tartalmi  követelményeiről)  tartalmazza.  A 
hulladékgazdálkodási tervek szerkezeti felépítését és tartalmi elemeit a rendelet  1.  
számú  melléklete  tartalmazza.  Eszerint  a  hulladékgazdálkodási  tervnek  –  főbb 
vonalakban – a következő munkarészekből kell állnia: 

1. A tervkészítés általános adatai
2. A  tervezési  területen  keletkező,  hasznosítandó  vagy  ártalmatlanítandó 

hulladékok típusai, mennyisége és eredete
3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények
4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
5. A  hulladékok  kezelésére  alkalmas  kezelőtelepek  és  létesítmények,  a 

kezelésre felhatalmazott vállalkozások
6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program
8. A  hulladékgazdálkodási  tervben  foglaltak  megvalósításához  becsült 

költségek 

A  Hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.  törvény  szerint  az  elkészített 
hulladékgazdálkodási terveket a  hatályba lépésüktől számított kétévente felül kell 
vizsgálni.  A hulladékgazdálkodási  terv  készítése  során  figyelembe kell  venni  az 
országos  és  területi  hulladékgazdálkodási  tervekben  megfogalmazottakat,  a 
hulladékgazdálkodási törvényben előírtakat.

A  Helyi  Hulladékgazdálkodási  Terv  felülvizsgálatának  szempontjai  az 
állapotértékelés  adatainak  kiegészítése,  pontosítása,  a  terv  elfogadása  óta  eltelt 
évekre  vonatkozóan.  A  felülvizsgálati  terv  fő  fejezetei  az  összehasonlíthatóság 
érdekében  követik  a  korábban  elfogadott  hulladékgazdálkodási  terv  fő fejezetei 
felépítését.

Feladata  új  megvalósítható  hulladékgazdálkodási  célok  kitűzése  a 
hulladékgazdálkodási törvényben előírt követelmények teljesítése érdekében.

A tervezés tartalmazza az alapállapot felülvizsgálatát,  a cselekvési  programok és 
fejlesztési  költségeik  átdolgozását,  a  tervezett  intézkedések  végrehajtásának 
felülvizsgálatát,  a  terv  felülvizsgálatát  a  végrehajtás  tapasztalatai  alapján,  az 
esetleges változások és változtatások számbavételét.

Az általunk készített Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatához a 2008. 
évi adatokat használtuk fel.
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Rajzok

1. számú rajz: Áttekintő helyszínrajz M = 1 : 200.000
2. számú rajz: Átnézetes helyszínrajz M = 1 : 25.000
3. számú rajz: Topográfiai helyszínrajz M = 1 : 10.000

Mellékletek:

1. számú melléklet: Jogszabálygyűjtemény
2. számú melléklet: Hulladékgazdálkodási tervhez kapcsolódó jogszabályok
3. számú melléklet: Telephellyel rendelkező Körmendi vállalkozások
4. számú melléklet: A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása
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I. A tervkészítés általános adatai

Tervezési szint: Körmend közigazgatási területen
Készítette: ÖKOHYDRO Kft. 
Cím: Szombathely, Kőszegi u. 8.
Időtartam: 2010 - 2015
A tervezés bázis éve: 2008

I.1. A város bemutatása

I.1.1. Általános ismertetés

Körmend  Vas  megye  nyugati  részén,  fontos  útvonalak  kereszteződésében 
helyezkedik el. Lakossága jelenleg közel 13 ezer fő. 
Nevét  elsőként  egy  1238-ból  származó  oklevél  említi.  IV.  Béla  1244-ben 
kiváltságot adományozott Körmendnek. Jelentős szerephez jutott a török időkben, 
amikor  Kanizsa  eleste  miatt  Vas  és  Zala  megyék  székhelye  lett.  Körmend 
földesurai több mint 300 évig a Batthyány család tagjai voltak. A honfoglalás után 
Vasvár mellett Körmend volt a legjelentősebb lakott hely Vas megyében. Az első 
középkori  település  a  folyó  észak-déli  átkelőhelye  miatt  a  Rába  bal  partján 
emelkedő alacsony dombháton épült. A körmendi Rába-átkelőhöz dél és délkelet 
felől öt, északról négy út szaladt össze. Körmend városszerkezetének kialakulását e 
kilenc út találkozási pontja határozta meg. 

A kiegyezést követően 1871-ben elvesztette eddigi városi rangját, de megtartotta a 
térségen  belüli  vezető  szerepét,  és  továbbra  is  a  járás  közigazgatási  központja 
maradt.  Ebben  az  időben  jelentős  kereskedelemmel  rendelkező  város,  az  ipari 
fejlődése  azonban  elmaradt.  1872-ben  megnyílt  a  Szombathely-Graz  közötti 
vasútvonal,  mely  Körmenden  vezetett  keresztül,  majd  1899-ben  Körmend-
Németújvár  és  1907-ben  Körmend-Muraszombat  között  is  megindult  a  vasúti 
forgalom.

E korban kisebb, mezőgazdasági termékek feldolgozását biztosító üzemek épültek. 
Gőzfűrész,  gőzmalom,  ecetgyár,  húsfeldolgozó,  téglagyár,  gazdasági  gépgyár  és 
cementgyár is működik itt.  A város villamosítása 1911-ben indult  meg. Az első 
világháborút  követően  Körmend  természetes  vonzáskörzete  leszűkült, 
határmentisége a fejlődést hátráltató tényezőjévé vált.  Körmend 1945 után járási 
székhely lett. A múlt században hozzácsatolták Alsóberkifalut, Felsőberkifalut és 
Horvátnádalját.  A  település  dinamikus  fejlődése  a  hetvenes  években  kezdődött, 
jelenlegi városi arculatát az utóbbi két évtizedben kapta. 1979 óta újra városi rangú 
település.

I.1.2. Földrajzi, geomorfológiai adottságok

Körmend tágabb körzete a Sopron-Vasi-sikság nagyföldrajzi tájegységébe tartozik, 
amelyet  a  Rábától  D-re  a Vasi-hegyhát határol.  Felszíne uralkodóan D-i  és  K-i 
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irányban  lejt,  a  Kőszegi-hegység  meredek  lejtője  után  az  Alpokalja  lankásabb 
térszínébe  megy  át,  majd  az  enyhébb  lejtésű  Vasi-süllyedéken  át  a  210  m-es 
szintről  a  180-160  m-es  szintre  jutva  a  Rába-völgyhöz  kapcsolódik.  A  térség 
legjelentősebb vízfolyása a Rába, amelynek Ny-on szűkebb völgye - a kb. 220 m-es 
szintről - K felé majd ÉK-nek fordulva fokozatosan ereszkedik alá és Sárvár fölött 
kiszélesedve,  a  Kemeneshát  É-i  végénél  szétterülve  már  mintegy  140-120 m-re 
süllyed.
Körmendnél a Rábába torkolló jelentősebb vfzfolyás még a Pinka, a Szemcse- és a 
Csencsi  patak.  A  mellékágakat  kisebb  patakok  és  a  belvízelvezetö  csatornák 
képezik,  melyek  a  területet  sűrün  behállózzák.  Magas  vízállásoknál  belvizekkel 
elöntött a Rába völgy mélyebb része is.
A jelenlegi felszín geomorfológiai arculatának kialakításában a kéregmozgásoknak, 
a periglaciális szoliflukciónak, valamint a felszínt vastagon borító kavicstakarónak 
(5-25 m) van a legnagyobb szerepe.
Geomorfológiai szempontból említést érdemelnek az erősen tagolt-szabdalt eróziós 
völgyek, ezek főként a Rábától D-re húzódó dombvidékre jellemzők.

A település és környezetének területét az 1 -3. számú rajzok mutatják be.

I.1.3. Földtani, vízföldtani viszonyok

Az  1.000  m-t  meghaladó  mélységben  elhelyezkedő  alaphegység  felett  vastag 
harmadidőszaki  sorozat  települ,  melynek  túlnyomó  többségét  a  pannon 
képződmények  adják.  A  paleogén  hiányzik,  a  neogénen  belül  a  miocén 
képződmények az összes medence üledékekhez képest alárendeltek.

A felső pannon feküje mintegy 1.000 m mélyen húzódik. Uralkodóan finomszemű 
törmelékes üledékek alkotják agyag-, aleurit- homokbetelepülésekkel. A mélyebb 
szinteken  az  akkori  üledékképződési  környezetnek  megfelelően  megjelennek  a 
meszes üledékek is agyagmárga formájában.

A felső  pannon üledékeket  a  pleisztocén  sorozat  képződményei  fedik,  amelyek 
kialakulásában  meghatározóak  voltak  a  Rába-völgy  tektonikai  mozgásaihoz 
kapcsolódó eróziós és üledékképződési folyamatok. Ezen szerkezeti mozgások a 
két nagy alaphegységi egységet elválasztó elsőrendű törésvonalhoz kötődnek.

A pleisztocénben szárazföldi üledékek keletkeztek, zömében folyóvízi és eolikus 
képződmények.  A  Rába-völgyet  kísérő  magaslatokon  az  idősebb  pleisztocén 
kavicsteraszai, és löszös üledékek találhatók, míg a Rába-völgyben a legfiatalabb 
pleisztocén zömében durvatörmelékes sorozata települ.
Vízföldtani felépítés szempontjából Körmend térsége erős változékonyságot mutat. 
A  felszínközeli  durvatörmelékes  (kavicsos-homokos)  összlet  a  genetikai 
adottságainak megfelelően kisebb-nagyobb mértékű agyagot, kőzetlisztet tartalmaz. 
A  vízfolyásoktól  távolodva  egyre  magasabb  térszínen  jelennek  meg  az  egyre 
idősebb  teraszképzödmények,  amelyek  a  növekvő  agyagtartalom  miatt  egyre 
gyengébb  vízvezető  képességűek.  A  vízáramlás  fő  iránya  az  erózióbázisok  -  a 
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Rába, Pinka stb felé mutat. Ide kapcsolódóan hidrológiai szempontból megemlítjük, 
hogy  a  Rába  folyó  vízszintjében  több  méteres  nagyságrendű  ingadozást 
regisztráltak és az a magas vízállásoknál az alluviális terület egy részét időszakosan 
elönti.
A kavicsos összlet fedöképződményét általában kötött, löszös agyag-agyagrétegek 
alkotják. Vastagságuk 2-10 m között változik. A kavicsos réteg feküképződményét 
pannóniai  összlet  alkotja.  Az  összlet  a  területen  homok-agyag  rétegek 
váltakozásából épül fel. A rétegek közel vízszintes településűek. A víztartó szin-
teket az erózió csak a Rába mentén tárta fel, így a Rába-süllyedék kivételével a 
talajvíztartó réteggel a hidrológiai kapcsolat igen korlátozott.
A  város  ivóvízellátása  több  évtizede  mélyfúrású  kutakból  történik,  amelyek  a 
pannóniai  összlet  homokrétegeiben  lévő  rétegvizet  hasznosítják.  A  beszűrőzött 
szakaszok  a  felszíntől  számított  50-400  m  között  találhatók  és  azokat  jelentős 
vastagságú  vízrekesztő  agyagos  üledékek  zárják  el  a  felszínközeli  talajvíztároló 
rétegektől. 

I.1.4. Klimatológiai viszonyok

A Sopron-Vasi-síkság középtájon három éghajlati  körzet  is  található.  A tárgyalt 
Alpokaljával határos Körmend környéki terület mérsékelten meleg, nedves, enyhe 
telű.
A borultság évi  átlaga eléri  a  65 %-ot,  ennek megfelelően napfényben szegény 
terület.
Az enyhe télre jellemző a -1,9 °C-os januári középhőmérséklet.
Nyara hűvös, a legmelegebb hónapban - júliusban - a havi középhőmérséklet csak 
19,4 °C.
Az enyhe tél  és  a  hűvös  nyár  következtében a  hőmérsékleti  kontinentalitás  -  a 
magasabb hegyvidéki területeket nem tekintve - itt a legkisebb hazánkban.
Csapadékban  gazdag.  A  csapadék  évi  járását  az  egyszeres  hullám  jellemzi,  a 
bőséges őszi esőzéseket okozó adriai ciklonok útvonala a területtől K-ebbere esik. 
A csapadékos napok számának sokéves átlaga: 91
Az évi átlagos csapadék 37 %-a (270 mm) a téli félévben (X-III.hó) 63 %-a (467 
mm) a nyári félévben (IV-IX.hó) hullik le.

Hóban relatíve gazdag. Átlagosan az éves csapadékmennyiség 10 %-a hó alakjában 
hullik le. A hótakarós napok száma: 44

A lehetséges párolgás sokévi átlaga 720 mm, az évi területi párolgás sokévi átlaga 
600 mm. A területre hulló évi átlagos csapadék (737 mm) 137 mm-rel meghaladja a 
tényleges  területi  párolgást  átlagos  viszonyok között.  A területi  vízmérleg tehát 
jelentős vízfelesleget mutat.

Az uralkodó szélirány az É-i, de jelentős gyakorisággal fordul elő a DNy-i irány 
is.A terület mérsékelten szeles, az átlagos szélsebesség 2,3  m/sec.
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I.1.5. Tájföldrajzi, növényföldrajzi  ismertetés

Ökológiai  viszonyokat  legjobban  kifejező  erdőgazdasági  tájbesorolás  szerint  a 
vizsgált  terület  az  Őrség  erdőgazdasági  tájon,  azon  belül  a  Felső-Őrség 
tájrészletében, közelebbről a Rába-völgyében fekszik.

A változatos geológiai viszonyoknak megfelelően a genetikai talajtípusok sokfélék. 
Az  üledék  és  hordaléktalajok  közül  a  kalciumkarbonát-mentes  nyers  és  főleg 
gyengén  humuszos  öntéstalajok  terjedtek  el.  Fizikai  talajféleségük  homokos 
vályog,  foltokban agyagos vályog,  vagy agyag.  A felső réteg levegőzése  jó,  az 
altalaj viszont rendszerint glejes.

A vizsgált térségünket egyrészt a barna erdőtalajok jellemzik, azon belül is inkább 
az agyagbemosódásos, pseudoglejes típus. A pseudoglejes réteg csak 60-100 cm-
nél  található.  Főleg  Oxalis  acetosela-s  gyertyános  tölgyesek  élnek  ezen  a 
talajtípuson.

A  pseudoglejes  barna  erdőtalajnál  mint  a  legelterjedtebb  típusnál  az  agyagos 
vályog, vagy a cementált kavics vízvisszaduzzasztó hatása a nagy csapadék miatt 
fokozottan érvényesül. Az "A" szint morzsás, humuszos, levegős, 5-6 pH közötti, 
mivel a kilúgozódás esélye kicsi. A "B" szint a tenyészidőszak nagy részében túl 
nedves.  A  glejes,  márványozott  réteg  már  40-60  cm-nél  megtalálható.  Az 
erdeifenyő  elegyes  gyertyános-kocsányos  tölgyesek  alkotnak  itt  főképpen 
konszociációt.

A  táj  átmeneti  jellegű  a  K-alpesi  flóratartomány  (Noricum)  és  a  magyar 
flóratartomány  (Pannonicum)  között.  A  jelenlegi  besorolása  szerint  ez  utóbbi 
tartomány átmeneti jelleggel bíró Ny-dunántúli flóravidékéhez (Praenoricum), azon 
belül pedig a vasi, Alpok-alji flórajáráshoz (Castriferreicum) tartozik.

I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapjai

I.2.1. A helyi tervek készítésének kötelezettsége

Az  Országgyűlés  2000-ben  fogadta  el  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  XLIII. 
törvényt.  A  törvény  VI.  fejezete  foglalkozik  a  hulladékgazdálkodási  tervek 
készítésére  vonatkozó  előírásokkal,  mely  többlépcsős  hulladékgazdálkodási 
tervezési  folyamatot  határoz  meg.  Országos  Hulladékgazdálkodási  Terv  (OHT), 
területi- (THT) és helyi hulladékgazdálkodási terv készítése kötelező.

A tervezés  tehát  egyrészt  országos  szinten  történik,  amely  alapvetően  stratégiai 
tervezést  jelent,  és  amelynek  során  meghatározzák  a  célokat,  célkitűzéseket  és 
kidolgozzák az országos szinten szükséges intézkedéseket és eszközöket. Másrészt 
helyi szinten történik a tervezés, ez már megvalósítás orientált, konkrét feladatokat 
előirányzó tervezést jelent. A területi tervezés a fenti két szint között helyezkedik el.
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A  hulladékgazdálkodási  tervezés  célja,  hogy  az  európai  uniós  törekvéseknek 
megfelelően, azokkal összhangban országosan, területi és helyi szinten határozzák 
meg azokat a konkrét intézkedéseket, melyek biztosítják a hulladékkezelés prioritási 
sorrendjének (hulladékok keletkezésének megelőzése, a hulladékok mennyiségének 
csökkentése,  az újrahasználat és  a hasznosítás arányának növelése,  a jogszabályi 
előírásnak megfelelő ártalmatlanítási eljárások alkalmazása) megvalósíthatóságát.

A  terveket  6  évre  kell  elkészíteni,  és  az  abban  foglaltak  teljesítéséről  2  évente 
beszámolót kell összeállítani.

I.2.2. A helyi tervek tartalmi előírásai

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeit a 126/2003. (VIII. 
15.) Korm. rendelet, valamint a KvVM által 2004. januárjában kiadott „Segédlet a 
helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez” című kiadvány határozza meg. 

Hivatkozott  Korm.  rendelet  1.  számú mellékletének 2.6.  pontja  szerint  „a helyi  
tervekben a települési hulladékok körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás  
keretébe tartozó hulladékokra vonatkozó adatokat kell csak megadni.” 
A Segédlet 3. pontjában foglaltak szerint a helyi tervekben „a települési hulladékok 
körében értelmezhető, illetve a közszolgáltatás keretébe tartozó, az önkormányzat  
tulajdonában,  üzemeltetésében,  megbízásából  közfeladatot  ellátó  szervezeteknél,  
egészségügy,  tömegközlekedés,  közterület-fenntartás  stb.  keletkező  hulladékokkal  
kell foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy a helyi tervben nem kell azokat a gazdálkodó  
szervezeteknél  keletkező  hulladékokat  számításba  venni,  amelyek  a  termelési  
tevékenység során keletkeznek (például veszélyes hulladékok), viszont ki kell térni  
azon hulladékokra, amelyeket a gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás keretében 
szállítanak el  és  kezelnek,  illetőleg amelyeket  a  közszolgáltató által  üzemeltetett  
lerakóban  ártalmatlanítanak.  Ugyancsak  szerepeltetni  kell  a  tervben  az  
önkormányzati tulajdonú, illetőleg önkormányzat által üzemeltetett intézményeknél,  
szolgáltatóknál keletkező hulladékokat.”

A  fenti  szempontok  alapján  Körmend  Város  Hulladékgazdálkodási  Tervének 
készítése során a következő hulladékfajtákat vettük figyelembe:

− a  közszolgáltatás  keretében  a  lakosságtól  begyűjtött  települési  szilárd  és 
folyékony hulladékokat, a

− települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött frakciókat (veszélyes és 
nem veszélyes), 

− a  gazdálkodó  szervezetektől  begyűjtött,  háztartási  szilárd  és  folyékony 
hulladékokkal azonos módon kezelhető hulladékokat,

− az  önkormányzati  érdekeltségű  (tulajdon,  üzemeltetés)  intézményeknél 
(egészségügyi, oktatási)  keletkező hulladékokat,

− a kiemelten kezelendő hulladékáramokat, valamint
− a közterületen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított 

(például illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékokat.
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A  126/2003.  (VIII.  15.)  Korm.  rendelet  1.  számú  melléklete  szerint  a 
hulladékgazdálkodási tervnek – főbb vonalakban – a következő munkarészekből 
kell állnia: 

− A tervkészítés általános adatai
− A  tervezési  területen  keletkező,  hasznosítandó  vagy  ártalmatlanítandó 

hulladékok típusai, mennyisége és eredete
− A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények
− Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések
− A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre 

felhatalmazott vállalkozások
− Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása
− A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program
− A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek 

I.2.3. A tervezés alapjai

A hulladékgazdálkodási  terv készítése  egy többlépcsős  folyamat,  amelynek főbb 
elemei a tervezők számára következők voltak:

− a helyzetfelmérés és -elemzés,
− a  jövőkép  és  a  célok,  prioritások  meghatározása,  a  tervezés  (a  célok 

megvalósításához  szükséges  feladatok  és  eszközök,  azaz  a  program 
meghatározása),

− a megvalósíthatóság vizsgálata,
− a megvalósítás (a terv kivitelezése),
− monitoring, ellenőrzés és értékelés.

(Az utolsó két elem már az önkormányzati rendelet kihirdetését követő végrehajtási 
feladat.)

A jelenlegi terv elkészítése egy hosszú, változó formában ugyan,  de évtizedekig 
tartó  tervezési  gyakorlat  első  állomása.  A  jelenlegi  terv  alapul  veszi  mind  az 
Országos-, mind a Nyugat-Dunántúli régió Területi Hulladékgazdálkodási Tervében 
foglalt szempontokat. 

Összefoglalóan: a tervezői munka az alábbi alapdokumentumokra támaszkodott:
− Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008),
− Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2003-2008),
− Területi Hulladékgazdálkodási Terv, Nyugat-Dunántúli Régió 2003-2008,

A  felsorolt  alapdokumentumokban  szereplő  releváns  célok  figyelembe  vétele 
mellett  a  tervezés  alapvető  stratégiai  célja  Körmend  fenntartható 
hulladékgazdálkodásának kialakítása.  Természetesen ez a cél túlmutat a jelenlegi 
tervezési  cikluson,  hiszen  hosszú  távú  cél,  de  már  a  jelenlegi  tervnek  kell 
megalapoznia a fenntartható hulladékgazdálkodás megvalósítását.
A stratégiák kidolgozásának első és alapvető szempontja a hulladékképződési arány 
csökkentése.  Törekedni  kell  valamennyi  hulladék vonatkozásában a  hasznosítási 

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

6



Körmend Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

arány növelésére, melynek alapfeltétele helyi szinten is a szelektív hulladékgyűjtés 
fokozatos  és  teljes  körű  bevezetése.  Ez  természetesen  feltételezi  a 
hulladékfeldolgozó háttéripar és termékpiac meglétét.

A  jövőben  is  biztosítani  kell,  hogy  a  lerakással  ártalmatlanított  hulladékok  a 
környezet  veszélyeztetését  és  szennyezését  kizáró  létesítményben  kerüljenek 
végleges elhelyezésre.

Nagyon fontos feladat az oktatás, nevelés, szemléletformálás hatékonyabbá tétele.

I.2.4. Alapfogalmak

A  hulladékgazdálkodási  terv  készítése  során  használt  fogalmak  jogszabályi 
meghatározásait a következőkben ismertetjük: 

2000. évi XLIII.  törvény a hulladékgazdálkodásról

− Hulladék: bármely, a törvény szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy 
vagy  anyag,  amelytől  a  birtokosa  megválik,  megválni  szándékozik  vagy 
megválni köteles.

− Veszélyes hulladék:  a törvényben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy 
többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat, összetevőket tartalmazó, eredete, 
összetétele,  koncentrációja  miatt  az  egészségre,  a  környezetre  kockázatot 
jelentő hulladék.

− Települési  hulladék:  a  háztartásokból  származó  szilárd  vagy  folyékony 
hulladék,  illetve  a  háztartási  hulladékokhoz  hasonló jellegű és  összetételű, 
azzal együtt kezelhető más hulladék.

213/2001.  (XI.  14.)  Korm.  rendelet  a  települési  hulladékkal 
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről:

Települési szilárd hulladék:
− háztartási  hulladék:  az  emberek  mindennapi  élete  során  a  lakásokban, 

valamint  a  pihenés,  üdülés  céljára  használt  helyiségekben  és  a  lakóházak 
közös  használatú  helyiségeiben  és  területein,  valamint  az  intézményekben 
keletkező,

− közterületi  hulladék:  közforgalmú  és  zöldterületen  keletkező,  háztartási 
hulladékhoz  hasonló  jellegű  és  összetételű  hulladék,  gazdasági 
vállalkozásoknál  keletkező  -  külön  jogszabályban  meghatározott  - 
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

Települési folyékony hulladék: 
A szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem 
vezetett szennyvíz.
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Inert hulladék: 
Az  a  hulladék,  amely  nem  megy  átjelentős  fizikai,  kémiai  vagy  biológiai 
átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég el, illetve más fizikai 
vagy  kémiai  módon  nem  reagál,  nem  bomlik  le  biológiai  úton,  vagy  nincs 
kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy 
abból  környezetszennyezés  vagy  emberi  egészségkárosodás  következne  be, 
továbbá csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus 
hatása  jelentéktelen,  így  nem  veszélyeztetheti  a  felszíni  vagy  felszín  alatti 
vizeket.

Biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): 
Minden  szervesanyag-tartalmú  hulladék,  ami  anaerob,  vagy  aerob  módon 
(mikroorganizmusok, talajélőlények vagy enzimek segítségével) lebontható.

Hulladékkezelő telep: 
A települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további 
tárolására,  átrakására,  előkezelésére,  illetőleg  hasznosítására  vagy 
ártalmatlanítására szolgáló telephely.

Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): 
Az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön 
jogszabályban  meghatározottak  szerint  veszélyes  hulladékok  átvételére  és  az 
elszállításig elkülönített  módon történő tárolásra szolgáló, felügyelettel  ellátott 
zárt gyűjtőhely.

Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): 
A  háztartásokban  keletkező,  hasznosításra  alkalmas,  különböző  fajtájú, 
elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, 
közterületen  kialakított,  felügyelet  nélküli,  folyamatosan  rendelkezésre  álló 
begyűjtőhely, szabványosított edényzettel.

50/2001.  (IV.  3.)  Korm.  rendelet  a  szennyvizek  és  szennyvíziszapok 
mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól:

Iszapok: 
A települési szennyvíz tisztítása során keletkező és az ahhoz hasonló összetételű 
szennyvizeket kezelő, egyéb szennyvíztisztító művekből származó iszapok és a 
települési folyékony hulladékok.

Kezelt iszapok (szennyvíziszap):
Biológiai,  kémiai,  illetve  hőkezeléssel,  tartós  (legalább  6  hónapig  tartó) 
tárolással,  vagy más kezeléssel  nyert  olyan iszapok,  amelyek szennyezőanyag 
tartalma e rendelet  előírásainak megfelel,  és  amelyekben a kezelés  hatására  a 
fekál coli és fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége az eredeti érték 
tíz százaléka alá csökken.
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94/2002.  (V.  5.)  Korm.  rendelet  a  csomagolásról  és  a  csomagolási 
hulladék kezelésének részletes szabályozásáról:

Csomagolási hulladék: minden hulladéknak minősülő csomagolás.

1/2002.  (I.  11.)  EüM  rendelet  az  egészségügyi  intézményekben 
keletkező hulladék kezeléséről:

Egészségügyi  hulladék:  az egészségügyi  ellátásban keletkező  humán biológiai 
anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő

I.3. A tervezésbe bevont hatóságok, szervezetek

A  tervet  Körmend  város  közigazgatási  területére  készítettük.  A  helyi 
hulladékgazdálkodási  terv  készítésébe  bevonásra  kerültek  a  közszolgáltatók 
(ZALA-DEPO  Kft.,  MÜLLEX  Kft.,  Drain  Team  ÖKO  Környezetgazdálkodási 
Kft), az önkormányzat és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és  Vízügyi  Felügyelőség.  Az  együttműködés  az  adatok  átadásában, 
összegyűjtésében nyilvánult meg. 

Ezek  a  hatóságok,  társaságok  adatokat,  információkat  szolgáltattak,  illetve  a 
feladatok,  célok  konkrét  megfogalmazása  során  egyeztetések  voltak  az 
érintettekkel.

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
1595-1/2/2010. számú adatszolgáltatását 4. számú mellékletként csatoljuk.

II.  A  tervezési  területen  keletkező,  hasznosítandó  vagy  ártalmatlanítandó 
hulladékok típusai, mennyisége és eredete

A fejezet legfőbb célja, hogy bemutassa azokat a hulladékokat,  amelyek a város 
területén  adottak  (itt  keletkeznek,  valami  miatt  itt  vannak,  de  kezelésük  nem 
megoldott  vagy  elhelyezésük  nem  tekinthető  véglegesnek,  illetve  a  városba 
beszállított  és innét kiszállított  hulladékok), és azokról az Önkormányzatnak kell 
gondoskodni  valamilyen  jogszabályi  kötelezettség  alapján  vagy  önként  vállalt 
feladatként. 
Az  adatokat  csak  a  város  közigazgatási  területén  meglévő  hulladékokra  kellett 
meghatározni.  Adathiány  esetén  statisztikai  adaton  alapuló  számítást,  illetve 
műszaki  becslést,  ahol  ez  sem  volt  lehetséges,  „n.a.”  (nincs  adat)  jelölés 
alkalmaztunk. 

A terv keretében tehát a következő hulladékokkal kell foglalkozni:
− a településen keletkező – a közszolgáltató által begyűjtésre kerülő – települési 

szilárd és folyékony hulladék, a települési szilárd hulladékokból szelektíven 
gyűjtött kiemelten kezelendő frakciók (veszélyes és nem veszélyes), 

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.
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− a  gazdálkodó  szervezetektől  begyűjtött,  háztartási  szilárd  és  folyékony 
hulladékokkal azonos módon kezelhető hulladékokat,

− az önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok (pl. kórházi 
hulladékok, állati hulladék), 

− a területen felhalmozott és nem megfelelően kezelt vagy ártalmatlanított (pl. 
illegálisan lerakott vagy elhagyott) hulladékok.

II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége 

II.1.1. Nem veszélyes hulladékok

II./1. táblázat 
A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év)

Hulladék Mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladék / 4603
Települési folyékony hulladék 3200
Kommunális szennyvíziszap 1716 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 469
Mezõgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 
hulladékok

n.a.

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 853
Ipari és egyéb gazdálkodói inert hulladékok 285

Összesen 11126

II.1.2. Szelektíven gyûjtött, kiemelten kezelendõ hulladékáramok

II./2. táblázat:
Az  önkormányzat  felelõsségi  körébe  tartozó,  a  települési  szilárd  hulladéktól 
elkülönítetten gyûjtött, kiemelten kezelendõ hulladékáramok és éves mennyiségük 
(tonna/év)

Hulladék Mennyiség
(t/év)

Veszélyes hulladékok Hulladékolajok 0,074
Akkumulátorok és szárazelemek 0,010
Elektromos és elektronikai hulladékok 23,7
Kiselejtezett gépjárművek n.a.
Egészségügyi hulladékok 6,87
Állati eredetű hulladékok n.a.
Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik n.a.
Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 4,05

Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen 324
Gumi 30,55
Egyéb hulladék (biohulladék) 232,91

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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II.1.3. Csomagolási hulladékok

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

Hulladék Szelektíven gyûjtött 
mennyiség (t/év)

Papír és karton csomagolási hulladék 186,65
Mûanyag csomagolási hulladék 66,9
Fa csomagolási hulladék 34,6
Fém csomagolási hulladék n.a.
Vegyes összetételû kompozit csomagolási 
hulladék

n.a.

Egyéb, kevert csomagolási hulladék n.a.
Üveg csomagolási hulladék 34,58
Textil csomagolási hulladék 1,28

Összesen 324

II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és éves mennyisége

Körmenden  üzemelő  szilárd  hulladéklerakó  nincsen,  a  településen  összegyűjtött 
szilárd  hulladékot  1993-tól  2002.  december  31.-ig  a  Müllex-Körmend Kft.  saját 
tulajdonát  képező  Harasztifalu  község  közigazgatási  területén  található  (hrsz.: 
049/2.)  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  lerakó  telepére  került  elhelyezésre. 
2003. január 1- zől a szolgáltatást a Zala- Depo Kft vette át a hulladékszállítási 
közszolgáltatást lakosság körében, az intézmények, közületek begyűjtését továbbra 
is a régi szolgáltató (Müllex-Körmend Kft.) látja el

A települési folyékony hulladékot a Drain Team ÖKO Környezetgazdálkodási Kft. 
(Szombathely,  Acsádi  Ignác  u.)  szállítja  el.  A  Kft.  begyűjtési  és  szállítási 
engedéllyel rendelkezik.

Az  építési  törmelék  lerakása  jelenleg  a  Müllex-Körmend  Kft.  saját  tulajdonát 
képező  Harasztifalu  község  közigazgatási  területén  található  (hrsz.:  049/2.) 
jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  lerakó  telepére  illetve  a  Zala-  Depo  Kft 
zalaegerszegi  depóniáján  kerül  lerakásra.  Mindkét  telep  egységes 
környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A  város  több  területén  találhatók  még  illegális  lerakók  (elhagyott  hulladék), 
amelyeket  a  lakosság  és  a  civil  szervezetek  bevonásával  folyamatosan 
felszámolnak.  Évente  összegyűjtött  mennyiség  kb.  7,0  t,  amely  a  Müllex  Kft. 
Harasztifalui lerakó telepére kerül.

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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II.  3.  A  településre  beszállított  és  onnan  kiszállított  hulladékok  típusa  és 
mennyisége
 
II.3.1. Nem veszélyes hulladékok

II./4. táblázat 
A településre beszállított  és onnan kiszállított  nem veszélyes hulladékok és éves 
mennyiségük (tonna/év)

Hulladék Településre beszállított
(t/év)

Településről kiszállított
(t/év)

Települési szilárd hulladék - 4603
Települési folyékony hulladék - 3200
Kommunális szennyvíziszap - 1716
Építési, bontási hulladékok és egyéb 
inert hulladékok

- 469

Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
nem veszélyes hulladékok

- n.a.

Ipari és egyéb gazdálkodói nem 
veszélyes hulladékok - 853
Ipari és egyéb gazdálkodói inert 
hulladék - 285

Összesen 11126

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

II./5. táblázat:
Az  önkormányzat  felelősségi  körébe  tartozó,  a  településre  beszállított  és  onnan 
kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük

Hulladék Településre 
beszállított

(t/év)

Településrõl 
kiszállított

(t/év)
Veszélyes Hulladékolajok 0,074

Akkumulátorok és szárazelemek 0,010
Elektromos és elektronikai hulladékok 23,7
Kiselejtezett gépjárművek n.a.
Egészségügyi hulladékok 6,87
Állati eredetű hulladékok n.a.
Növényvédő-szerek és 
csomagolóeszközeik

n.a.

Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 4,05

Nem  veszélyes Csomagolási hulladékok összesen 324
Gumi 30,55
Egyéb hulladék 232,91

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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II.3.3. A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok

Körmenden  a  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatás  fejlesztése  céljából  2004. 
január  1-tõl  15 db gyűjtõszigeten indult  meg a papír-,  az üveg-,  és  PET palack 
hulladékok szelektív gyűjtése, ezért még nem ismert a településről kiszállított ezen 
csomagolási hulladékok mennyisége. Az így összegyűjtött csomagolási hulladék a 
szolgáltató Müllex Kft-n keresztül másodnyersanyagként újrahasznosító cégekhez 
kerül. Ezek a következők:

- Üveghulladék:Schirmbeck GMBH Austria Kraubath a.d. Mur
- Papír:-Maur-Melnhof GMBH Austria Frohnleiten WAnnersdorf 80

Hamburger Hungária 1215 Budapest, Duna u 42-46
- PET Sárvári Huke Kft 9600 Sárvár, Ikervár u 23.
- Műanyag: Remat Zrt. 3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep
- Gumi Euro –Novex Kft 1021 Budapest, Hűvősvölgyi u. 185/b.
- Fa hulladék FAlco Zrt 9700 Szombathely, Zanati u 26.

II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása

II.4.1. Nem veszélyes hulladékok

II./6. táblázat
A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg)
Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt***
t/év % t/év % t/év % t/év %

Települési szilárd hulladék 600 4003
Települési folyékony hulladék 3200
Kommunális szennyvíziszap 1716
Építési-bontási hulladékok és egyéb 
inert hulladékok

469

Mezőgazdasági és élelmiszeripari 
nem veszélyes hulladékok
Ipari és egyéb gazdálkodói nem 
veszélyes hulladékok

853

Ipari és egyéb gazdálkodói inert 285
Összesen 2316 5610 3200
* anyagában történõ hasznosításra átadott mennyiség
** energianyerés céljából végzett hasznosítás
*** az „Egyéb kezelt” oszlop, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. 

a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. 
****  eseti  jelleggel  kerül  mezőgazdasági  hasznosításra,  a  V.1.4 fejezetben 
szövegesen ismertetve

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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II.4.2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok
 
II./7. táblázat
Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok kezelési arányainak 
bemutatása (hulladékmérleg) 
Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb 

kezelt***
t/év % t/év % t/év % t/év %

Veszélyes hulladékok
Hulladékolajok 0,074
Akkumulátorok és szárazelemek 0,010
Elektromos és elektronikai 
hulladékok

23,7

Kiselejtezett gépjárművek n.a.
Egészségügyi hulladékok 6,87
Állati eredetű hulladékok n.a.
Növényvédő-szerek és 
csomagolóeszközeik

n.a.

Azbeszt n.a.
Egyéb hulladék 4,05
Nem veszélyes hulladékok 
Csomagolási hulladékok összesen 324
Gumi 30,55
Egyéb hulladék (biohulladék)**** 232,91
* anyagában történõ hasznosításra átadott mennyiség
** energianyerés céljából végzett hasznosítás
*** az „Egyéb kezelt” oszlop, ha az nem párosul energiahasznosítással, vagy pl. 

a biológiai stabilizálással kezelt hulladékokat. 
**** a Müllex Kft. által szelektíven gyűjtött  t/év mennyiség, valamint a falusias 

beépítésű  városrészeken  a  háztartásokban  újrahasznosított  mennyiség 
összege 

II.4.3. Csomagolási hulladékok

A 2004.  február 1-től 15 db gyűjtőszigeten összegyűjtött  papír-,   üveg-,  és PET 
palack  hulladékok  a  szolgáltató  Müllex  Kft-n  keresztül  előkezelés  után 
másodnyersanyagként  újrahasznosító  cégekhez  kerül.  (Hunguard  Glass  Kft. 
Orosháza, Avermann-Holvex Kft. Miskolc, Duparec Kft. Budapest, Dunapack Rt. 
Budapest, Plastway Kft. Törökbálint). 
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III. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

III.1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen 
folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése

A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények

Általános szabályok
Körmend  hulladékgazdálkodási  tevékenységére  vonatkozó  jogszabályokat  és 
azok főbb tartalmi követelményeit a következőkben rögzítjük:
− 1995. évi LIII. törvény 

A környezet védelmének általános szabályairól
Kerettörvény, amely a hulladékkeletkezés csökkenését tűzi ki célként, 
illetve meghatározza az önkormányzatok feladatait.

− 2000. évi XLIII. törvény 
A hulladékgazdálkodásról

− 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 
A  veszélyes  hulladékok  országhatárokat  átlépő  szállításának 
ellenőrzéséről  és  ártalmatlanításáról  szóló,  Bázelben,  1989.  március 
22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről 

− 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának 
és kezelésének szabályairól

− 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 
A  veszélyes  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésének 
feltételeiről

− 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 
A  települési  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzésének 
feltételeiről

− 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 
A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

− 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 
A hulladékgazdálkodási  bírság mértékérő, valamint kiszabásának és 
megállapításának módjáról

− 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 
A  csomagolásról  és  a  csomagolási  hulladék  kezelésének  részletes 
szabályairól

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
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− 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről

− 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 
A  hulladékokkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási 
kötelezettségekről

− 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet
A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási 
szerződésről

− 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet
Az országhatárt átlépő hulladékszállításról

− 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet
A települési  hulladékkezelési  közszolgáltatási  díj  megállapításának 
részletes szakmai szabályairól

− 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet
Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről

− 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 
A  köztisztasággal  és  a  települési  szilárd  hulladékkal  összefüggő 
tevékenységekről

− 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet 
Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről

− 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 
A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos 
közegészségügyi követelményekről

− 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 
Az  állati  hulladékok  kezelésének  és  a  hasznosításukkal  készült 
termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól

− 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet 
A  növényvédő  szerrel  szennyezett  csomagolóeszköz  hulladékok 
kezeléséről

− 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet 
a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
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− 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet 
A poliklórozott  bifenilek  és  a  poliklórozott  terfenilek  és  az  azokat 
tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól

− 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 
A hulladékok jegyzékéről

− 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet
A  hulladékok  égetésének  műszaki  követelményeiről,  működési 
feltételeiről  és  a  hulladékégetés  technológiai  kibocsátási 
határértékeiről

− 2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet 
A titán-dioxid gyártás hulladékairól

− 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet 
A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények 
kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól

− 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 
Az  elektromos  és  elektronikai  berendezések  hulladékai  kezelésének 
részletes szabályairól

− 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

− 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 
A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes 
szabályokról és feltételekről

− 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelet
Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A területen folyó hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó előírások

A hulladékkezeléssel kapcsolatos előírásokat a Képviselőtestület alábbi rendeletei 
szabályozzák:

- Körmend  város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  19/2004.  (V.01.), 
23/2007. (VIII.31.), 14/2008. (IV.30.) számú rendelettel módosított 24/2003. 
(VII. 01.) számú rendelete A helyi környezetvédelem szabályairól

- 1/2002. (I.  28.),  12/2002. (VI. 21.), 21/2002. (XII.31.), 42/2003. (XII.  31.), 
44/2004.  (XII.31.),  9/2005.  (III.01.),  46/2005.  (XII.31.),  35/2006.  (XII.31., 
34/2007.  (XI.30.),  28/2008.  (XI.27.),  24/2009.(XI.27.)  rendeletekkel 
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módosított A szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról szóló 11/2001. 
(VII.1.) rendelete

- Körmend  Város  Önkormányzati  Képviselő  Testületének 27/2004.  (VI.01.), 
50/2005.  (XII.31.),  10/2007.  (II.23.),  35/2007.  (XI.30.),  2/2009.  (I.29.), 
12/2009. (VII.16.) rendeletekkel módosított 4/2003. (II.21.) számú rendelete A 
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról

- Körmend  város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  12/2004.  (IV.01.), 
26/2004.  (VI.01.),  3/2005.  (II.01.),  24/2005.  (VI.01.),  21/2006.  (XI.01.), 
17/2007.  (VI.01.),  40/2007.  (XII.21.),  30/2008.  (XI.27.)  rendeletekkel 
módosított   21/2003.  (VI.  01.)  rendelete  A  közterületek  használatáról  és  
rendjéről

A  jogszabályok  felsorolását  az  1.  számú  melléklet tartalmazza,  a 
hulladékgazdálkodási  tervhez  kapcsolódó  fontosabb  jogszabályokat  2.  számú 
mellékletként csatoltuk.

III/8. táblázat:
A  területen  folyó,  hulladékkezelésre  kiadott  környezetvédelmi  hatósági 
engedélyesek megnevezése, címe, az engedély tárgya, száma

Cég neve: Címe: Eng. tárgya: Eng. száma: Eng. Érvényessége
Zala-Depo Kft 8900 Zalaegerszeg, 

Gasparich 26.
Egységes 
körny.hasz-
nálati engedély

1779-1/9/2009 2016. október 31.

Müllex – 
Körmend Kft.

9900 Körmend, 
Rákóczi u. 5.

Egységes 
körny.hasz-
nálati engedély

2369-1/12/2009 2014. június 3.

Drain Team 
ÖKO 
Környezetgazd
álkodási Kft.

9700 Szombathely, 
Acsádi Ignárc u. 

Begyűjtési és 
szőállítási 
engedély 

946-1/5/2008. 2013. augusztus 28.

IV. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Körmenden  a  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatás  fejlesztése  céljából  2004. 
február 1-től 15 db gyűjtősziget került kialakításra. Ezeken a pontokon a lakosság 
számára lehetőség nyílik a papír, a PET palackok és az üveg hulladékok szelektált 
formában  történő  gyűjtésre,  melyet  a  szolgáltató  –  Müllex-Körmend  Kft.  - 
díjmentesen  elszállít,  kezel  és  másodnyersanyagként  újrahasznosító  cégekhez 
eljuttat.  A  begyűjtés  körjáratokkal  frakciónként  történik,  az  így  begyűjtött 
hulladékok  előkezelés  után  kerülnek  elszállításra  az  újrahasznosítókhoz. 
Gyűjtőszigetenként 5 db 1.100 l (2db PET palack, 2 db papír, illetve 1 db üveg) 
űrtartalmú speciális zárható szelektív hulladékgyűjtő edény lett kihelyezve.

ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.

18



Körmend Város helyi hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálata

V.  A  hulladékok  kezelésére  alkalmas  kezelőtelepek  és  létesítmények,  a 
kezelésre felhatalmazott vállalkozások

V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása

A  települési  szilárd  hulladék  összegyűjtését,  elszállítását  és  ártalommentes 
elhelyezését  1993.  május  01-tõl  a  Müllex-Körmend  Kft.  végezte.  A 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény és a végrehajtására kiadott 
kormány rendelet alapján kiírt nyílt szilárd hulladékkezelési pályázat nyerteseként 
2003. január  1-től  Zala-Depo Kft látja el a lakosság körében ezt a tevékenységét. A 
szolgáltatás keretén belül biztosítja ingatlanonként a heti  egyszeri  (tömbházaknál 
heti  kétszeri) vegyes hulladék, valamint áprilistól-novemberig a kijelölt  utcákban 
heti egy alkalommal – egyébként kéthetente – szerves (bio) hulladék összegyűjtését, 
elszállítását és ártalommentes elhelyezését. A szolgáltatás magában foglalja az évi 
egyszeri (tavaszi) lomtalanítási akciót a város teljes közigazgatási területén.

A település  lakosságának munkanapokon A Müllex  kft  harasztifalui  telephelyén 
lehetőséget  biztosítanak,  ingatlanonként  2  m3  mennyiségik  a  háztartásokban 
felhalmozódott nem veszélyesnek minősülő hulladékainak díjmentes átvételére. A 
településen 2004. január 01-től 15 db gyűjtősziget kialakításával lehetőség nyílt a 
lakosság  számára  a  papír,  a  PET  palackok  és  az  üveg  hulladékok  szelektált 
formában történő gyűjtésére, melyet a Müllex-Körmend Kft.  díjmentesen elszállít, 
kezel  és  másodnyersanyagként  újrahasznosító  cégekhez  eljuttat.  A  begyűjtés 
körjáratokkal  frakciónként történik,  az így begyűjtött  hulladékok előkezelés után 
kerülnek  elszállításra  az  újrahasznosítókhoz.  A  közszolgáltatás  ellátásához 
szükséges  alábbi  járművekkel,  gépekkel,  berendezésekkel  és  eszközökkel 
rendelkeznek: 7 db hulladékgyűjtő, 3 db konténerszállító, 1 db 3.5 t -ás, 3 db 4.5 t – 
ás  áruszállító  tehergépkocsi,  1  db  homlokrakodó,  1  db  hulladéktömörítő,  2  db 
személygépkocsi, 1 db homlokrakodó, 1 db önjáró komposztkeverő, 2 db nyerges 
pótkocsi, 3 db konténerszállító pótkocsival.   

A  települési  folyékony  hulladék  elhelyezéséről  a  város  önkormányzata  a  Drain 
Team Öko Környezetgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés alapján gondoskodik. 2 
db 10m3 es Kamazzal történik a szállítás. A szolgáltatást igény szerint telefonhívás 
után érkeznek meg 3-4 napon belül. A folyékony hulladékot a város határában lévő 
szennyvíztisztító telepre szállítják.
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V./9. táblázat:
A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek

Hulladék Begyűjtő, 
szállító neve

Székhely 
(település)

Begyűjtött 
hulladék-

mennyiség 
(t/év)

Begyűjtésre 
használt 

szállítóeszköz

Kezelő 
megnevezése

Települési 
szilárd 
hulladék

Müllex-
Körmend Kft.

Körmend 271 Szövegesen 
ismertetett

Müllex Kft.

Települési 
folyékony 
hulladék

Drain Team 
ÖKO Kft.

Szombathely 3200 Szövegesen 
ismertetett

Vasivíz Zrt.

Települési 
szilárd 
hulladék

Zala Depo 
Kft.

Zalaegerszeg 4120 Szövegesen 
ismertetett

Zala Depo Kft.

V./10. táblázat:
A  területen  működő,  egyéb  kiemelt  hulladékot  begyűjtő  szervezetek  a  tervezés 
időpontjában

Hulladék* Begyűjtő, 
szállító neve

Székhely 
(település)

Begyűjtött 
hulladék-

mennyiség 
(t/év)

Átvevő kezelő 
megnevezése

Biohulladék Müllex Kft. Körmend 176 Müllex Kft.
Biohulladék Zala-Depo KFT Zalaegerszeg 57
Eü-i hulladék Megoldás Kft. Szombathely 6,9 Megoldás Kft.
Csomagolási 
hulladék

Müllex Kft. Körmend 324

Gumihulladék Müllex Kft. Körmend 30
Álatti hulladék ATEV Zrt. Budapest n.a. ATEV Zrt.

V.1.1.  A  területen  folytatott  hulladékkezelési  (hasznosítási,  ártalmatlanítási) 
tevékenység általános ismertetése, értékelése 

A  települési  szilárd  hulladék  mennyisége  4603  tonna/év.  Ebből   271  tonnát  a 
Müllex-Körmend Kft., 4120 tonnát pedig a Zala-Depo Kft. szállítja el.

A Zala-Depo Kft. a Zalaegerszeg külterületén létesített hulladéklerakót üzemelteti. 
A  hulladéklerakó  engedélyezett  kapacitása  600.000  tonna.  2001.  év  közepétől 
üzemel a műszaki védelemmel kialakított, nagy befogadóképességű lerakó. Az új 
tároló mellett található a korábbi depónia.

A hulladéklerakást prizmás rendszerrel végzik; a járművek tartalmát közvetlenül a 
hulladéktest  felszínére  ürítik  a  szigetelőréteg  fokozott  védelme  miatt.  A  lerakó 
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szigetelését 2 x 20 cm-es ásványi szigetelés és HDPE szigetelő fólia biztosítja. Ezen 
helyezkedik el a  geotextília,  majd a kavicsszivárgó a szükséges dréncsövekkel a 
csurgalékvíz elvezetésére. Az elvezetett csurgalékvíz szigetelt gyűjtőmedencébe jut. 
Biztosított  a  keletkező  biogázok  elvezetése,  a  hulladék  kompaktorral  való 
tömörítése.  Az  emelkedő  rézsűt  időszakosan  földtakarással  borítják;  az  egyes 
kazettákat a betöltést követően fedik építési törmelékkel, illetve földréteggel.

A  Müllex-Körmend Kft. 1993. június 1-től üzemeltet EU normáknak megfelelő 
szigetelt  települési  szilárd  hulladéklerakót  a  szükséges  hatósági  engedélyek 
birtokában.  A  hulladéktároló  medencék  dombépítéses  módszerrel  kerültek 
kialakításra.  A tárolók szigetelését 3 x 20 cm-es tömörített  agyagréteg és HDPE 
szigetelő fólia biztosítja. Ezen helyezkedik el a geotextilía, majd a kavicsszivárgó a 
szükséges  dréncsövekkel  a  csurgalékvíz  elvezetésére.  Az  elvezetett  csurgalékvíz 
szigetelt  gyűjtőmedencékbe  jut,  majd  locsolással  visszaforgatásra  kerül  a 
hulladékfelületre.  Biztosított  a  keletkező  biogázok  elvezetése,  a  hulladék 
kompaktorral  történő  tömörítése.  A  kialakítandó  tárolóprizmák  oldalai  agyag-, 
illetve  földréteggel  kerülnek  takarásra,  majd  növénytelepítéssel  illeszkednek  a 
környezetbe. Az üzemelés alatt álló depóniáról a hulladék szél általi elszóródását 
hulladékfogó háló gátolja. A telep monitoring rendszerét 6 db figyelőkút alkotja. Az 
alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítható a hulladék környezetszennyezést 
kizáró  elhelyezése.  A  kiépített  tárolókapacitással  és  eszközállománnyal  hosszú 
távon biztosítható a térség összes településének hulladék elhelyezése.

A hulladékgyűjtő szigetekről szelektáltan összegyűjtött papír, PET palack és üveg 
hulladékokat frakciónként gyűjtik, előkezelés után a hsaznosítókhoz elszállítják.

A települési folyékony hulladék összegyűjtését, elhelyezését a Drain Team ÖKO 
Környezetgazdálkodás  Kft.  (Szombathely,  Acsádi  Ignác  u.  50.)  végzi.  Az 
összegyűjtött folyékony hulladék a Vasivíz Zrt. körmendi telepére kerül.

V.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) 
ismertetése

A város több területén található elhagyott hulladékok folyamatosan összegyűjtésre 
kerülnek.

A  város  Ny-i  részén  található  a  felhagyott  hulladéklerakó  melynek 
környezetvédelmi felülvizsgálata és tényfeltárása megtörtént.  A Nyugat-dunántúli 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta a kötelezést a 
monitoring rendszer kivitelezésére, a rekultivációs terv elkészítésére.
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V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl 
ismertetendő tényezők

V.2.1.  A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési  
területen

A településen 2004. február 1-tõl 15 db gyűjtőszigeten a lakosság számára lehetőség 
van  az  üveg-,  a  PET  palack  és  a  papírhulladék  szelektált  formában  történő 
gyűjtésére.  Hulladék-gyűjtőszigetenként   5  db  összesen  80  db  Otto  gyártmányú 
1.100 l űrtartalmú speciális zárható hulladékgyűjtő edénnyel.  A gyűjtőszigeteken 
szelektíven  összegyűjtött  hulladékot  a  szolgáltató  –  Müllex-Körmend  Kft.  - 
díjmentesen elszállítja, előkezeli és másodnyersanyagként újrahasznosító cégekhez 
eljuttatja

V.2.2.  A  területen  a  települési  hulladék  részeként  keletkező  biológiailag 
lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a 
jelenlegi  komposztáló-  és  egyéb  kezelőkapacitás  és  a  későbbiekben  le  nem 
rakható mennyiség összevetése.

A biológiai úton lebomló szerves anyagú hulladék közül a települési hulladékban 
megjelenő  biohulladék  (konyhai  szerves  hulladék,  kerti  és  közterületi  növényi 
hulladék), valamint a papírhulladék lerakását kell csökkenteni. A 2004. február 1-től 
kialakított  hulladékgyűjtő  szigeteken lehetőség  van  a  papír  hulladék  elkülönített 
gyűjtésére.   A szelektív gyűjtésből származó szerves hulladékok és a beszállított 
szennyvíziszap  komposztálásra  kerülnek.  A  Müllex-Körmend  Kft.  Harasztifalui 
telephelyén  lévő  betonburkolatú  komposztálóban  előállított  anyagot  a 
hulladéktároló medencék (depóniák) rekultivációjához használják fel. 

V./11. táblázat 

A biohulladékokat kezelő telephelyek adatai

Telephely Kezelés módja Kezelt 
hulladék

Kezelt hulladék 
mennyisége 

(t/év)

Létesítmény 
kapacitása

m3 /év

Keletkezõ 
termék 
(t/év)

Zala Depo 
Kft.

komposztálás biohulladék 57 n.a. n.a.

Műllex Kft. 
Harasztifalui 
lerakója

komposztálás biohulladék 176 800 n.a.
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V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése

V.3.1.  A  településen  keletkező  települési  folyékony  hulladék  mennyisége, 
lerakóhelyi gyűjtés -körzetenként

V./12. táblázat 
A településen keletkező folyékony hulladék mennyisége

Leé (m3/év/fõ) Mennyiség (t/év)
Települési  folyékony 
hulladék

25 3200

V./13. táblázat 
A begyűjtött települési folyékony hulladék mennyisége

Begyûjtõk, szállítók
Begyűjtő neve Székhelye Begyűjtött 

mennyiség t/év 
Kapacitás, 

engedélyezett 
mennyiség t/év 

Kezelési mód

Drain Team 
ÖKO Kft.

Szombathely 3200 38.000 Szennyvízzel együtt 
kezelés

V. 3.2. A települési folyékony hulladék kezelése

A  települési  folyékony  hulladék  kezelése  a  VASIVIZ Zrt.  kezelésében  levő 
szennyvíztisztítóban történik 

V. 4. A települési szennyvíziszappal való gazdálkodás helyzetelemzése 

V.4.1. A településen keletkező települési szennyvíziszap mennyisége 

Körmend  és  térsége  szennyvíziszapjait  kezelik  (centrifugálják),  a  20  –  21  % 
szárazanyagtartalmú iszap a Müllex-Körmend Kft. komposztáló telepére kerül. A 
komposztáló létesítményei: 

− betonozott nyíl téri komposztáló 1.288 m2 felületű,
− csurgalékvíz medence 111 m3 hasznos térfogatú, terep alá süllyesztett rézsűs 

földmedence HDPE szigetelő lemezzel bélelve,
− átemelő akna

A komposztálás  termékét  a  hulladéklerakó oldalrézsűjének építéséhez használják 
fel.
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VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

A helyi hulladékgazdálkodási tervben a tervezési időszak végére elérendő célokat 
úgy  határoztuk  meg,  hogy  teljesüljenek  a  jogszabályokban,  az  Országos 
Hulladékgazdálkodási  Tervben  és  területi  tervben  meghatározott  mindazon 
feltételek,  amelyeket  önkormányzati  szinten kell  megoldani.  A fentiek alapján a 
tervezési időszak (2010-2015) alatt elérendő hulladékgazdálkodási célok:

 települési  szilárd  szelektív  gyűjtési  rendszer  továbbfejlesztése  a  térségi 
hulladéklerakókba  elhelyezett  hulladék  mennyiségének  csökkentése  és  az 
újrahasznosítható  hulladék  feldolgozása  céljából  (a  kialakított  15  db 
gyűjtősziget  felülvizsgálata  az  üzemeltetési  tapasztalatok  alapján,  szükség 
esetén további  szigetek kialakítása;  hulladékudvar  megépítése:  szelektíven 
gyűjtött fémhulladék, építési törmelék, zöldhulladék, lim-lom, papír, üveg, 
műanyag és veszélyes hulladék gyűjtése);

 Az építési bontási hulladékok hasznosítását elősegítő rendszer kidolgozása 
(szelektíválása, hasznosítás pl. útépítésre);

 tudatformálás, ismeretterjesztés a kialakított rendszerek igénybevételére. 

VI.1.  A  hulladékkeletkezés  csökkentési  célkitűzései  a  tervezési  területen, a 
tervidõszak végére várhatóan keletkezõ hulladékok mennyisége és összetétele 

VI.2.  A  keletkező  hulladék  várható  mennyiségének  alakulása,  csökkentési 
célok

VI./14. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok 

Hulladék A keletkező hulladék várható mennyiségének 
alakulása, csökkentési cél

Várható mennyiség
(t/év)

Települési szilárd 
hulladék

További növekedés nem várható 4500

Települési folyékony 
hulladék

A nem csatornázott városrészeken a 
közcsatorna hálózat kiépítésével további 

csökkenés várható

2500

Építési-bontási 
hulladék és egyéb inert 
hulladék

Növekedés várható 10-15 % 800

Kommunális 
szennyvíziszap*

Stagnálás várható 1700

Mezőgazdasági és 
élelmiszeripari nem 
veszélyes hulladék

Csökkenés várható n.a.

Ipari és egyéb 
gazdálkodói nem 
veszélyes hulladék

Stagnálás várható 300
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VI./15. táblázat
A kiemelten kezelendõ hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok 

Hulladék Csökkentési cél Várható mennyiség
(t/év)

Hulladékolajok Stagnálás várható 1
Akkumulátorok és 
elemek

Mennyisége növekedni fog n.a.

Elektronikai 
hulladékok

Mennyisége növekedni fog 50

Kiselejtezett 
gépjárművek

Növekedés várható
n.a.

Állati eredetű 
hulladékok

Stagnálás várható n.a.

Egészségügyi 
hulladékok

Stagnálás várható
7

Gumihulladék növekedés várható 40
Csomagolási hulladék Stagnálás várható 320

VI.3.  Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése

VI./16. táblázat
A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok

Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Mennyiség
(t/év)

Települési szilárd 
hulladék

A jelenleg működő biohulladék gyűjtéssel a 
települési hulladék biológiailag lebontható 

szervesanyag-tartalmának  a képződött mennyiség 
50 %-a hasznosításra kerül, ezt az arányt továbbra is 

tartani kell

700

Ipari és egyéb 
gazdálkodói hulladékok

A keletkező hulladék minél nagyobb arányú 
hasznosítására kell törekedni

100

Kommunális 
szennyvíziszap

Az eddigi hasznosítás tartása 1700

Építési, bontási 
hulladék

Célkítűzés az építési hulladék legalább 50 %-os 
hasznosítási arányának elérése

250
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VII. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

Ebben  a  fejezetben  foglaljuk  össze  mindazon  programokat,  határidőket  és  a 
megvalósításért  felelősöket,  amelyek az  előbbi  fejezetekben föltárt  problémák 
megoldására, illetve a célok megvalósítására irányulnak. 

VII.1.  Módszerfejlesztési,  intézményfejlesztési,  ismeretterjesztő,  szemlélet- 
formáló, tájékoztató, oktatási és kutatási-fejlesztési programok

A 2004-ben készült hulladékgazdálkodási terv célkitűzései az alábbiak voltak

Program célja Határidő Résztvevők Megvalósulás
Szelektív gyűjtés  
bevezetése az  
önkormányzati  
intézményekben (papír  
stb. illetve veszélyes 
hulladék)

2005. 12. 31-ig Önkormányzat
Intézmények

Részben megvalósult

Tudatformálás,  
ismeretterjesztés a 
kialakított rendszerek 
igénybevétele céljából

2008-ig 
folyamatos

Önkormányzat
Lakosság

Civil szervezetek
Helyi médiák
Vállalkozói 

szféra

Részben megvalósult

VII./17. táblázat
Módszerfejlesztéssel,  intézményfejlesztéssel,  ismeretterjesztéssel,  szemlélet-
formálással, tájékoztatással, oktatással, képzéssel és kutatás-fejlesztéssel foglakozó 
programok

Program célja Határidõ Résztvevők Becsült 
Költség

(eFt)

Forrás

Szelektív gyűjtés 
bevezetése az 
önkormányzati 
intézményekben (papír 
stb. illetve veszélyes 
hulladék)

2012. 12. 31-ig Önkormányzat
Intézmények

300 e Ft/év) Saját forrás,
pályázati 
források

Tudatformálás, 
ismeretterjesztés a 
kilakított rendszerek 
igénybevétele céljából

2015-ig 
folyamatos

Önkormányzat
Lakosság

Civil szervezetek
Helyi médiák
Vállalkozói 

szféra

2.500 Ft/év saját forrás,
pályázati 
források
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Ismertető anyagot kell készíteni a szolgáltatók, a civil szervezetek és a hatóságok 
bevonásával a kialakított rendszerek igénybevétele céljából. Meg kell jelentetni a 
helyi írott és elektronikus sajtóban, valamint egyéb tájékoztatási, szemléletformálási 
eszközökön,  hogy  a  lakosság  minél  szélesebb  körben  megismerje  a  kialakított 
rendszereket,  ezáltal  a  lakosságot  minél  szélesebb  körét  be  lehessen  vonni  a 
programok  végrehajtásába.  Az  elkészített  ismertető  anyag  segítségével  iskolai 
kampányt kell folytatni a helyi oktatási intézményekben, hogy a tanulók már időben 
rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel a hulladék keletkezéséről,  keletkezésének 
megelőzéséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról.   

Intézményeknél  beszerzéseik  során  előnyben  kell  részesíteni  hulladékszegény 
technológiákat.

A  városban  kialakított  szelektív  gyűjtésre  támaszkodva  el  kell  érni,  hogy  az 
önkormányzat  intézményeiben  2012.  12.  31-ig  példamutatásként  a  szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetésre kerüljön (papír-, illetve veszélyes hulladék)

VII.2. Hulladékgazdálkodási cselekvési program

A 2004-ben készült hulladékgazdálkodási terv célkitűzései az alábbiak voltak:

Cselekvési program Határidő Résztvevők Megvalósulás 
Folyékony hulladék 
jogszabályoknak 
megfelelő elhelyezése

2005. 06.30-ig Önkormányzat
Szolgáltató
Hatóságok

Megvalósult 

Hulladékudvar építése:
szelektált gyűjtése a fém,  
az építési törmelék, a 
zöldhulladék, a papír, az 
üveg-, a műanyag stb. és 
a veszélyes 
hulladékoknak,

2006.12. 31-ig Önkormányzat
Szolgáltató
Lakosság

Megvalósult

Közcsatorna hálózat  
bővítése, rákötési arány 
növelése.

2012. 12. 31. Önkormányzat
Hatóságok
Lakosság

Részben megvalósult
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VII./18. táblázat
A települési hulladékok hasznosításával, ártalmatlanításával kapcsolatos cselekvési 
program

Cselekvési program Határidő Résztvevők Becsült Költség
(e Ft)

Forrás

Közcsatorna hálózat 
bővítése, rákötési 
arány növelése.

2012. 12. 31. Önkormányzat
Hatóságok
Lakosság

300.000 Saját forrás
pályázati forrás

Régi hulladéklerakó 
kármentesítési 
monitoring 
rendszerének 
kialakítása

2010. 06. 30. Önkormányzat
Hatóságok

3.000 Saját forrás

Monitoring 
rendszer vizsgálata

2015. 12. 31. Önkormányzat
Hatóságok

2010-ben 2.000
2011-ben 4.000
2012-től 2.000

Saját forrás

Régi hulladéklerakó 
rekultivációs 
tervének elkészítése

2010. 12. 31. Önkormányzat
Hatóságok 

4.000 Saját forrás, 
pályázati forrás

A települési szilárd hulladék a 15 db hulladékgyűjtősziget felülvizsgálatát el kell 
végezni az üzemeltetési tapasztalatok alapján és igény esetén át kell helyezni a nem 
megfelelő  helyen  lévőket,  valamint  igény  esetén  további  gyűjtőszigeteket  kell 
kialakítani.

A  települési  folyékony hulladék  tekintetében  továbbra  is  alapvető  célkitűzés  a 
jogszabályoknak megfelelő elhelyezés, a közcsatorna hálózat bővítése. 

Szombathely, 2010. január

Témafelelős:

Kapolcsi Imre
okl. építőmérnök

víz- és hulladékgazdálkodási szakértő
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