
Dévaványa Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

32/2004. (IX.17.)  

rendelete 

A települési  hulladékgazdálkodási tervekről 
 
 
Dévaványa Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
35. § (1) – (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 

1. § 
 
 
Dévaványa Város települési hulladékgazdálkodási terveit e rendelet 1. számú melléklete 
határozza meg. 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2004. szeptember l7-én lép hatályba.  
 
Dévaványa, 2004. szeptember 17. 
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polgármester       jegyző  
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1. Általános adatok 

1.1. Tervezési szint 

Dévaványa város 

A település statisztikai azonosító száma: 24819. 

1.2. Készítő neve és címe 

neve: Erbo-Plan Kft. 

címe: 5700 Gyula, Bodoky u. 1 I/6. 

telefonszáma: (66) 561-940, 

faxszáma: (66) 561-940 

e-mail: erbo-plan@bhn.hu 

1.3. Az érdekelt adatai 

neve: Dévaványa Város Önkormányzata 

címe: 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

telefonszáma: (66) 483-100, 

faxszáma: (66) 484-100 

Tervezés időtartama: 2003-2008. 

Tervezés báziséve: 2002. 

1.4. A település bemutatása 

A vizsgálat tárgyát képező észak-békési kistérség – a Dévaványai-sík és a Kis-sárrét 
kistájakat magában foglaló terület – Békés megye legkedvezőtlenebb talajadottságokkal 
(kiterjedt szikesekkel) bíró térsége. A felszín alatti vízbeszerzés lehetőségei viszonylag 
rosszak, a vízminőségi-, illetve az ár- és belvízvédelmi problémák leküzdése komoly anyagi 
erőforrásokat igényel. A terület demográfiai-, foglalkoztatási-, gazdasági- és infrastrukturális 
mutatói alapján a megyén belül is elmaradottnak tekinthető. 

Dévaványa a Dévaványai síkon elhelyezkedő fiatal város. A település a nagyarányú 

népességvesztéssel és erősen öregedő lakossággal jellemezhető. A város lakosainak 

száma alig haladja meg a 8500 főt (8840), hagyományosan főleg mezőgazdasággal 

foglalkoznak, de az ipari tevékenység is egyre jobban előtérbe kerül, bár a településre 
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nem jellemző a vállalkozások koncentrálódása és ipari létesítmények nagyobb számú 

jelenléte. 

A település közigazgatási területe a Maros-Körös hordalékkúpján helyezkedik el. A település 
megfelelő vízbázissal rendelkezik, a vízbeszerzés 400-500 méter terepszint alatti mélységből 
történik. A rétegvizek vízminőségére általánosan jellemző, hogy alacsony keménységűek, 
metán és arzén tartalmuk meghaladja a határértéket. A település külön adottsága és egyben 
értéke az a hévízkészlet, amelyet a fürdő is használ.  
A terület adottságaiból következően a terület gyér lefolyású, egyszerre belvízveszélyes 

és vízhiányos terület, ahol kora tavasszal és a nyár elején a felesleges vizek 

elvezetésére, a nyár derekán vízhiányra lehet számítani. A belvíz-árvízhatást növeli a 

talajok rossz vízbefogadási képessége és erősen víztartó tulajdonságuk. A belvíz 

elöntések gyakorisága kb. 10 év 

A térség kedvezőtlen talajadottságokkal (kiterjedt szikesekkel) bíró területe. A 

térségben közepes vagy gyenge minőségű, kötött szerkezetű, réti és öntéstalajok 

uralkodnak. Ezeket a területeket – az adottságoknak megfelelően – leginkább az 

extenzív gabonatermesztés, a takarmány- és ipari növények termesztése, esetleg 

rizstermesztés, valamint a legelő- és gyepgazdálkodás jellemzi. 

Az országban Békés-megyében a legalacsonyabb az erdősültség (2,3 %). A területre a 

megyei átlagnál valamivel nagyobb erdő arány a jellemző, de így sem éri el kívánatos 

mértéket 

Természetvédelmi jelentőségét az itt található túzokrezervátum növeli ez Ecsegfalva 

és Dévaványa közötti műút két oldalán ill. a Hortobágy Berettyó folyó mentén 

Ecsegfalva határában, fekszik. A területek a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz részét 

alkotják. Ide tartozik a Réhely - Atyaszegi puszta, ami a Dévaványai-puszták 

legnagyobb tömbje. Ez a terület, mint Európa legjelentősebb túzok dürgőhelye van 

nyilvántartva.  

 

 

 



1.5. A tervezés alapjai, alkalmazott módszerek, a tervezésbe bevont 

hatóságok, egyéb szervezetek 

A város hulladékgazdálkodásában elsődleges cél a keletkező hulladékok mennyiségének 
csökkentése, a hulladék minél nagyobb mértékű hasznosítása, a települési hulladékkal 
kapcsolatos fejlesztések, beruházások megvalósítása, amelyet az Országos 
Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban, azzal együtt kell tervezni.  
Jelen dokumentáció elkészítése a beszerzett adatok, információk feldolgozása alapján történt. 
A tervezés során alapvető cél, hogy a település hulladékgazdálkodási terve illeszkedjen a 
regionális és országos hulladékgazdálkodási tervekbe, ill. hosszú távra megoldja a település 
hulladékokkal kapcsolatos problémáit. A hulladékgazdálkodási terv a települési – szilárd és 
folyékony – hulladékokra, szelektíven gyűjtött hulladékokra helyez kiemelt hangsúlyt, mivel 
ezek a hulladékok játszanak főszerepet a város hulladékgazdálkodásában. Ezenkívül az 
Önkormányzat felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladékok is megtalálhatóak a tervben. 
A hulladékgazdálkodási terv készítése során a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet pontjait 
követtük, külön kiemelve a települést érintő hulladékfajtákat. Amennyiben nem állt 
rendelkezésünkre adat, vagy az adott hulladékfajta keletkezésével nem kell számolni a 
településen, megállapításunkat több hulladékfajtára összevontan, egy alfejezet ill. bekezdés 
keretén belül írtuk le. 
A tervezésbe bevont hatóságoktól, szervezetektől levélben, telefonos, ill. személyes 
megkeresés útján jutottunk információkhoz. 
A tervezésbe bevont hatóságok, egyéb szervezetek: 

-Dévaványa város Önkormányzata 

-Tappe Kft  

-ÁNTSZ Szeghalom Városi Intézete 

-Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség  
-Békés Megyei Vízművek,  

A településen található vállalkozásoktól, és gazdálkodó szervezetektől kérdőíves megkeresés 
útján történt az adatgyűjtés. 
A helyi hulladékgazdálkodási terv készítése során felhasználtuk az egyedi 
hulladékgazdálkodási terveket is. Dévaványa városban az alábbi gazdálkodó szervezetek 
készítettek egyedi hulladékgazdálkodási tervet: 

- Hungerit Rt. (Dévaványa-Kősziget baromfitartó telep) 

- Békés Megyei Vízművek Rt. dévaványai szennyvíztisztító telepe 



2. Dévaványa városban keletkező, hasznosítandó vagy 

ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége, eredete 

2.1. Éves keletkezett hulladék mennyiség 

2.1.1. Nem veszélyes hulladékok 

2.1.1.1. Termelési hulladékok  

A TAPPE Kft. nyilvántartása szerint a 2002. év folyamán, a településen, a gazdálkodó 
szervezeteknél keletkezett és begyűjtött gazdálkodói (termelési) nem veszélyes hulladékok 
mennyisége 300 t volt.  
A TAPPE Kft. termelési hulladékok néven tartja nyilván a begyűjtött gazdálkodói (ipari, 
mezőgazdasági és élelmiszeripari együtt) hulladékokat. 

2.1.1.2. Települési szilárd hulladék 

A települési szilárd hulladékgyűjtést végző Tappe Kft. nyilvántartása szerint a településen 
2002.01.01 és 2002.12.31 között 1.370 t kommunális szilárd hulladék (EWC 20 03 01) 
keletkezett. A településen heti egyszer végeznek hulladékbegyűjtést és elszállítást. Ebbe a 
csoportba soroltuk be a lomtalanítás során begyűjtött hulladékot is (EWC 20 03 07), ennek 
mennyisége 30 t. Mivel a szennyvíztelepen képződő rácsszemét (EWC 19 08 01) is 
kommunális hulladéklerakóra (Békéscsaba) kerül, ezért a települési szilárd hulladékhoz 
soroltuk, mennyisége 10 t. 

2.1.1.3. Települési folyékony hulladék 

Dévaványa városban keletkezett folyékony hulladék (szippantott szennyvíz EWC 20 03 99) 
mennyisége 2002-ben a dévaványai szennyvíztisztító telep nyilvántartása szerint összesen 395 
m3 volt. 

A szippantást egy helyi egyéni vállalkozó végzi. A folyékony hulladék elhelyezése az 
engedéllyel rendelkező települési szennyvíztelepen történik. 

2.1.1.4. Kommunális szennyvíziszap 

A Békés Megyei Vízművek nyilvántartása szerint 2002-ben a településen keletkezett 
szennyvíziszap (EWC 19 08 05) mennyisége 208 m3, 20 %-os szilárd anyag tartalommal.  
A településen a csatornázottság 2002-ben mintegy 70 %-os volt. Távlati tervek között 
szerepel a település teljes lefedése 2010-ig. Jelenleg a lefedettség 83 %-os. 

A településen szennyvíztisztító telep működik, amely érvényes vízjogi engedéllyel 
rendelkezik. 



2.1.1.5. Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 

A településen keletkezett építési bontási hulladék mennyiségéről nincsenek pontos adataink. 
Az építési, bontási hulladék egy részét a lomtalanítás keretében a Tappe Kft. szállítja el, 
másik része illegális lerakókban kerül lerakásra. Mennyisége ellenőrizhetetlen. 

Dévaványa városban, 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége 2313 t 
volt. 

A 2002-ben keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége 

Hulladék EWC 
Mennyiség 

(t/év) 

Termelési hulladék  300 

Települési szilárd hulladékok* 20 03 01 1.410 

Települési folyékony hulladékok (szippantott 

szennyvíz) 

20 03 99 
395 

Kommunális szennyvíziszap 19 08 05 208 

Összesen  2313 

* - lomtalanítási hulladékkal (EWC 20 03 07) és a szennyvíztelepi rácsszeméttel (EWC 19 08 

01) együtt 

2.1.2. Veszélyes hulladékok 

A veszélyes hulladékok kapcsán a tervben a település területén, a települési hulladékból 
szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokra kell kitérni. 
Veszélyes hulladékok Önkormányzat által szervezett elszállítása nem működik a településen. 
A gazdálkodó szervezetek az egyénileg kötött szerződéseik alapján szállítatják el a 
telephelyükön keletkezett veszélyes hulladékokat. Tehát nem tartoznak az Önkormányzat 
felelősségi körébe. 

2.1.3. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

2.1.3.1. Egészségügyi veszélyes hulladék 

Ezen típusú hulladékok Önkormányzat által működtetett, szervezett gyűjtése nem működik a 
településen. A településen keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok éves mennyisége az 
ÁNTSZ Szeghalom városi Intézete nyilvántartása szerint 924 kg (fertőző ( EWC 18 01 03) 
436 kg, vegyi és/vagy fizikai (EWC 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10) 488 kg). A gyűjtést-
szállítást az önkormányzati intézményektől a Septox Kft. végzi. Az Önkormányzati 
intézményekben (Védőnői szolgálat, Strandfürdő) keletkezett egészségügyi veszélyes 
hulladékok (V 97104) mennyisége 2002-ben 120 kg volt 



2.1.3.2. Állati eredetű (lakossági) veszélyes hulladék 

A lakosságnál keletkező és a lakosság által kiszállított hulladék mennyiségét tüntettük fel 
ebben a fejezetben. A települési dögtelepen elhelyezett konténerben összegyűjtött állati 
eredetű veszélyes hulladékok - az Önkormányzat által szervezett keretek közötti - szállítását 
az ATEV Rt. végzi. A települési dögtelepen kihelyezett zárt konténerben összegyűjtött, majd 
elszállított állati eredetű veszélyes hulladék (V 13403) az ATEV Rt. debreceni fehérje-
feldolgozójába kerül. Éves mennyisége 59.930 kg.  

2.1.3.3. Csomagolási hulladékok 

A településen 2002-ben kezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. Ennek keretében a város öt 
forgalmas pontján kerültek kihelyezésre szelektív hulladékgyűjtő konténerek. Ezek 
háromfrakciójú –üveg, műanyag, papír – 1,1 m3-es konténerek. A Tappe Kft. tájékoztatása 
szerint a szelektíven gyűjtött üveg és műanyag palack 100 %-ban, a vegyes papír pedig 50 %-
ban számít csomagolási hulladéknak. A szelektíven gyűjtött frakciók összes mennyisége 
2002-ben a Tappe Kft. által becsült adatok alapján ~ 300 kg volt.  

2.1.3.4. Hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai hulladékok, 

kiselejtezett gépjárművek, biomassza, azbeszt, növényvédő szerek és 

csomagolóeszközeik, ill. gumihulladékok 

Az intézményesített, szelektív gyűjtésük nem megoldott a településen, a fenti hulladék típusok 
éves mennyiségről nincsenek adatok, nem becsülhetőek. 

A 2002-ben keletkező, az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési 
szilárdhulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok összes 
mennyisége 60,350 t volt. 

Az Önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárdhulladéktól elkülönítetten 
gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

Hulladék EWC 
Mennyiség 

(t/év) 

 Egészségügyi* V 97104 0,120 

Állati eredetű V 13403 59,930 

Nem veszélyes hulladék Csomagolási hulladékok összesen 

- szelektíven gyűjtött üveg 

- szelektíven gyűjtött műanyag 

- szelektíven gyűjtött papír 

15 01 

15 01 07 

15 01 02 

15 01 01 

0,300 

0,210 

0,030 

0,060 

Összesen   60,350 

* - Önkormányzati intézményekben (Védőnői szolgálat, Strandfürdő) keletkezett egészségügyi veszélyes 

hulladékok 



2.2. Felhalmozott hulladék 

2.2.1. Nem veszélyes hulladékok 

2.2.1.1. Települési szilárd hulladékok 

Dévaványa város kommunális hulladéklerakója az 1970-es évek elején létesült. A 

település régi hulladéklerakója a 01276 hrsz-ú ingatlanon található. A működés alatt a 

telepre került a település szilárd és folyékony hulladéka is. 2002. február 1-től a régi 

telepen nem folytatnak hulladéklerakási tevékenységet. A települési szilárd hulladék 

gyűjtését jelenleg a TAPPE Kft. végzi. A hulladék a mezőberényi hulladéklerakóra 

kerül. A Dévaványa városi régi hulladéklerakó telep működése alatt felhalmozott 

szilárd hulladék becsült mennyisége az Önkormányzat által szolgáltatott adatok 

alapján ~ 8.000 t. 

2.2.1.2. Települési folyékony hulladékok 

A Dévaványa városi régi hulladéktelepen felhalmozott folyékony hulladék mennyisége 

az Önkormányzat által szolgáltatott adatok alapján ~ 11.000 m3.  

1987-ben megépült a települési szennyvíztelep, ill. részben kiépült a szennyvízhálózat 

is (2002-ben 75%-os kiépítettség). A szippantást egy helyi egyéni vállalkozó végzi. 

Hulladék Mennyiség (t) 

Települési szilárd hulladékok 8.000 

Települési folyékony hulladékok 11.000 

Összesen 19.000 

2.2.2. Veszélyes hulladékok 

A településen nincs felhalmozott veszélyes hulladék. 

2.2.3. A településen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

Az állati eredetű veszélyes hulladékok egy részét a helyi hulladéklerakó területén található 
dögtéren - zárt konténerben - gyűjtik elszállításig. Az egészségügyi intézményekben keletkező 
veszélyes hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjtik az elszállításig. Az elszállítás 
rendszeres, így az állati eredetű és az egészségügyi veszélyes hulladékok hosszú idejű 
felhalmozása nem lehetséges. 



2.3. A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusai és 

mennyiségük 

2.3.1. A településre beszállított és kiszállított nem veszélyes hulladékok 

2.3.1.1. Beszállított hulladékok 

A településre nem történik hulladék beszállítás. 

2.3.1.2. Kiszállított hulladékok 

A kiszállított hulladékoknál a települési szilárd hulladékot, ill. a termelési hulladékot 

tüntettük fel. Ezeket a Tappe Kft. a mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítja el. A 

települési folyékony hulladékot a települési szennyvíztelepen kezelik, a keletkező 

szennyvíziszapot a településhez tartozó mezőgazdasági hasznosítású területen helyezik 

el. 

Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) 

Termelési hulladék 0 300 

Települési szilárd hulladékok* 0 1.410 

Települési folyékony hulladékok (szippantott szennyvíz) 0 0 

Kommunális szennyvíziszap 0 0 

Összesen 0 1710 

* - lomtalanítási hulladékkal és rácsszeméttel együtt 

2.3.2. A településre beszállított és kiszállított, kiemelten kezelendő 

hulladékáramok 

A településre nem történik ilyen típusú hulladék beszállítás. A településről kiszállított 

hulladékok mennyisége megegyezik a településen keletkező hasonló típusú hulladékok 

mennyiségével: 60,350 t 

 

Hulladék Beszállított (t) Kiszállított (t) 

Veszélyes hulladék Egészségügyi 0 0,120 

Állati eredetű 0 59,930 



Nem veszélyes 

hulladék 

Csomagolási hulladékok összesen 

- szelektíven gyűjtött üveg 

- szelektíven gyűjtött műanyag 

- szelektíven gyűjtött papír 

 

0 

0,300 

0,210 

0,030 

0,060 

 

Összesen  0 60,350 

 

2.4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása 

Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) 

 

Beáramló 0 Kiáramló 300 

Keletkező 508 Hasznosított 208 

  Ártalmatlanított 0 

Összesen 508 Összesen 508 

 

 

Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

 

Beáramló 0 Kiáramló 60,350 

Keletkező 60,350 Hasznosított 0 

  Lerakott 0 

Összesen 60,350 Összesen 60,350 

 

Települési hulladékok (veszélyes+ nem veszélyes) 

 

Beáramló 0 Kiáramló 1410 

Keletkező 1805 Hasznosított 0 

  Lerakott 395 

Összesen 1805 Összesen 1805 



3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki 

követelmények 

3.1. A helyi hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki 

követelményeket meghatározó jogszabályok 

A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető 
műszaki követelményeket: 

3.1.1. Általánosan alkalmazandó jogszabályok a hulladékgazdálkodásban 

 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 

 110/2002. (XII.12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 

 15/2003. (XI.7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 

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

 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére 

szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes 

szabályairól 

 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók 

lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 

 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes 

tartalmi követelményeiről 

3.1.2. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 

 213/2001. (XI.14.) korm. rendelet a települési hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről 

 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok 

mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 



 71/2003. (VI.27) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és 

hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi 

szabályairól 

 20/2001. (XII.14.) Önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladék 

hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi 

műszaki követelmények, előírások 

Dévaványa városban nincsenek a jogszabályoktól eltérő speciális műszaki 

követelmények. 

 



4. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és 

létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 

4.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása 

4.1.1. Nem veszélyes hulladékok 

4.1.1.1. Termelési hulladékok 

Az ipari, élelmiszer-ipari és mezőgazdasági tevékenységek során keletkező gazdálkodói nem 
veszélyes hulladékok, mint termelési hulladék összegyűjtését 2002. február 1-től a Tappe Kft. 
végzi, majd a begyűjtés után a mezőberényi hulladéklerakóra szállítják.  

4.1.1.2. Települési szilárd hulladékok 

A kommunális szilárd hulladékok gyűjtését 2002 februárjától a Tappe Kft. végzi Dévaványa 
város egész területén. A hulladékot heti rendszerességgel gyűjtik és szállítják a mezőberényi 
hulladéklerakó telepre. A lakosságtól 120 l-es edényzetben történik a kommunális szilárd 
hulladékok gyűjtése. A lomtalanítást is a Tappe Kft. végzi, az elszállítás a mezőberényi 
hulladéklerakóra történik. A szennyvíztelepen keletkező és felhalmozott rácsszemét 
elszállítása a Békéscsabai Hulladékkezelő Műben történik, begyűjtését és elszállítását a Tappe 
Kft. végzi. 

4.1.1.3. Települési folyékony hulladékok 

A települési folyékony hulladék szippantását Tóbiás Gábor helyi egyéni vállalkozó végzi 
igény szerint, időszakosan. A szippantott folyékony hulladék a helyi szennyvíztisztító telepre 
kerül, ahol mechanikai és biológiai tisztításon megy keresztül a településen keletkező 
szennyvizekkel együtt. Tisztítás után a XXXIX-22 számú belvízlevezető csatornán keresztül a 
Folyáséri-főcsatornába történik a bevezetés. 2004-ben egy másik egyéni vállalkozó, Kádár 
József is engedélyt kapott a szippantott szennyvíz gyűjtésére és szállítására. 

4.1.1.4. Kommunális szennyvíziszap 

A folyékony hulladékok és szennyvizek tisztítása során, a helyi szennyvíztisztító telepen 
keletkező szennyvíziszap szikkasztás után a 0752/3 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
szántóterületen kerül hasznosításra. A folyamat során keletkező rácsszemét fertőtlenítés után a 
békéscsabai hulladéklerakóra kerül. A rácsszemét szállítását a békéscsabai hulladéklerakó 
gyűjtőjárműve, a szennyvíziszap szántóterületre való kiszállítását az Önkormányzat és egy 
helyi vállalkozó végzi. 

4.1.1.5. Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok 

Az építési, bontási hulladék egy részét a lomtalanítás keretében a Tappe Kft. szállítja el, 
másik részét a lakosság egyénileg hordja ki. 
 
Nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek 2002-ben 



Hulladék 
Begyűjtő, 

szállító neve 

Székhely 

(település) 

2002-ben 

begyűjtött 

hulladékmennyiség 

(t) 

Kezelő megnevezése 

Termelési 

hulladék 
Tappe Kft Mezőberény 300 

Mezőberényi Hulladéklerakó 

telep, hrsz.: 0370/2 

Települési szilárd 

hulladékok 
Tappe Kft Mezőberény 1400 

Mezőberényi Hulladéklerakó 

telep, hrsz.: 0370/2 

Települési 

folyékony 

hulladék 

Tóbiás Gábor Dévaványa 395 
Dévaványai Szennyvíztisztító 

telep, hrsz.: 0516/2 

Kommunális 

szennyvíziszap 

Dévaványa 

Város 

Önkormányzata 

Dévaványa 208  
Mezőgazdasági terület, hrsz.: 

0752/3 

Rácsszemét Tappe Kft. Békéscsaba 10  Békéscsabai Hulladékkezelő Mű 

 

4.1.2. Veszélyes hulladékok 

Veszélyes hulladékok Önkormányzat által szervezett szelektív gyűjtése nem működik a 
településen.  
A gazdálkodó szervezetek az egyénileg kötött szerződéseik alapján szállítatják el a 
telephelyükön keletkezett veszélyes hulladékokat. Tehát nem tartoznak az Önkormányzat 
felelősségi körébe. 

4.1.3. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok 

4.1.3.1.  Egészségügyi hulladékok 

Az önkormányzati intézményekben az egészségügyi veszélyes hulladékokat szelektíven 
gyűjtik és időszakosan a megbízói szerződés alapján szállítják el a településről. A hulladék 
begyűjtésével a Septox Kft foglalkozik. 

4.1.3.2. Állati eredetű hulladékok 

A településen keletkező állati eredetű veszélyes hulladékokat az ATEV Rt. gyűjti és szállítja a 
Debreceni Fehérjefeldolgozóba.  

4.1.3.3. Szelektíven gyűjtött hulladékok 

A településen az Önkormányzat által meghatározott 5 helyen három frakciós (papír, üveg, 
műanyag) szelektív gyűjtő csomópontot létesítettek. A szelektíven gyűjtött települési 
hulladékot a Tappe Kft. gyűjti és szállítja el. Az edényzet ürítését a Békéscsabán 
tevékenykedő szelektív részleg telítettség alapján végzi. Az edényekben lévő 
másodnyersanyag Békéscsabára kerül, ahol válogatás után bálázzák, s az erre specializálódott 
felhasználóknak adja tovább. 



Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékokat begyűjtő szervezetek 2002-

ben: 

Hulladék 
Begyűjtő, 

szállító neve 

Székhely 

(település) 

Begyűjtött 

hulladékmennyiség 

(t) 

Kezelő megnevezése 

Állati eredetű 
veszélyes 

hulladékok 
ATEV Rt. Debrecen 59,930 ATEV Fehérjefeldolgozó, Debrecen 

Egészségügyi 
veszélyes 

hulladékok 

Septox Kft. Budapest 0,120 Septox Kft., Budapest 

Szelektíven 
gyűjtött 

hulladékok 

Tappe Kft. Békéscsaba 0,300 

Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. (papír) 

Avermann Holvex Kft. (üveg) 

Plastway Hungary Kft. (műanyag) 

4.2. A hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító 

szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének 

ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő megnevezése 

4.2.1. Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása  

4.2.1.1. Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft.  

Dévaványán a települési szilárd hulladékkal (szelektíven, és nem szelektíven gyűjtött 
hulladékok) kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást a Tappe Kft. végzi. A 
tevékenységet Dévaványa város teljes területén 2002. február 1. óta folytatja a Tappe Kft. A 
begyűjtött hulladékot a Mezőberényi hulladéklerakóra szállítják. A szelektív hulladékgyűjtő 
konténerek tartalmát telítettség alapján Békéscsabára szállítják. 
Engedélyezett tevékenység: 
A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési – 
nem elkülönítetten és az elkülönítetten szelektíven gyűjtött – települési szilárd hulladékok 
begyűjtése és üzletszerű szállítása. 
Engedély érvényessége:  
2008. május 31. 
Műszaki felkészültségének ismertetése:  
A szolgáltatást a cégcsoport által üzemeltetett, 1:5 tömörítési arányú nagyteljesítményű 
céljárművel végzik. 
Elérhetőségük:  
5650 Mezőberény, Békési út 17. 
Tel/Fax: 352-100 
Központi üzem, igazgatóság:  
Manfred TAPPE Abfallwirtschaft, Frankfurter str. 220. 49201 Dissen 
Tel: (0) 5424 / 4582,  Fax: (0) 5424 / 1615 



4.2.2. Folyékony hulladék gyűjtése-szállítása 

4.2.2.1. Tóbiás Gábor 

A települési folyékony hulladék (szippantott szennyvíz) gyűjtését és szállítását a Tóbiás 
Gábor egyéni vállalkozó végzi közszolgáltatás keretében. A hulladékgyűjtés szükség szerint, 
alkalomszerű. A begyűjtött folyékony hulladékot a helyi szennyvíztisztító telepre szállítja.  
Engedélyezett tevékenység: Dévaványa város közigazgatási területén a települési folyékony 
hulladék (EWC 20 03 99) begyűjtése és szállítása. 
Engedély érvényessége:  
2008. 08. 01. 
Műszaki felkészültségének ismertetése: MTZ traktor + szippantó. 5 m3 –es űrtartalom 
Elérhetőség:  
5510 Dévaványa, Sas u. 2/1. 
Tel: 66/491-592, 

4.2.2.2. Kádár József 

2004-től Kádár József is engedélyt kapott többek között Dévaványa közigazgatási területén a 
települési folyékony hulladék (EWC 20 03 99) begyűjtésére és szállítására. 
Engedély érvényessége: 2008. 08. 01. 
Elérhetőség: 
5510 Dévaványa, Ságvári u. 19. 

4.2.3. Egészségügyi veszélyes hulladékok 

4.2.3.1. Septox Kft. 

Az önkormányzati intézményekben keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtését és 
szállítását Septox Kft. végzi. 
A Septox Kft. az egészségügyben keletkező fertőző veszélyes hulladékok kezelését végzi. Az 
ehhez kapcsolódó tevékenységei  

- veszélyes hulladékok begyűjtése, átvétele, szállítása 

- veszélyes hulladékok ártalmatlanítása égetéssel, saját üzemeltetésű égető-

berendezésben 

- egyszerhasználatos gyűjtőeszközök biztosítása 

Engedélyezett tevékenység:  
veszélyes hulladék átvételi engedély 
(Engedély száma: KF 5011-6/2002) 

veszélyes hulladék szállítási engedély  
(Engedély száma: 14/990-5/2003) 

Műszaki felkészültségük ismertetése:  
A veszélyes hulladékszállítás ADR (veszélyes áruk közúti fuvarozására feljogosító engedély) 
engedéllyel rendelkező közúti járművel történik.  
Elérhetőségük:  
1142 Budapest, Komáromi út 2. 
Tel/Fax: (1) 467-02-41 



4.2.4. Állati eredetű veszélyes hulladékok gyűjtése szállítása  

4.2.4.1. ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 

A Dévaványa településen keletkezett állati eredetű veszélyes hulladék gyűjtésére és 

elszállítására az ATEV Rt. van feljogosítva. 

Engedélyezett tevékenység:  
A Dévaványa településen keletkezett állati eredetű veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítása. 
Engedély száma:4-1/H/2004. 

Engedély érvényessége:  
2008. 12 31. 

Műszaki felkészültségének ismertetése:  
A veszélyes hulladék szállítása MAN speciális felépítménnyel történik. 
Elérhetőségük:  
4079 Debrecen, Bánk u. 1. 

Tel/Fax: (52) 441-102, 441-112 

 

4.3. A településen folytatott hulladékkezelési tevékenység ismertetése, 

jellemzése 

4.3.1. Nem veszélyes hulladék kezelőtelepek 

4.3.1.1. Települési kommunális hulladéklerakó telep 

A városban 2002. február 1-től a Tappe Kft. végzi a kommunális hulladék begyűjtését és 
szállítását. A hulladék a hulladékot a mezőberényi hulladéklerakóra szállítják. A városban 
tehát a települési szilárdhulladék lerakási tevékenység megszűnt. 

4.3.1.2. Települési szennyvíztisztító telep 

Az 1987-től üzemelő telep Dévaványa település területén keletkező, zömmel kommunális 
eredetű szennyvíz, ill. települési folyékony hulladék fogadására és tisztítására szolgál. Más 
településről szennyvíz fogadása nem történik. A telep tisztítási technológiája 2 AB rendszerű, 
a képződő iszap teljes stabilizációjával és víztelenítő berendezésen (szalagszűrőprés) történő 
iszap víztelenítéssel. A vegyszeres foszfortalanítás lehetősége is kiépült a telepen. A tisztított 
szennyvíz a XXXIX-22 jelű belvízelvezető csatornába jut, majd a Folyáséri főcsatornába 
kerül.  
A szennyvíz kijuttatása a telepre csatornahálózaton történik. A város még nem csatornázott 
területeiről a kihordásos szennyvizet (települési folyékony hulladék) szippantó kocsikkal 
szállítják a telep e célra megépített műtárgyaiba. 
Keletkező hulladékok: - rácsszemét     (EWC 19 08 01) 
    - kommunális szennyvíziszap  (EWC 19 08 05) 



A rácsszemét összegyűjtése 1 m3-es tároló konténerben történik és további kezelésként 
klórmésszel leszórásra kerül. Elszállítása a mennyiségtől függő gyakorisággal a békéscsabai 
hulladékkezelőbe történik. 
A szennyvíziszap víztelenítése szalagszűrőpréssel történik. Innen az iszap szállítójárművek 
segítségével egy vasbeton támfallal körülvett, szilárd burkolattal ellátott, 180 m2 alapterületű 
iszaptároló térre kerül. Itt eligazítják és klór-mésszel szórják be. A víztelenített iszap 
mezőgazdasági területen kerül hasznosításra. 2002-ben az iszap az iszaptároló téren 
halmozódott, kiszállítására 2003-ban került sor. 
Az iszapszikkasztó ágyak használatára akkor kerül sor, ha a szalagszűrőprés vagy az azt ellátó 
rendszer hosszú ideig hibás, ill. rendkívül nagymértékű iszapelvételre van szükség. Az 5 db 
iszapszikkasztó ágy együttes területe 360 m2. 
A jelenlegi iszaptároló kapacitása nem elegendő az egy év alatt keletkező szennyvíziszap 
tárolására. A tároló bővítésére vízjogi létesítési engedélyes terv készült. A szennyvíziszap 
tároló tér bővítése kivitelezés alatt áll. 
 

Szennyvíztisztító telep (2002.)  

Helye Dévaványa, külterület 0516/2 hrsz. 

Tulajdonosa Dévaványa Város Önkormányzata 

Üzemeltetője Békés Megyei Vízművek Rt. 

Tisztítás módja Mechanikai és biológiai 

Összes kapacitás 365.000 m3/év 

Összes terhelés 138.000 m3/év 

Összes szippantott folyékony hulladék fogadás 395 m3 

Összes szennyvíziszap mennyisége 208 m3/év 

Iszap hasznosítás v. elhelyezés a 0752/3 hrsz.-ú szántóterületen való elhelyezés 

Rácsszemét mennyisége, elhelyezése 20 m3/év békéscsabai hulladéklerakó telepen 

 

4.3.2. Veszélyes hulladék kezelőtelepek 

A településen nem található veszélyes hulladékkezelő létesítmény. 

4.3.3. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok 

A településen nem található ilyen típusú hulladékkezelő létesítmény. 



4.4. A felhalmozott hulladékok helyzetének ismertetése. Fejlesztést 

vagy felszámolást, ill. rekultiválást igénylő kezelőtelepek, lerakóhelyek 

meghatározása 

4.4.1. Régi szilárd kommunális hulladéklerakó 

A település régi hulladéklerakója a 01276 hrsz-ú ingatlanon található, és 2002. február 1. óta 
nem üzemel, viszont a lezárás és a rekultiváció nem történt meg, így a tevékenység 
folyamatban lévőnek minősül. A szemétlerakó környezetvédelmi felülvizsgálata elkészült. 
A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint Dévaványa szilárd kommunális 
hulladéklerakója az 1972-ben elején létesült. A lerakón a települési és mezőgazdasági 
folyékony hulladék, ill. a települési szilárd hulladék elhelyezését végezték. A folyékony 
hulladék elhelyezést 1987-ben, a szilárd hulladék elhelyezést 2002-ben abbahagyták. Jelenleg 
tehát a lerakó nem működik, felhagyott, azonban a területen előfordulnak illegális 
elhelyezések. 
A területen elhelyezett szilárd hulladék mennyisége megközelítőleg 8.000 t (27.800 m3). 
Jelenleg a területen lévő iszap (a felső vizes fázissal együttes) mennyisége 11.000 m3. 
A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a hulladéklerakó kialakítása a ma hatályos 
jogszabályok követelményeinek nem felel meg. Az Önkormányzat a lerakó üzemeltetését 
beszüntette, annak rekultivációját kívánja elvégezni. 

Hulladéklerakó telep   

Helye Dévaványa, külterület 01276 hrsz. 

Tulajdonosa Dévaványa Város Önkormányzata 

Üzemeltetője Dévaványa Város Önkormányzata 

A terület nagysága 8,546 ha 

Az ártalmatlanított hulladék Települési szilárd és folyékony hulladék 

Ártalmatlanítás módja Lerakás (D 1) 

A lerakott szilárd hulladék összmennyisége 8.000 t (27.800 m3) 

Jelenleg a területen lévő iszap összmennyisége 11.000 m3 

 

4.4.2. Települési dögkút 

Az 1980-as évektől a települési dögkúton csak konténeres gyűjtés folyik, a rendszeres 
elszállításra az Önkormányzat az ATEV-vel kötött szerződést. Az ATEV-vel kötött szerződés 
előtt földeléssel ártalmatlanították a kihordott állati eredetű veszélyes hulladékokat. A telepen 
jelenleg csak a járványok idején tömegesen elpusztult állatok tetemeinek elföldelése történik. 
Jelenleg az állati eredetű veszélyes hulladékok egy (a lakosság által kihordott) részét a régi 
dögtéren elhelyezett zárt konténerben gyűjtik elszállításig. 



4.5. A települési hulladék részeként keletkező zöld- és biológiailag 

lebomló szerves hulladék kezelése 

A település nem rendelkezik a zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék kezelésére 
alkalmas komposztáló teleppel.  
Az önkormányzati intézményekben keletkező zöld- és biológiailag lebontható szerves 
hulladék elszállításáról az Önkormányzat gondoskodik. A hulladék elhelyezése a régi 
hulladéklerakó telepen történik.  
A lakosságnál keletkező zöldhulladék egy részét a lakosság felhasználja (eltüzeli, az 
állatokkal feleteti, háznál komposztálja stb.), egy részét pedig a Tappe Kft. szállítja el 
egyrészt az intézményes hulladékszállítás, másrészt a lomtalanítás keretében. A településen 
keletkező zöld- és biológiailag lebontható szerves hulladék mennyiségéről így nincsenek 
pontos adataink. Az irodalmi adatok alapján a lerakott hulladék 35 %-a biológiailag 
lebontható szerves anyag. 

4.6. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya 

A tervezési területen nem történik hulladék újrahasznosítás, illetve másodnyersanyag 
visszanyerés. 



5. Elérendő hulladékgazdálkodási célok  

5.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések, a tervidőszakban 

várhatóan keletkező hulladékok mennyiségi prognózisa  

5.1.1. Nem veszélyes hulladékok 

5.1.1.1. Települési szilárd hulladékok 

Az Országos- és a Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban a mennyiségük 
csökkenésével várhatóan nem lehet számolni. Azonban a szelektív hulladékgyűjtés 
kibővítésével helyi szinten a keletkező települési szilárd hulladékok mennyisége 
csökkenthető.  
A területi hulladékgazdálkodási tervnek megfelelően a településen keletkezett biomassza 
mennyisége változatlan marad, mivel a településen – csakúgy, mint a térségben - a fő 
tevékenységi forma változatlanul a mezőgazdaság. Ezenkívül a művelés alatt álló terület 
nagysága is változatlan marad. A zöld- és biológiailag lebontható hulladék külön gyűjtésével 
a települési hulladék mennyisége csökkenthető. 

5.1.1.2. Települési folyékony hulladékok 

A szennyvízhálózat kibővítésével és a csatornázás fejlesztésével – az Országos- és a Területi 
Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban - csökkenthető a települési folyékony hulladék 
mennyisége. 

5.1.1.3. Kommunális szennyvíziszap 

A település csatornázottságának és a tisztítandó szennyvíz mennyiségének növekedésével 
várhatóan a szennyvíziszap mennyisége is növekedni fog. Amennyiben az iszap szárazanyag 
tartalmának növelése elérhető, úgy a szennyvíz mennyiségének növekedési üteménél kisebb 
ütemben nőhet az iszap mennyisége. A szennyvíz mennyiségének növekedésével nőhet a 
rácsszemét mennyisége is, azonban nagyarányú növekedéssel nem kell számolni. 

5.1.2. Kiemelten kezelendő hulladékok 

5.1.2.1. Egészségügyi hulladékok 

Az ellátási színvonal emelkedésével területi szinten a hulladék kismértékű növekedése 
várható. Dévaványa város esetében ez az emelkedés nem jelent számottevő változást. 

5.1.2.2. Állati eredetű hulladékok 

Mivel mind a régióban, mind a településen a mezőgazdaság – azon belül az állattenyésztés – 
domináns ágazatot jelent. Az állattartás költségeinek növekedésével Dévaványán az utóbbi 
időben megfigyelhető az állatállomány csökkenése. A hulladék mennyiségében nem várható 
nagymértékű növekedés. 



5.1.2.3. Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék 

A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével a hulladékok mennyiségének és a külön gyűjtött 
frakciók számának növekedésével számolhatunk. 
 

Hulladék 2002 2005 2008 

Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék 
300 300 300 

Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék 

Települési szilárd hulladékok* 1.400 1420 1450 

Települési folyékony hulladékok 395 385 345 

Kommunális szennyvíziszap 208 260 300 

Egészségügyi hulladék** 120 120 120 

Állati eredetű hulladék 59,930 60 60 

Szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék 0,3 0,8 1,5 

* - lomtalanítási hulladékkal és a szennyvíztelepi rácsszeméttel együtt 

** - az önkormányzati intézményekben keletkezett eü.-i hulladék 

5.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések 

5.2.1. Nem veszélyes hulladékok 

5.2.1.1. Ipari és mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok 

A mezőgazdasági eredetű, de a termelésbe vissza nem forgatott biomasszára kezelő kapacitást 
kell kiépíteni. Erre lehetőséget teremt a tervezett települési komposztáló megépítése. 
Az újrahasznosítható anyagok (pl.: műanyag hulladékok, faipari hulladékok stb.), szelektív 
gyűjtése és szervezett elszállítása, újrahasznosítása 

5.2.1.2. Települési hulladékok 

A szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele a tervidőszakban. A szelektív gyűjtés kibővítésével 
a begyűjtött és elszállított települési hulladék mennyisége csökkenthető. 
A kommunális szilárd hulladék veszélyes összetevőinek eltávolítása hulladékudvaron történő 
szelektív gyűjtés által. 
Az Országos és Területi Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban a települési lerakott 
hulladékon belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat csökkenteni kell. Tekintettel a 
fentiekre a célok között szerepel a zöldhulladék elkülönített gyűjtése biológiai kezelése, az így 
keletkező komposzt hasznosítása. 
Inert (építési és bontási) hulladékok hasznosítható részeinek külön válogatása és hasznosítása. 
A már nem hasznosítható részek felhasználása tereprendezésre, rekultivációra, 
gödörfeltöltésre. 



5.2.1.3. Települési folyékony hulladék 

A csatornázottság fokozatos fejlesztésével, a jelenleg a területen lévő, bekötés nélküli 
ingatlanok csatlakoztatásával, a szippantással beszállított települési folyékony hulladék 
mennyisége csökkenthető.  

5.2.1.4. Kommunális szennyvíziszap 

Kiemelt hasznosítási cél a szennyvíziszap mezőgazdasági elhelyezésének folyamatos 
biztosítása. A kihelyezéshez megfelelő mennyiségű fogadó terület áll rendelkezésre. A 
technológia esetleges, távolabbi fejlesztésével a szárazanyag tartalom csökkentése. Ezáltal 
csökkenthető a szennyvíziszap mennyisége.  
 



6. A kijelölt célok elérését, megvalósítását szolgáló cselekvési 

program 

6.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges 

beavatkozások lehetőségei 

6.1.1. A települési szilárd hulladék szerves anyag tartalmának csökkentése 

Első lépésben meg kell határozni a településen keletkező szilárd hulladék összetevőit, ill. ezek 
tömeg szerinti és százalékos megoszlását. Ez alapján meg lehet határozni a hulladék 
szervesanyag-tartalmát. A mért értékhez viszonyítva az Országos Hulladékgazdálkodási 
Tervhez igazodva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat:  2004. július 1. napjáig 75%-ra,  

 2007. július 1. napjáig 50%-ra,  

 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni. 

6.1.1.1. Házi komposztálás 

A zöldhulladék hulladéklerakóra kerülésének megakadályozására jelent egy megoldási 
lehetőséget a házi komposztálás elterjesztése a lakosság körében. Segíti az elterjesztést az 
ezzel kapcsolatos előadások szervezése, ismeretterjesztés, kiadványokon történő tájékoztatás, 
népszerűsítés. Ösztönzőleg hat, ha lakosság költségeinek egy részét az Önkormányzat 
átvállalja. Ennek egyik módja lehet az ingyenes elszállítás, ill.. a nagy költséget jelentő 
aprítóberendezés Önkormányzat általi beszerzése és igény szerinti rendelkezésre bocsátása a 
lakosság számára. 

6.1.1.2. A zöldhulladék szelektív gyűjtésének fokozatos bevezetése 

Ún. „zöld kukák” kihelyezése a város területén. A rendszert három lépésben, fokozatosan 

célszerű kiépíteni. A példamutatás elvét szem előtt tartva, első lépésben az önkormányzati 

intézményekben történik zöldhulladék gyűjtésére alkalmas edényzet kihelyezése. Második 

lépésben a gazdálkodó szervezeteknél, mezőgazdasági vállalkozóknál, nagyobb őstermelőknél 

lesznek kihelyezve edények. A program utolsó lépéseként a lakosságnál lesz kihelyezve a 

zöldhulladék gyűjtésére alkalmas edényzet. 

Így el lehet érni a zöldhulladék szelektív gyűjtésének egész városra történő kiépítését és 

jelentősen lecsökkenthető a települési hulladékba kerülő biológiailag lebontható szerves 

hulladék mennyisége. 



6.1.2. A települési hulladék hasznosítható részeinek szelektív gyűjtése 

Jelenleg a város öt különböző pontján vannak kihelyezve szelektív hulladékgyűjtők. Az 

Önkormányzat, ill. a TAPPE Kft. szerint a szelektív gyűjtőrendszer kihasználtsága nem teljes. 

Ezenkívül problémát jelent, hogy a lakosság nem mindig a célnak megfelelően használja az 

edényzetet, más jellegű hulladékot is hord bele. Az üzemeltető és az Önkormányzat jelenleg 

nem látja annak lehetőségét, hogy a település további pontjain helyezzenek el szelektív 

gyűjtőket. A szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiteljesítésében Dévaványa esetében egy 

hulladékudvar jelentené a megoldást. A hulladékudvar leírása a 6.2.1.1. fejezetben szerepel. 

6.1.3. Települési folyékony hulladék mennyiségének csökkentése 

A csatornázottság fejlesztésével, az egész városra való kiterjesztésével, a jelenlegi bekötés 

nélküli ingatlanok csatlakozásával a folyékony hulladék csökkenése érhető el. 

Csatornahálózat kiépítettsége a településen jelenleg mintegy 80 %-os. Az Önkormányzat 

tervei szerint a 2010-ig el lehet érni a csatornahálózat 100%-os kiépítettségét. 

6.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló 

intézkedések 

6.2.1. Települési szilárd hulladékok 

6.2.1.1. Hulladékudvar 

A régióban jelenleg nem működik hulladékudvar. Mind az Országos, mind a Területi 
hulladékgazdálkodási Terv kimondja, hogy a jövőben minden településen indokolt lenne egy 
hulladékudvar kiépítése. 
Dévaványa esetében is indokolt egy hulladékudvar létrehozása, ezáltal megvalósítható a 
szelektív hulladékgyűjtés teljes kiépítettsége, ill. csökkenthető a lerakásra kerülő hulladék 
mennyisége és növelhető a hulladék hasznosításának aránya. 
A települési hulladékgyűjtő udvar a szelektíven gyűjtött kommunális nem veszélyes és 
veszélyes hulladékok meghatározott mennyiségű inert hulladék, komposztálható stb. 
hulladékok tárolására alkalmas létesítmény. A hulladékgyűjtő udvar nem helyettesíti a 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, de szükséges a szelektív hulladékgyűjtés rendszerének 
teljessé tételéhez.  
Javasolt a hulladékgyűjtő udvart a lakosság számára elérhető távolságba telepíteni. A 
hulladéktárolás biztonságos tároló edényzetekben történik, burkolt, - és veszélyes 
komponensek esetében - fedett területen, a környezetre nem jelent kockázatot, létesítése 
engedélyhez kötött, de nem környezetvédelmi hatásvizsgálat köteles. 
A hulladékudvaron az alábbi hulladékfajtákat célszerű külön gyűjteni: 

- hasznosítható hulladékok (papír, műanyag, üveg, fémdoboz, textil) 

- darabos hulladékok (elhasznált háztartási eszközök, roncsok) 



- lakossági veszélyes hulladékok (akkumulátor, száraz elem, használt olajak, -

lakkok, -festékek, növényvédőszerek csomagolóeszközei) 

- gumiabroncsok 

- meghatározott mennyiségű inert hulladék 

6.2.2. Biológiailag lebomló hulladékok, komposztálható hulladékok 

6.2.2.1. Komposztáló telep 

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervnek megfelelően a lerakással ártalmatlanított 
hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát csökkenteni kell. 
A településen keletkező biológiailag lebomló hulladékok csökkentéséhez, ill. hasznosításához 
szükség van egy települési komposztáló kiépítésére. A környéken nem működik jelenleg 
zöldhulladék komposztáló telep (legközelebb Gyulán), így egy már meglévő telephez való 
csatlakozás nem lehetséges. 
Az Önkormányzat a TAPPE Kft.-vel együttműködve tervezi egy komposztáló telep 
kialakítását a településen. A komposztáló telep jelenleg a tervezési szakaszban tart. A telep 
kialakítására alkalmas terület a művelésből kivonásra került. 
Költségkímélő megoldást jelent a hulladékudvar és a komposztáló egy területen lévő 
megvalósítása. 

6.2.3. Kommunális szennyvíziszap 

A csatornázás fejlesztésével meg fog nőni a tisztítandó szennyvíz és ezáltal a szennyvíziszap 
mennyisége is. A technológia fejlesztésével megnövelhető a szennyvíziszap szárazanyag 
tartalma és csökkenthető mennyisége. Az iszap ártalmatlanításában és hasznosításában az 
Önkormányzat elsődleges feladata a szennyvíziszap kihelyezésére alkalmas (önkormányzati 
tulajdonú) mezőgazdasági terület folyamatos biztosítása. 

6.2.4. Inert hulladékok  

Az inert hulladék esetében a legnagyobb problémát a hasznosítási kapacitás hiánya, a 
feldolgozó rendszer kiépítettlensége jelenti a területen (és a régióban is). A létesítendő 
hulladékudvaron kialakítható egy meghatározott mennyiségű inert hulladék tárolására 
alkalmas tér. További lépések az inert (építési és bontási) hulladékok hasznosítható részeinek 
külön válogatása és hasznosítása, ill. a már nem hasznosítható részek felhasználása 
tereprendezésre, rekultivációra, gödörfeltöltésre. 

6.2.5. Illegális lerakók felszámolása 

Az Önkormányzat saját költségén folyamatosan számolja fel a kialakulóban lévő illegális 
lerakókat, elhagyott szemétdombokat. A jövőben a társadalmi szervezetek bevonásával 
hatékonyabb módon fel lehet kutatni az illegális lerakások helyét. Ezenkívül 
felszámolásukban is hatékony szerepet vállalhatnak. 



6.3. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó 

telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai 

6.3.1. Települési régi szilárd hulladéklerakó  

A települési hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálatában foglaltak alapján a lerakó 
állapota nem megfelelő, rendezni szükséges. A KÖFE által, a telepre vonatkozó 
környezetvédelmi felülvizsgálat alapján, hozott határozatban foglaltak szerint a terület 
rekultivációs tervének elkészíttetésére 2005. december 31.-ig, ill. a rekultivációs munkák 
elvégzésére 2008. december 31.-ig sort kell keríteni. A rekultivációhoz szükséges műszaki 
beavatkozás lépéseinek részletes kidolgozását a – KÖFE által elfogadott - rekultivációs terv 
(elkészítendő) tartalmazza. 

6.3.2. A települési dögkút 

A dévaványai települési dögtelepen csak konténeres gyűjtés folyik, a rendszeres elszállításra 
az Önkormányzat az ATEV-vel kötött szerződést. Az ATEV-vel kötött szerződés előtt 
földeléssel ártalmatlanították a kihordott állati eredetű veszélyes hulladékokat. A telepen 
jelenleg csak a járványok idején tömegesen elpusztult állatok tetemeinek elföldelése történik. 
71/2003. (VI.27) FVM rendeletben foglaltak szerint valamennyi jelenleg működő állati 
hulladéktemető működését környezetvédelmi szempontból 2003. december 31-ig felül kell 
vizsgálni. A környezetvédelmi hatóság e rendelet előírásainak teljesítésére - a felülvizsgálati 
dokumentáció alapján - kötelezi az üzemeltetőt.  
Állati hulladék - a felülvizsgálatot követően és a szakhatóságok által meghatározott módon - 
2005. december 31-ig helyezhető el állati hulladéktemetőben. 
2006. január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű 
kedvtelésből tartott állatokat lehet.  

6.3.3. Illegális hulladéklerakók felszámolása 

Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest folyamatosan számolja fel az illegálisan lerakott 
hulladékokat. A városban működő környezetvédelmi társadalmi szervezetek, iskolák ill. a 
lakosság jövőbeni bevonása megkönnyíti az Önkormányzat ezzel kapcsolatos terheit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A hulladékgazdálkodási célok megvalósításához szükséges intézkedések: 

Célok, 

tervezett intézkedések 

A célok 

megvalósításához 

szükséges feladatok 

Végrehajtásának 
határideje 

Felelős szervezet 

- Biológiailag lebomló 
zöldhulladékok 

hasznosítása 
- A települési hulladék 

szerves anyag tartalmának 

csökkentése 

Házi komposztálás 

elterjesztése 
2007. 07. 01. Önkormányzat 

A zöldhulladék szelektív 

gyűjtésének fokozatos 

bevezetése 

2007. 07. 01. 
Önkormányzat 

Tappe Kft. 

Komposztáló telep 

létesítése 
2007. 07. 01. 

Önkormányzat 

Tappe Kft. 

A települési hulladék 

hasznosítható részeinek 

szelektív gyűjtése 

Hulladékudvar létesítése 2006. 12. 31. 
Önkormányzat 

Tappe Kft 

Települési folyékony 

hulladék mennyiségének 

csökkentése 

A csatornahálózat 

fejlesztése (100%-os 

kiépítettség) 

2010. 12. 31. Önkormányzat, külső cég 

Kommunális 

szennyvíziszap 

hasznosítása 

Iszaptároló terület 
bővítése 

2004. 06. 30 Önkormányzat 

Mezőgazdasági elhelyezés 
folyamatos biztosítása 

Folyamatosan. évente Önkormányzat 

A nem megfelelő kezelő 

és lerakó telepek 

felszámolása 

A hulladéklerakó teljes 
körű környezetvédelmi 

felülvizsgálata 
2004. 03. 31. 

Önkormányzat, 

Körös-Ökotrend Kft 

A kommunális szilárd 
hulladéklerakó 
rekultivációja 

2008. 12. 31. Önkormányzat, külső cég 

Dögkút felülvizsgálata 2005. 07. 30. Önkormányzat, külső cég 

Dögkút rekultivációja 2005. 12. 31. Önkormányzat, külső cég 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
2004-től folyamatos 

Önkormányzat, 

társadalmi szervezetek 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

kiterjesztése  

Kiemelten kezelendő, 

veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok szelektív 

gyűjtése hulladékudvaron 

2006. 12. 31. 
Önkormányzat 

Tappe Kft 

Építési és bontási hulladék 

tároló tér kialakítása 

hulladékudvaron 

2006. 12. 31. 
Önkormányzat 

Tappe Kft 

 
 



6.4. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje 

1. Közszolgáltatás megszervezése      2002. 02. 01. 

2. A hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata 2004. 03. 31. 

3. Hulladékgazdálkodási terv készítése     2004. 08. 03. 

4. Illegális hulladéklerakók feltárása     2004-től 

5. Iszaptároló terület bővítése a szennyvíztisztítón   2004. 06. 30 

6. Mezőgazdasági elhelyezés folyamatos biztosítása   évente 

7. Dögkút felülvizsgálata       2005. 07. 30 

8. Dögkút rekultivációja       2005. 12.31. 

9. Hulladékudvar létesítése       2006. 12. 31. 

10. Szelektív hulladékgyűjtés teljessé tétele    2006. 12. 31. 

11. Komposztáló telep létesítése      2007. 07. 01. 

12. A kommunális szilárd hulladéklerakó rekultivációja  2008. 12. 31. 

13. A csatornahálózat fejlesztése (100 %)    2010. 12. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához 

szükséges becsült költségek 

A komposztáló telep és hulladékudvar létesítésének költségeit a Hulladékgazdálkodási 

segédlet 4. függeléke szerint határoztuk meg. A fajlagos beruházási költségek minden 

esetben nettó (ÁFA mentes) összegek. 

Komposztáló 

A támogatás számításának alapja a komposztáló(k)nak a hulladékkezelési rendszer 

többi eleméhez igazodó tényleges kapacitásigénye. A támogatás alapjául 70 kg/fő/év 

fajlagos biohulladék mennyiség szolgál. Az ajánlott kapacitások: 1.000, 5.000, 10.000, 

25.000 tonna/év. Dévaványa esetében az 1000 t/év kapacitású telepnek lehet realitása. 

Ez esetben a fajlagos beruházási költség mintegy 12.000.000 Ft. 

 

  Nyitott rendszerű, forgatásos 

 prizmás komposztáló 

 Szemipermeáblis membránnal 

 takart komposztáló 

 Kapacitás  

 tonna/év  

 Fajlagos beruházási költség  

 Ft/tonna/év  

 Fajlagos beruházási költség  

 Ft/tonna/év 

 minimum 1 000  24 000  18 500 

 

Hulladékgyűjtő udvar 

A támogatás számításának alapja az az igénybe vevő lakosszám, amelyre a szelektíven 

gyűjthető települési szilárd, valamint a lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok 

gyűjtésének és az elszállításig történő, a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 

egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 

szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet szerinti kezelésének bevezetését tervezik. Ez 

Dévaványa esetében mintegy 30.000.000 Ft beruházási költséget jelent. 
    

 Igénybe vevő lakosszám  

 fő  

 Fajlagos beruházási költség*  

 Ft/fő  

 1 000 alatt  6 500 

 1 000-4 500  5 900 

 4 501-10 000  3 800 

 



Célok, 
tervezett intézkedések 

A célok megvalósításához 
szükséges feladatok 

Költségek (Ft.) 

- Biológiailag lebomló zöldhulladékok 
hasznosítása 

- A települési hulladék szerves anyag 

tartalmának csökkentése 

Házi komposztálás elterjesztése*  

A zöldhulladék szelektív 

gyűjtésének fokozatos bevezetése 
- 

Komposztáló telep létesítése 12.000.000 

A települési hulladék hasznosítható 

részeinek szelektív gyűjtése 
Hulladékudvar létesítése 30.000.000 

Települési folyékony hulladék 

mennyiségének csökkentése 

Csatornahálózat fejlesztése 

(100%-os kiépítettség) 
 

Kommunális szennyvíziszap hasznosítása 

Iszaptároló terület bővítése 1.000.000 

Mezőgazdasági elhelyezés 
folyamatos biztosítása 

- 

A nem megfelelő kezelő és lerakó telepek 

felszámolása 

A hulladéklerakó teljes körű 
környezetvédelmi felülvizsgálata 

1.750.000 

A kommunális szilárd 
hulladéklerakó rekultivációja 

A felülvizsgálat 
szerint 

Dögkút felülvizsgálata 1.600.000 

Dögkút rekultivációja Felülvizsgálattól 
függően 

Illegális hulladéklerakók 

felszámolása 
- 

A szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztése  

Kiemelten kezelendő, veszélyes 

és nem veszélyes hulladékok 

szelektív gyűjtése 

- 

Építési és bontási hulladék tároló 

tér kialakítása hulladék udvaron 
- 

 * - aprítóberendezéssel együtt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

1.sz. rajzi melléklet 

Áttekintő helyszínrajz 

M 1:120 000 

 
 
 
 



 
2. sz. rajzi melléklet 

Részletes helyszínrajz 

M 1: 30 000 

szennyvíziszap 
mezőgazdasági 
hasznosítása 

szennyvíztelep 

tervezett komposztáló telep 

gyepmesteri telep 

hulladéklerakó 



 

3. sz. rajzi melléklet 
Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezkedése 

- szelektív gyűjtők helye 


