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Az Európai Unió és a Magyar Állam segítségével az
Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Társu-
lás megteremtette a lehetőséget, hogy a térségben, a
keletkezett hulladék mennyisége csökkenjen, valamint
a legmodernebb technikákat alkalmazva egy teljesen
új hulladékgazdálkodási rendszer épüljön ki. 

2010. október 07. napján a Társulás támogatást kapott
az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Rendszer teljes kiépítését előkészítő projektre, amely-
nek összege 99.203.500 Ft volt. Az előkészítő projekt során került kidolgozásra egy komplex korszerű
szelektív hulladékgazdálkodási rendszer, a hozzá kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány, és a komp-
lett tervdokumentáció.

Négy év előkészítést követően 2013-ban kapott támogatást az „Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gaz-
dálkodási Rendszer teljes kiépítése” című nagyprojekt, mely egy nyugat-európai színvonalú, modern
technológiával támogatott hulladékgazdálkodási rendszer infrastrukturális hátterének kialakítását tette
lehetővé.

A PROJEKT ALAPVETŐ CÉLJA EGY INTEGRÁLT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER
KIÉPÍTÉSE, AMELY:

• legalább 30 év időtartamra biztosítja a lakossági szilárd hulladék jogszabályi előírásoknak meg-
felelő környezetkímélő kezelését és ártalmatlanítását

• csökkenti a szükséges lerakó kapacitást, illetve a terület felhasználást, melynek következtében a
lerakók által okozott környezet terhelés csökken

• növeli a környezettudatosságot, aktívan bevonja a lakosságot a hulladékgazdálkodásba, különös
tekintettel a megelőzésre és a házhoz menő szelektív gyűjtésre.

A PROJEKT SORÁN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK:
Kivitelezés 

• Mechanikai-Biológiai Válogatómű és nagyüzemi Komposztáló
épült meg a Bodrogkeresztúri Hulladékkezelő Központban, mely a
legmodernebb technológiával biztosítja a lerakott hulladék mennyi-
ségének minimalizálását. 

• A hulladékudvarok és újrahasználati központok ki- és átalakítása
történt Bodrogkeresztúrban, Sárospatakon, és Sátoraljaújhelyen.
Ezen létesítmények funkciói a lakosság (esetleg intézmények) által
behordott szelektíven gyűjtött hulladékok átvétele, az átadott hulla-
dékok mennyiségi és minőségi adatainak nyilvántartása, a begyűjtött
hulladékok rendszeres elszállításának szervezése hasznosító vagy
ártalmatlanító telephelyekre. A hulladékudvarokon belül elzárt terü-
leten újrahasználati központok kerület kialakításra, így külön zárt kon-
ténerben nyílik lehetőség a még funkciójában használható,
de a tulajdonos által már megunt
bútorok, háztartási eszközök, ru-
haneműk leadására. 



• Új hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra több településen olyan
helyeken is ahol eddig nem voltak, illetve az alsó ürítéses szelektív szige-
teke egy része került lecserélésre és felújításra. 

Eszközbeszerzések (gépek, járművek és edényzet)
• 6 db házhozmenő szelektív gyűjtőjármű 16m3-es
• 4 db házhozmenő csomagolási gyűjtőjármű
• 2 db gyűjtőjármű konténer-szállításhoz
• 1 db görgős konténerszállító daruval
• 2 db nyerges vontató RDF leszállításához
• 3 db mozgópadlós pótkocsi
• 1 db nagy teljesítményű homlokrakodó
• 1 db teleszkópos homlokrakodó
• 1 db teleszkópos targonca, traktor, mobil dobrosta és mobil aprítógép
• 34000 db 120l-es szelektív, melynek nagyobb része már a lakosoknál van

eddig 70 önkormányzat kezdte meg az osztást
• 6000 db komposztáló, melyből kb. 5000 db már kiosztásra került az 1500

fő alatti településeken és a tudatformálási kampány rendezvényein
• 440 db 1100l-es szelektív
• 98 db 5m³-es konténer
• 6 db 20m³-es konténer
• 10 db 20 m³-es multiliftes konténer

Tudatformálási kampány
• Összesen 31 különböző rendezvényen jelent meg a Zöld-

zemplén csapata, ahol játékos formában, kerültek bemutatásra
a szelektív hulladékgyűjtést, a tudatos vásárlást és komposztá-
lást segítő eszközök, ötletek. 

• A projekt logójával és szlogenével ellátott ajándékok ké-
szültek, amelyek a rendezvények játékain részt vevők közt ke-
rültek kiosztásra. 

• A kampány arcaiként híres emberek tették le voksukat a pro-
jekt mellett, vettek részt rendezvényeken és segítették a kör-
nyezettudatos szemlélet terjedését

• Többféle tájékoztató, oktató anyag készült (gyerekeknek, fel-
nőtteknek szóló), oktató kisfilmek és rádióműsor, amelyek se-
gítenek eligazodni a lakosságnak az új hulladékgazdálkodási
rendszerben, és irányt mutatnak hogyan tehetjük együtt zöl-
debbé a Zemplént.

EREDMÉNYEK:
• Egy komplex ökológiai szemléletű hulladékgazdálkodási rend-

szer megteremtése a Társulás területén a legmodernebb tech-
nológiák alkalmazásával

• A modern hulladékgazdálkodási rendszer infrastrukturális hát-
terének megteremtése

• Házhoz menő edényes szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
• Házhoz menő zöldhulladék begyűjtés bevezetése a nagyobb

sűrűbben lakott településeken
• A társulás területén élők környezettudatosságra nevelése
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