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ELKÉSZÜLT A BIHARI TÉRSÉG REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ ÉS HASZNOSÍTÓ TELEPE
LÉTESÍTMÉNYÁTADÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN, MAGYARORSZÁG ELSŐ ISPA FINANSZÍROZÁSSAL MEGVALÓSULÓ
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROJEKTJÉNEK KERETÉBEN

Az Európai Unió ISPA előcsatlakozási alapja támogatásával
Magyarországon környezetvédelmi és infrastrukturális beruházási programok indultak 2000-től kezdődően. A hulladékgazdálkodási beruházások közül a Hajdú-Bihar Megyei
Hulladékgazdálkodási Program az elsők között volt hazánkban. A Program részeként 2007. július 18-án Berettyóújfalu határában átadásra került a Bihari Regionális Hulladékkezelő és Hasznosító Telep.
A Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Programról
A Hajdú-Bihar Megyei Hulladékgazdálkodási Program
beruházásai 2002. márciusában indultak el, ám az előkészítés, a pályázat összeállítása 1999-ben kezdődött. A program
jelentős előrelépés a megye hulladékgazdálkodásában, hiszen hosszú távú megoldást nyújt a megye településein
keletkező lakossági szilárd hulladékok biztonságos elhelyezésére, valamint a szelektív gyűjtés és válogatás révén elősegíti a hulladék újrahasznosítást. A Programban megvalósuló beruházások 528 ezer lakost szolgálnak ki, kezelve a
megyében keletkező évenkénti közel 700 ezer m3 települési
szilárd hulladékot, és megoldva a hulladékok biztonságos
kezelését és lerakását a következő 5-10 évben (gyűjtőkörzettől függően).
Megyei szinten három hulladékgyűjtő körzet került kialakításra, valamint körzetenként egy-egy hulladékkezelő telep
épült meg Debrecen, Hajdúböszörmény és Berettyóújfalu
térségeiben. A projekt keretében megyei szinten megvalósul
a lakossági szelektív hulladékgyűjtés, valamint felszámolásra kerülnek a régi, megfelelő műszaki védelemmel nem
rendelkező hulladéklerakók. A projekt megvalósításában
Hajdú-Bihar megye 78 önkormányzata vesz részt.
Az intézkedés eredeti összes jogosult költségének 75%-át az
Európai Unió finanszírozza az ISPA előcsatlakozási alapból.
A projekt eredeti összes költsége 23,8 millió euró, azaz 6,1
Mrd forint, melyből az ISPA által támogatható, ún. jogosult
költség 18,7 millió euró (4,8 Mrd Ft), az ISPA támogatása
pedig 14,05 millió euró (3,6 Mrd Ft).
Az indokolt költség túllépések miatt az eredeti költségvetés
bővült, mintegy 1,8 millió euróval.
A projekt szerződés szerinti befejezési időpontja 2009. június.
A Bihari Regionális Hulladékkezelő és Hasznosító Telep
beruházásának ismertetése
A hulladékgazdálkodási létesítmény zöldmezős beruházásként valósult meg Berettyóújfalu határában. A kivitelező
Hajdú 2002 konzorcium 2003. június 10-én kötött kivitelezési szerződést, ám a munkálatok jelentős késedelmet szen-

vedtek, ugyanis az építési terület régészeti leletekben gazdagnak bizonyult, így ott régészeti leletmentést kellett végezni. A leletmentés 2004. májusában kezdődött és 2005.
végén fejeződött be. A megyei program keretében Debrecenben és a Hajdúságban 2004 folyamán átadásra kerültek a
korszerű hulladékkezelő telepek, ám a bihari térség beruházása csupán 2005 őszén indulhatott el.
A telep 6,3 hektáron fekszik, fő részei a válogató csarnok, a
depónia tér, a betonozott komposztáló felületek, a szociális
épület, a mérleg, valamint a géptárolók. A telepen létesített
1 000 m2 alapterületű válogató csarnokban utóválogatják
majd a szelektíven gyűjtött hulladékot, ami ezután tiszta
másodnyersanyagként újrahasznosító üzemekbe kerül. A
telepre beszállított szerves hulladékot nyílt téri komposztálással kezelik majd, hozzávetőleg 4 000 m2-en.
A 2 ha területű depónia tér környezeti szempontból biztonságos szigeteléssel, monitoring rendszerrel és csurgalékvíz
elvezetéssel épült, valamint a depóniagáz összegyűjtését és
hasznosítását biztosító csőhálózatot is kialakítottak benne. A
depónia tér becslések szerint 5 év alatt telik be, ezután bővítésére jelentős további terület áll rendelkezésre. A lakossági
szelektív hulladékgyűjtés remélhetőleg nagymértékben
csökkenti majd a lerakóra kerülő hulladék mennyiségét,
növelve így a lerakó élettartamát.
A beruházással megvalósuló hulladékkezelő létesítmény 40
bihari település mintegy 100 000 lakosának szilárd hulladékát kezeli majd, évente várhatóan 30 ezer tonna mennyiségben. A szolgáltatás a keletkező kommunális hulladék kezelésén túl magában foglalja a szelektíven gyűjtött hulladékok
gyűjtését, szállítását és válogatását is.
A korszerű hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése
50 fő részére biztosít majd munkahelyet. Az üzemeltetést a
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. végzi, melynek 51%-ban
a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Önkormányzati Társulás, 49%-ban az AKSD Kft. a tulajdonosa. A hulladékgazdálkodási szolgáltatás szeptemberben indul, a telep
a próbaüzemet augusztusban kezdi meg.
A régi hulladéklerakók felszámolása várhatóan 2007 végén
kezdődik, és egy éven belül fejeződik be.
A bihari térség beruházásának összes költsége 6,3 millió
euró, azaz közel 1,6 milliárd forint. Az építési munkák
összes költsége 3,5 millió euró, 875 millió forint. A régészeti feltárások előre nem tervezett költségei elérték a 260 millió forintot
Az érintett és kedvezményezett önkormányzatoknak a támogatott beruházási költség 8%-át kellett önrészként állniuk.
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