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„Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva

     Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

        területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési,

           szállítási és előkezelő rendszerre”

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

A támogatás mértéke: 90,163385 %

   A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:

   A PROJEKT CÍME:

Tisztelt Olvasó,

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás nevében 

köszöntöm Önt, bízva abban, hogy kiadványunk lapozgatásakor minden fontos 

információhoz hozzájuthat a 145 települést érintő és az Európai Unió által támogatott 

hulladékgazdálkodási projekt megvalósulásáról. 

Környezeti értékeink megőrzéséhez természetes módon hozzátartozik a termelődő 

hulladék kezelése is. Néhány évvel ezelőtt az önkormányzatokkal összefogva 

megalapoztuk a modern hulladékgazdálkodást térségünkben. Bevezettük a szelektív 

gyűjtést, ezzel egyre magasabb lett az újrahasznosítás aránya. Örvendetes, hogy a 

beérkező szelektív hulladék mennyisége évről évre növekszik, ezért újabb, a lakosságot 

is érintő beruházásokra van szükség, erősíteni kell a hulladékszállítás és –kezelés 

rendszerét. 

Munkánkkal arra törekszünk, hogy ne csak jelenleg, a támogatásban érintett lakosság, 

hanem a következő generációk számára is egy olyan jól működő rendszert alakítsunk ki, 

közösen a projektben résztvevőkkel, mely mindannyiunk megelégedésére szolgálhat 

majd sok-sok évig, a fejlesztésen keresztül pedig közösen hozzájárulhatunk törékeny 

környezetünk megóvásához. 

Köszönettel és üdvözlettel:

Szitka Péter

Sajó-Bódva Völgye és Környéke

Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás  elnöke

A PROJEKTÜNK LEGFONTOSABB ADATAI



A projektnek köszönhetően lehetőségünk nyílik a meglévő gyűjtést, szállítást és rakodást 

segítő eszközparkunk bővítésére, új járművek, valamint technológiai gépek 

beszerzésével. Új konténerek megvásárlásával segítjük a hulladékudvarok, az átrakó 

állomás és a hulladékfeldolgozó üzem munkáját. A fejlesztés révén tovább emelhetjük a 

régió hulladékgazdálkodásának színvonalát új vegyes edények beszerzésével. A 

lakosság körében új szelektív gyűjtőedények kerülnek kiosztásra, melynek köszönhetően 

kényelmesebb és esztétikusabb formában valósulhat meg az elkülönített hulladékgyűjtés. 

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban tovább bővítjük az ott dolgozók részére az 

irodaépületet, szociális épületet és öltözőket. Ehhez kiegészítő létesítményként parkoló  

létesül. A beruházásnak köszönhetően két üzemanyagkutat szerzünk be. Sor kerül a 

hulladékkezelő üzemünk technológiai fejlesztésére, aprítógép telepítésével és rosta 

beszerzésével. A lerakó művelését homlokrakodós dózer beszerzésével segítjük.

A fejlesztésünk legfontosabb célja, hogy a projektben résztvevő 145 település mindegyikén 

egy egységes hulladékgyűjtési rendszert alakítsunk ki és minden lakosunk számára 

egyformán magas szintű szolgáltatást biztosítsunk. A jelenlegi beruházás egyúttal 

kiegészíti, a korábbi sikeres fejlesztési pályázatok keretében megvalósult, 

korszerűen működő hulladékgazdálkodási rendszerünket, ezáltal 

térségünkben kialakul az egységes hulladékgyűjtési és -kezelési rendszer. 

A beruházás megvalósulásával teljesül a Hulladékgazdálkodási 

törvény előkezelésre, hasznosításra vonatkozó előírása, ezáltal 

hatékonyabb üzemeltetés válik lehetővé.

Jelen fejlesztés az Észak- magyarországi régióban 

valósul meg, főképp Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

te rü le te i t  é r in t i ,  még  korszerűbb  és 

biztonságosabb hulladékgazdálkodást 

nyújtva az ott élő több mint 215 000 lakos 

számára.

A FEJLESZTÉSÜNK CÉLJA

A BERUHÁZÁS SORÁN
MEGVALÓSULÓ

TEVÉKENYSÉGEK



Beszerzésre kerül:

Zárt rendszerű lomtalanítás, tisztább környezet

3 A megvásárolt 20 m –es konténerek segítségével a házhoz menő lomtalanítás zárt 

rendszerű gyűjtését tesszük lehetővé. Ezen eszközök segítségével esztétikusabb 

formában valósulhat meg a lomtalanítás, tiszta és rendezett utcákat, településeket 

hagyva magunk mögött. A fejlesztés lehetőséget biztosít további konténerek 

beszerzésére is, mellyel a hulladékudvarok, az átrakó állomás és a hulladékfeldolgozó 

üzem munkáját segítjük.

3 2 darab 20 m -es konténer
310 darab 32 m -es konténer

31 darab 10 m -es konténer
310 darab 32 m -es konténer

8 darab préskonténer

Hulladékgyűjtő edények az egységes, Európai színvonalú 
hulladékgazdálkodás biztosítására

A beruházás keretében tovább fejlesztjük a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtést, ennek érdekében újabb edények kerülnek beszerzésre. 

Célunk, hogy minél nagyobb arányban visszagyűjtésre kerüljön a papír, 

műanyag és fém hulladék térségünkben. A beszerzésre kerülő 13.150 darab 

edény segítségével kényelmesebb, esztétikusabb formában valósulhat meg a 

szelektív hulladékgyűjtés, ezzel is növelve a lakosság kedvét az elkülönített 

gyűjtésre. 

A fejlesztés lehetőséget nyújt 12.500 darab vegyes hulladék gyűjtésre szolgáló 

edény megvásárlására is, mellyel egységes minőséget biztosíthatunk 

lakosaink számára.

Beszerzésre kerülnek szelektív kukák:

3.250 darab 120 literes

9.100 darab 240 literes

800 darab 1100 literes

Beszerzésre kerülnek vegyes kukák:

11.250 darab 120 literes

600 darab 240 literes

650 darab 1100 literes



Új hulladékgyűjtő járművek beszerzésével fejlesztjük a térség vegyes 

hulladékgyűjtési tevékenységét. A lakossági aktivitásnak köszönhetően 

folyamatosan emelkedik az összegyűjtött zöldhulladékok és 

üveghulladékok mennyisége, ami szintén indokolttá teszi 

járműparkunk bővülését. A már meglévő eszközeink mellé 

további hulladékszállító járművek megvásárlásával segítjük 

a hulladékudvarok tevékenységét, a telephelyen 

található hulladékok kezelését, az átrakóállomás 

munkáját, lehetővé tesszük a házhoz menő 

lomtalanítást a lakosság részére. A rakodás, 

száll í tás megkönnyítésére, újabb 

anyagmozgató gépeket állítunk 

munkába, valamint a lerakó 

művelése érdekében egy 

homlokrakodós dózert is 

beszerzünk.

Járműparkbővítés a hatékonyabb hulladékkezelésért

Beszerzésre kerül:

9 darab kéttengelyes és 2 darab háromtengelyes tömörítőlapos kukás autó

2 darab görgős konténer szállító tehergépkocsi

1 darab görgős konténer szállító tehergépkocsi

3 darab pótkocsi görgős konténer szállítóhoz

1 darab láncos konténeremelő tehergépkocsi

3 darab 3,5 tonnás platós autó

1 darab multiliftes darus kocsi

1 darab telephelyi általános gép

1 darab teleszkópos gémszerkezetű homlokrakodó

1 darab targonca bálafogóval

1 darab homlokrakodós dózer



ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK A SAJÓKAZAI
HULLADÉKKEZELŐ CENTRUMBAN

A Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban megvalósuló építkezések révén lehetővé 

tesszük az ott dolgozók részére a hatékonyabb munkavégzést segítő feltételeket 

a minőségi és egyenletes hulladékgazdálkodási szolgáltatás biztosítása 

érdekében. A fejlesztésnek köszönhetően lehetőségünk nyílik az 

irodaépület, a szociális épület, valamint az öltözők bővítésére és a 

szükséges parkolók kialakítására. Az alkalmazott 

tehergépjárművek és munkagépek számának növekedése az 

üzemanyag felhasználás növekedését is maga után vonja. 

Ennek érdekében 2 darab üzemanyagkút kerül 

beszerzésre. A fejlesztés révén egy három oldalról 

fedett tároló kiépítése valósul meg. A hulladék 

kezelő üzemünket egy villamos üzemű 

előaprító telepítésével, valamint mobil 

előaprító és csillagrosta 

megvásárlásával fejlesztjük. 



Környezetbarát, alacsony fogyasztású, új szállító járműveket láthatunk majd az 

utakon, amellyel a begyűjtés és a hulladékkezelés hatékonyságát növelhetjük 

térségünkben.

 Mindenkinek elérhetővé tesszük a házhoz menő szelektív 

hulladékgyűjtést. Lakosaink edényes formában gyűjthetik a papír-, 

fém- és műanyag hulladékot otthonaikban. 

A zárt rendszerű lomtalanításnak köszönhetően tiszták és 

rendezettek maradnak településeink. 

A beszerzett eszközök révén még magasabb 

szolgáltatási színvonalat nyújthatunk a lakosság 

számára. 

Létrejön egy területi szinten is 

egységes, modern 

hulladékgazdálkodási rendszer, 

mely mindannyiunk 

megelégedésére 

szolgálhat majd sok-

sok évig.

HOGYAN ÉRINTI MINDEZ A LAKOSSÁGOT?



További információk:

www.sajobodvaszelektiv.hu

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ TELEPÜLÉSEK

Abaújlak, Abaújszolnok, Abod, Aggtelek, Alacska, Alsódobsza, Alsószuha, 

Alsótelkes, Alsóvadász, Arló, Arnót, Balajt, Bánhorváti, Bánréve, 

Becskeháza, Bélapátfalva, Berente, Berzék, Bódvalenke, Bódvarákó, 

Bódvaszilas, Boldva, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, 

Borsodszirák, Bőcs Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Damak, 

Debréte, Dédestapolcsány,Domaháza, Dövény, Dubicsány, Edelény, 

Égerszög, Farkaslyuk, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelkes, 

Felsővadász, Gadna, Galvács, Gesztely,  Gömörszőlős, Hangács, Hangony, 

Hegymeg, Hernádkak, Hét, Hidvégardó, Homrogd, Imola, Irota, Izsófalva, 

Jákfalva, Járdánháza, Jósvafő, Kánó, Kazincbarcika, Kelemér, Királd, 

Kissikátor, Komjáti, Kondó, Kupa, Kurityán, Ládbesenyő, Lak, Lénárddaróc, 

Mályi, Mályinka, Martonyi, Meszes, Monaj, Múcsony, Muhi, Nagybarca, 

Nagycsécs, Nekézseny, Nyékládháza, Nyésta, Nyomár, Onga, Ormosbánya, 

Ózd, Parasznya, Perkupa, Putnok, Radostyán, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, 

Rudabánya, Rudolftelep, Sajóbábony,  Sajóecseg, Sajógalgóc, Sajóivánka, 

Sajókápolna, Sajókaza, Sajókeresztúr, Sajólászlófalva, Sajómercse, 

Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajószentpéter, Sajóvámos, Sajóvelezd, Sáta, 

Selyeb, Serényfalva, Sóstófalva, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, 

Szikszó, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhakálló, 

Szuhogy, Tardona, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornakápolna, 

Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Újcsanálos, 

Uppony, Vadna, Varbó, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Ziliz, Zubogy


