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Március 15. 
 

Március 15-én, 8.00 órai kezdettel a 
Helytörténeti Baráti Társulat - vállalásához 
híven - megtartotta koszorúzási ünnepségét a 
Turul-szobornál. A jelenlévők a Himnusz 
eléneklésével kezdték a nemzeti hőseinkre 
emlékező rendezvényt.  

 

Az ünnepi beszédet Katona Károly 
önkormányzati képviselő, a HBT 
választmányának tagja mondta el. Beszédében 
ismertette a nemzet összetartozását erősítő 48-
as honvédek érdemeit. 

Kiemelte településünk lakosainak 
áldozatvállalását, név szerint is megemlé-
kezve a szabadságharcban részt vevő 
honvédekről.  

A koszorút, Boda Vendel és Kocsis 
Mihály barátaink helyezték el. Végül, Pap-

Váry Elemérné: Hiszek egy c. versét 
énekeltük. Ezután baráti beszélgetésre került 
sor, közös gondjainkról. Szent István király 
ünnepén ugyan itt találkozunk, ahová 
mindenkit szeretettel várunk. 

BaGi 
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Camino - az út 
Bevezetés 

I. rész 
 
 

 
Mindenki valamilyen formában elér 

életében egy olyan fontos állomáshoz, döntő 
órához, pillanathoz, amikor elgondolkozik az 
életről-életéről. Ki kisebb, ki nagyobb 
kérdésekről, történésekről elmélkedik. Ma, 
akinek füle van, meghallja, akinek szeme van, 
meglátja azt, amit korunk üzen. 

 
A lelkiségről beszélek, minden ember 

életének (személyiségének, önmagának) egy 
olyan fontos részéről, amit ma, ebben az 
elanyagiasodott, és már-már lelketlen gépies 
világban szükségszerűen minél mélyebben 
meg kell élnünk. Segítségül, ott keressük, 
ahol valójában van. Az élő emberekben és a 
természetben. Itt meg is találjuk az igazi 
értékeket. Ne ott keressük ami csak felszínes, 
rövid kielégülést biztosít, az anyagiakban, 
mert az sokkal nagyobb szélmalomharc. 
Végső boldogságot nem okozhat. 
Törvényszerű!  

Élőt az élőknek! Ahol a kincsed ott a 
szíved! Nem lehet ott a szíved, ahol nincs 
igazi kincs, ami csak mulandó. A szíved nem 

is tud ott kincset találni! Hogy is találhatna? 
Ne is keresd! Csak szenvedsz! 

Óriási a szeretetre való igény, mégis 
szeretet nélkül élünk, bezárkózunk 
embertársaink elől. Nyíljunk ki tiszta szívvel 
minden ember és a természet felé szeretettel!  

Fedezzük fel a csodát, ami minden 
emberben ott lakik a lelke mélyén! Persze 
először saját magunkkal kell kezdenünk… 

Kezdjük el!  
Legyen rá időnk!  
Vagy nem akarunk boldogok lenni? 
Találjuk meg azt, ami elveszett a mai 

világban! 
Ehhez óriási erőt, megfelelő helyszínt 

ad a Szent Jakab Zarándoklat, az El Camino 
(spanyolul az út), az évszázadok óta járt 
legendás zarándokút, ahol a fentről kapott 
támogatás, és a több száz év alatt az útba 
szinte belemosódott zarándokok hite kézzel 
fogható, érezhető. Ahány ember, annyiféle 
zarándokút. A közös bennük az, hogy 
mindenkiben megmozgatja a belső értékeket. 
Az úton semmi más dolgod nincs, mint ez. De 
ez a legfontosabb!  

 
„A szeretet művészet, 
 semmi sem fontosabb, 
 mint megtanulni ezt a művészetet.” 
 
Hát, többek között, ezért indul el az 

ember… 
 
 

Kaló István 
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 Tuktü 
Tudósítás a képviselő-testületi ülésről 

 
A Képviselő-testület megbízást 

szavazott meg, szabadság megváltás 
kifizetésével kapcsolatos per jogi 
képviseletére. Jogi szaktudást igénylő 
feladataira az Önkormányzat a jövőben is 
eseti megbízás kiadását támogatja. 

Tekintettel a média – ezen belül a 
Galga Tv – közéleti szerepére, az 
Önkormányzat, figyelembe véve szűkös 
forrásait, jóváhagyta, a műsorkészítéssel 
kapcsolatos megállapodást. Végül (március 8-
án), bírósági ülnök megválasztására tett 
javaslatot. 

Április 27-én, 26 napirendi pont 
szerepelt a Képviselő-testület meghívóján. 
Beindult a nagy reményekkel kecsegtető 
beruházási láz. Olyannyira, hogy a 2005-ben 
elfogadott Településfejlesztési koncepció 
megváltoztatásának indítványozása is 
szándéknyilatkozat elfogadását csikarta ki a 
Peresek vonatkozásában, ami természetesen 
nem kerülheti el a törvényi szabályozás 
követelményeit. 

Elfogadásra került a közrend-
közbiztonságról, a helyi Polgárőrség-, a 
Községi Könyvtár munkájáról szóló 
beszámoló.  

Rendelet alkotott az Önkormányzat a 
2006. évi kv. módosítására, zárszámadására. 
Döntés született munkabér- és folyószámla- 
hitel felvételéről, változtatási tilalomról szóló 
rendelet hatályon kívül való helyezéséről, a 
civil szervezetek támogatásáról.    

Megtárgyalta a Képviselő-testület az 
Önkormányzat Belső Ellenőrző Munkatervét. 
Nem támogatta az Aszódi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
(AKÖTT) Közoktatási Intézkedési Tervét, 
kimondta viszont annak települései felszíni 
vízelvezetésére vonatkozó projektjéhez való 
csatlakozását. 

Határozatok születtek tiszteletdíjak 
(esetenként azoknak felajánlása), alpolgár-
mesterek  költségtérítési díjainak megállapí-
tásairól. 

Határozatával támogatta a Galga parti 
kezdeményezést, a 7,5 tonna feletti 
tehergépjárművek 3105-ös jelű útról való 
kitiltásával. 

A Képviselő-testület ezek után 
hozzájárult: 
– a Központi Orvosi Ügyeleti Társulás 
(KOÜT) létrehozásáról szóló megállapodás 
módosításához, 
– a 2006. évi Logopédiai ellátás 2007. évi 
hitelkeretből való biztosításához, 
– a Galgatáj Vadásztársaság számára, (Hajag-
völgyi) önkormányzati terület, fácán 
tenyésztés céljára való haszonbérbe adásához, 
– kóbor ebek befogására, fedezet 
biztosításához. 

Aktuális kérelmek és jogszabályok 
alapján felhatalmazta a polgármestert, hogy 
bérleti szerződést kössön a Tornateremben 
„Terem labdarúgótorna” rendezésére, 
Prevenció Bt. és az Auto-Comp 2005 Kft 
foglalkozásaira illetve a Szent Imre út 7. sz. 
alatti önkormányzati (másik) lakás 
bérbeadására.  

A Képviselő-testület elfogadta az 
Észak-Kelet-Pest- és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
(É-KP és N M-i RHKÖ T) 2007.évi tagdíját, 
SZMSZ-ének módosítását és költségvetését. 

Nem támogatta pályázat benyújtását a 
művelődési ház takarítói álláshelyének 
megszűnése kapcsán, a felmentési időre járó 
illetmény felének a támogatására, valamint a 
SPAR áruház építési ajánlatát az edző pálya 
helyére. 
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Eseménynaptár 
 

Március 6-án, a Hévízgyörki Művelődési 
Házban, az Alsó-Galga-völgyi települések 
civilszervezeteinek összejövetelén vett részt a 
HBT. 

Az ülés kiemelte a települések 
civilszervezetei összefogásának jelentőségét. A 
települések köz- és vagyonbiztonsága 
megóvásának javulását remélik a szervezők a 
szomszédos polgárőrségek munkájának 
összehangolásától.  

Példaértékűnek és továbbra is támo-
gatandónak tartják a 3105-ös jelű út 
nehézgépjárművek általi használatának 
mentesítésére indított Galga parti 
civilszervezetek kezdeményezését, amelyet az 
érintett önkormányzatok is felvállaltak, 
határozataikkal napjainkban már közösen is 
megerősített elvárásként megfogalmaztak. 

A Helytörténeti Baráti Társulat (helyi 
akciócsoport), alapszabályában megfogalmazott, 
Falufejlesztési Körében gyakorolt és a Vidék 
Parlamentjében is képviselt vállalásának 
megfelelően, már a kezdet kezdetén, Gödöllőn  
bekapcsolódott az Európai Unió Leader  
programjának tevékenységébe. Ez 
kistérségünkben a Galgamenti Leader 
Akciócsoport (GLA) megalakulásához (tagjai: 
önkormányzatok, vállalkozók, civilszervezetek), 
működésének beindulásához vezetett.  

Bag Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozott a GLA társuláshoz. A társulás 
eredményes működésének tudható, hogy az 
országos hálózatban elért nyertes pályázatával 
saját keretein belül a helyi kezdeményezések 
támogatására pályázatot írt ki, amelyeknek 
értékelése (március 13-án, -23-án, Aszódon), 
megvalósítása napjainkban (helyi 
akciócsoportokban) folyik. Az utóbbi ülésen 
Társulatunkat a Helyi Akciócsoportok 
Monitoring Bizottságába (HAMB) választották. 

A HBT, 2007-ben is részese volt a 48-as 
szabadságharc emlékére rendezett helyi 
ünnepségeken. 14-én végigjártuk a 
hagyományos, fáklyás – iskola-temető-Hősök 
szobra-művelődési ház – útvonalat. Sajnos, a 
temetőben nem az elhunyt honvédek felé 
tisztelegtek az ünneplők.  

A Hősök szobránál viszont sikerült az 
ünneplőket a szobor elé vezetni, felsorakoztatni, 
illően, úgy, mint réges-régen. A Százvirágú 
Kendő alapítvány énekkara 48-as dalokat 
énekelt. A szobortól elindulva a művelődési 
házig Balázs Gusztáv képviselő, tanácsnok, 
mellette a zászlót vivő Lados Lászlóval vezette a 
menetet. 

A Magyar Országos Honismereti 
Szövetség március 29-én, Aszódon, az 
Evangélikus Gimnáziumban ülésezett. A HBT, 
mint az Érdy János Pest Megyei Honismereti 
Egyesület tagja részt vett a konferencián. Az 
első és a második napon előadások hangzottak 
el határon túli és hazai neves egyesületek 
képviseletében. Szombaton az alsó Galga-
völgye négy községébe látogattak a résztvevők. 
Turán a kastély, Galgahévízen a Szent András 
domb, Hévízgyörkön az Öregtemplom, Bagon 
Nagy Jenőné ruhabemutatója és gyűjteménye 
tárta látogatói elé kincseit. 

Önkormányzatunk TÉK Bizottsága a 
munkabiztonsági követelmények betartásának 
fontosságát hangsúlyozandó, április 20-án – a 
decemberi, Általános Iskolában tartott 
szemléhez hasonlóan – tagjaival részt vett az 
Óvodai munkavédelmi-, tűzvédelmi szemlén. 

Társulatunk, április 26-án képviseltette 
magát a GKRTE Domonyvölgyben, a Lázár 
Lovasparkban tartott ülésén, ahol a résztvevőket 
meghívta a HBT, Piros Pünkösdi Rózsa című 
rendezvényére, amely a regionális turisztikai 
egyesület, ez évi esemény naptárában is 
szerepel. 
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A jövőbeli hulladékártalmatlanítás problémái 
XIV. rész 

 
TÁVLATI CÉLOK A HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSBAN BAGON 
 

A terv alapvető céljait az alábbi 
elemek szabályozzák. 

Európai  Uniós jogszabályok, 
szabályozás és koncepciók. A 
hulladékhierarchia kulcseleme a Lansink 
létra, amely az alábbi prioritásokat 
tartalmazza: 

Megelőzés. 
Hasznosítás. 
Égetés energianyeréssel. 
Hulladéklerakás. 
A magyar jogszabályok és 

koncepciók: 
A szennyező fizet elv. 
Túlzott költségekkel nem járó legjobb 

rendelkezésre álló technológia. 
Európai szervezési és szakmai 

tapasztalatok. 
Flamand tapasztalatok az Európai 

Uniós törvények és koncepciók bevezetése 
terén. 

Cél olyan megoldások kialakítása, 
amelyek települési vagy regionális szinten 
megvalósíthatók. Sok problémát megyei és 
országos szinten kell megoldani.  

Ezen problémák a nemrég elfogadott 
országos hulladékgazdálkodási tervben 
kerültek tárgyalásra. A települési 
hulladékgazdálkodás területén levő 
legfontosabb problémák az alábbiak szerint 
foglalhatók össze.  
 
HÁZTARTÁSI KOMMUNÁLIS 
HULLADÉK 
 

A hulladék mennyiségére vonatkozó 
megbízható információk hiánya. A hulladék 
mennyiségét az esetek többségében nem 
mérik. A pontos információk elsőrendűen 
fontosak a jó és hatékony tervezéshez. Abban 
az esetben, ha a keletkező hulladék 

mennyiségét alá becsüljük, lehetséges, hogy 
kis kapacitású hulladékkezelési létesít-
ményeket tervezünk, így nem minden 
hulladék kerül megfelelően ártalmatlanításra. 
Viszont, ha a hulladékmennyiséget túl 
becsüljük, abban az esetben több 
hulladékkezelési létesítmény lesz, mint 
amennyi szükséges, és ez túlzott költségekhez 
vezet, valamint megnehezíti az ellenőrzést is. 

Hiányos, vagy nem megfelelő 
hulladékártalmatlanítási infrastruktúra 
(gondolván itt az aszódi, bezárás előtt álló, 
semmiféle műszaki védelemmel nem 
rendelkező hulladéklerakóra).  

Ha nincs megfelelő megoldás a 
hulladék ártalmatlanítására, akkor nem lehet 
valamit előírni. Az újrahasznosítási 
infrastruktúra teljes hiánya a régióban. 
Kezdetleges hulladék-begyűjtési infra-
struktúra Bagon. 

Szervezési, jogi, politikai problémák. 
Sok települési önkormányzatnak nincsenek 
meg az eszközei vagy szakemberei ahhoz, 
hogy a hulladékgazdálkodással foglal-
kozzanak. A kisebb települések nehezen 
viselik a jelentősebb költségeket. A 
megvalósítandó beruházások mérete túlzottan 
nagy a kisebb önkormányzatok számára. 
Jelentős probléma, hogy egyáltalán nincs 
vagy nincs jól megalapozott településközi 
együttműködés.  

A felsőbb szervek hatásköre a 
hulladékgazdálkodás terén, jelenleg túlzottan 
gyenge. 

Elégtelen az ellenőrzés az illegális 
hulladéklerakás, és a kiskertekben történő 
lerakás és égetés terén.  

Az átfogó jogi keretrendszer már 
megszületett Magyarországon, de az országos 
hulladékgazdálkodási terv csak nemrég került 
elfogadásra. 
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KÖRNYEZETVÉDELMI TUDATOSSÁG 
HIÁNYA 
  

A hulladékgazdálkodás csak akkor 
valósítható meg, ha minden érintett fél, főleg 
a lakosság meg van győződve arról, hogy 
nagyon lényeges kérdésről van szó. Sokan, 
önkormányzatok, állampolgárok, nem 
engedhetik meg maguknak a megfelelő 
hulladékgazdálkodást.  

Gazdaságilag nincsenek eszközök (pl.: 
a hulladéklerakás megadóztatása) a 
hulladékáram helyes irányba való terelésére. 

E fejezet keretén belül, a háztartási 
hulladékokra vonatkozó célokról tárgyalunk, 
amely célok minimális céloknak minősülnek 
európai összehasonlításban. Ezen célokat a 
tervezési időszak alatt kell megvalósítani a 
később taglalt eszközök és intézkedések 
segítségével. 

A hulladék mennyisége az 
elkövetkező 10 év alatt 20-30 %-al növekedne 
abban az esetben, ha ezen tendencia 
megállítása, illetve megfordítása érdekében 
semmilyen intézkedés nem történne. 

A megelőzés, és az újra hasznosítás 
hatására a hulladék növekedésének 
tendenciája megállítható, a keletkező hulladék 
mennyisége állandó szinten tartható. Az újra-
feldolgozás (anyagvisszanyerés) és a hulla-
dékégetés hatására a keletkező hulladék 
mennyisége visszaszorítható akár 30-40 %-al! 

A legfontosabb dolog a hulladék-
gazdálkodásban, hogy minden háztartásból be 
kell gyűjteni a hulladékot, hiszen ez teszi 
lehetővé a hulladék megfelelő kezelését. 

A jövőre vonatkozó pontosabb 
tervezés szempontjából a legfontosabb 
követelmény a hulladékmennyiség nyilván-
tartása, illetve a hulladék összetételének 
vizsgálata. 

Az elkövetkezendő években az egy 
főre jutó háztartási hulladék mennyisége, az 
előrejelzések szerint, folyamatosan 1-3 %-al 
növekedni fog. A hulladék keletkezésének 
megelőzésére tett erőfeszítések, és a hulladék 
újrahasznosításának szorgalmazása, mind a 
hulladék mennyiségének csökkentését, azaz a 
hulladékgazdálkodás fő célját segíti elő. 

A hulladékgazdálkodás jövőbeli 
célkitűzése az újrahasznosítás terén a 
következő: 

2010-re 40 %-os újrahasznosítási 
arány elérése, a jelenlegi 
hulladékmennyiségek mellett. 

Az újrafeldolgozás megvalósításához 
bizonyos feltételrendszerre van szükség.     
Bizonyos eszközök és intézkedések 
szükségesek az elinduláshoz: 
 Kellő hulladékmennyiség kell hogy 
rendelkezésre álljon.  
 Biztosítani kell a megfelelő 
feltételeket (minőség, mennyiség, ár) a 
hulladék terén, (a megfelelő mennyiség 
rendelkezésre áll, de egyenlőre nem a 
megfelelő feltételekkel társítva). 
 Előkezelési kapacitás 
megteremtésének szükségessége. 
 Az újra feldolgozott termékek 
számára (pl.: papír) megfelelő felvevő piacot 
kell találni, illetve teremteni.  
 A keletkező komposzt mennyisége 
2010-re a teljes hulladékmennyiség 17,5 %-át 
is elérheti, amely jelentős mennyiség. 

Rövid távon létre kell hozni az 
alapvető végleges hulladékártalmatlanítási 
infrastruktúrát  

Bag számára, vagyis jelen esetben egy 
regionális hulladéklerakót. Országos szinten a 
hulladéklerakók számát gazdasági és 
környezetvédelmi okokból korlátozni kell a 
hulladék-nyilvántartás segítségével 
optimalizálni kell. 

A tervezett beruházásokat megfelelően 
ütemezni kell, gondolok itt az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megye Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás által megálmodott 
hulladéklerakóra, hiszen záros határideig 
üzemelhet csak a jelenlegi aszódi 
hulladéklerakó. 
 Nagyobb hulladéklerakó, illetve 
nagyobb „ügyfélkör” elérése esetén az 
üzemeltetési költségek nagyobb mennyiségű 
hulladékra oszlanak el. Ez azt eredményezi, 
hogy nőnek a bevételek, ezáltal a tervezett 
hulladéklerakó mind gazdaságosabban, mind  
környezetkímélőbben működhetne, hiszen 
több pénz jutna monitoring rendszerekre és a 
megfelelően képzett munkaerő alkalmazására 
is. Befektetőt is könnyebb nagy 
hulladéklerakóhoz találni, illetve az állam 
(EU) is nagyobb mértékben támogatja a 
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nagyobb szabású, egész térség problémáját 
felölelő megoldás megvalósulását. 

(Európai Uniós tendencia, hogy a 
kezeletlen háztartási hulladékot nem 
engedélyezik hulladéklerakókban 
ártalmatlanítani. Ezt a tényt figyelembe kell 
venni a jövőben megépítendő hulladéklerakók 
esetében (pl. a kezeletlen háztartási hulladék 
frakciókra való bontása gépi úton, vagy a 
szelektív hulladékgyűjtés útján).  

Az új hulladéklerakó építése estén 
meg kell vizsgálni, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés, vagy a mai formában történő 
hulladékgyűjtés gépi szétválogatás melletti 
alkalmazása az elfogathatóbb az érintett 
lakosság számára. 

Bagon alternatívaként felmerült egy 
hulladékégető helybeli telepítésének 
lehetősége, illetve konkrét ajánlatott tett az 
égetőmű telepítésére egy német cég, azonban 
Bag, illetve a Galga völgye meglehetősen 
mély fekvése, éghajlata, geológiai adottságai 
miatt nem megfelelő erre a célra. Sem Bag, 
sem a környező községek lakossága nem 
szorgalmazta a hulladékégető Galga-völgy 
közelében való telepítését. A Galga völgyében 
jelentős a kommunális szennyezők és a közúti 
közlekedés által kibocsátott gázok, korom, 
por mennyisége, a zajterhelés, stb. Érthető, 
hogy az itt lakók, a korszerű technológia 
ellenére is tartanak a további egészségkárosító 
hatásoktól, újabb szennyező források 
megjelenésétől, amit az érintett 
megbetegedések statisztikai mutatói is 
szignifikánsan jeleznek.  
 
IPARI HULLADÉK 
 

Nincsenek megfelelő adatok a 
keletkező ipari hulladék mennyiségéről. Mind 
a nem veszélyes, mind a veszélyes ipari 
hulladék mennyiségéről korlátozott 
mennyiségű információ áll rendelkezésre. A 
cégek, az emberek nem csakhogy nem 
jelentik be a keletkezett ipari hulladékokat, 
hanem sokszor nem is megfelelően helyezik 
el azokat. 

A jogi, intézményi és szervezeti háttér 
nagyon gyenge. Ezt országos szinten kell 
először megoldani. 

A galgamácsai veszélyes hulladék 
lerakó kellő kezelési kapacitással rendelkezik, 

bár jellemzően Pest megyében és Budapesten 
is az ott keletkező veszélyes hulladék több 
mint kétszeresét kezelik. Kapacitási 
problémák egyenlőre nincsenek. 

Mivel még egy ilyen kis település 
esetén is, mint Bag csak nehezen 
felbecsülhető a különböző ipari hulladékok 
mennyisége, és a minősége, nincs megfelelő 
alap az ipari hulladékgazdálkodás terén a 
szükséges intézkedések kidolgozására. 

A célok ezért korlátozottan 
határozhatók meg. 
A megelőzés az ipari hulladékok terén is 
fontos. Rengeteg lehetőség áll ez ügyben 
rendelkezésükre a vállalkozóknak. A 
vállalkozás típusától függően, maguknak a 
vállalkozásoknak is hasznos lehet (pl.: az 
arculatépítésükben). Hiszen a különböző 
minőségbiztosítási rendszerekben, és ezáltal 
az ezeket a szabványokat használó cégeknél is 
fontos, hogy a beszállító cégek például milyen 
anyagokat használnak fel. A lakosság számára 
is hasznos a megelőzés, hiszen így a 
közvetlen környezetükben is alacsonyabb a 
szennyezőanyag kibocsátás. 

Az információ áramlását elő kell 
segíteni, hogy az értékes információk, 
kezdeményezések eljussanak a megfelelő 
helyekre. 

A hasznosítás és a végleges 
ártalmatlanítás terén is vannak teendők. 
 
ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOK  
 

Azon termelők illetve 
magánszemélyek, amelyeknél állati eredetű 
hulladék keletkezik, nem éreznek megfelelő 
ösztönzést arra, hogy a keletkező hulladékot a 
megfelelő ártalmatlanító, kezelő helyre 
szállítsák. Ennek oka, hogy a költségeket 
túlzottan magasnak tartják. 

A másik probléma, hogy gyakran túl 
későn kerül a keletkező állati eredetű hulladék 
a hulladékkezelő létesítménybe, ezáltal a 
fehérjék degradálódhatnak és így a végtermék 
minősége nagyban romolhat. 

A nem túl nagy mennyiségű állati 
tetemet a legtöbb esetben vagy elégetik, vagy 
elássák. Vagy ami a legrosszabb elviszik és 
fedetlenül hagyják lebomlani, amely azért 
veszélyes mert fertőzés léphet fel az elhullott 
állat kapcsán.  



8                                                                                                                                           XVI. évf. 2. sz. 
 

 

A hulladéktermelőket arra kell 
ösztönözni, hogy a keletkező hulladékukat a 
lehetőségeikhez képest a legmegfelelőbb 
helyen ártalmatlanítsák. 
Meg kell akadályozni az állati eredetű 
hulladék anyagok minőségromlását, főleg 
abban az esetben, ha azt például 
állateledelnek szeretnék felhasználni. 
 
ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK  
 

Az építési-bontási hulladékokra 
vonatkozóan nincs érvényes koncepció, bár az 
építési-bontási hulladékok a teljes 
hulladékmennyiségnek jelentős részét 
képezik. Előkezelési lehetőség legközelebb 
Budapesten, míg lerakási lehetőség Gödöllőn 
található legközelebb. 

Némely esetben a veszélyes 
hulladékok mennyisége az építési-bontási 
hulladékok között jelentős lehet, azonban 
általában ez nem jellemző. Az építési-bontási 
hulladék azon részét, amely mint másodlagos 
alapanyag kezelhető (ez az összes építési-
bontási hulladék 60-80 %-a), hasznosítani 
kell. Ezzel elkerülhető jelentős mennyiségű, 
tulajdonképpen hasznos hulladék lerakása. 

Előkezelésüket követően a hulladék 
felhasználható lenne mint újbóli építési 
anyag, vagy hulladéklerakók rekultivációjánál 
mint takaróanyag 
 
RONCS JÁRMŰVEK 
 

A jelenlegi helyzetről nincsenek 
pontos adatok, vagyis a keletkező hulladék 
mennyiségéről, és a kezelés milyenségéről és 
minőségéről. 

A jogi keretrendszer hiányzik például 
az újrafeldolgozásra vonatkozóan, és az ezt 
körbeölelő iparág is fejletlen, legalábbis a 
régión belül.  

A keletkező roncs gépjárművek sorsát 
regionális szinten is meg lehet oldani. A 
meglévő ócskavas telepek a beszállított 
gépjárműveket átvennék, illetve bejelentésre 
ingyen elszállítanák a háztartásokból, 
amelyhez szükség lenne egy szállító 
gépjárműre. 

Az így beszállított roncs gépjárművek 
az acélgyártás kiváló alapanyagai. 
 
ELEKTRONIKUS ESZKÖZÖK 
HULLADÉKA 
 

Nincsenek adatok a keletkező hulladék 
mennyiségéről és minőségéről. Az 
elektronikus hulladék újrafeldolgozása 
gyermekcipőben jár napjainkban Magyar-
országon, és jogi szabályozása is hiányzik. 

A veszélyes hulladékok részaránya a 
keletkező elektronikus hulladékokban jelentős 
lehet. Az elektronikus hulladékokat a többi 
hulladéktól elkülönítve kellene gyűjteni 
illetve tárolni, majd a még felhasználható 
alkatrészeket eltávolítani azokból. A 
szétszerelés közben a veszélyes hulladéknak 
minősülő anyagokat illetve alkatrészeket a 
veszélyes-hulladék lerakóba kell szállítani. 
 
MEZŐGAZDASÁGI  FÓLIA 
  

 A keletkező hulladék mennyiségéről 
nincsenek adatok, azt csak megbecsülni lehet. 
A hulladék ártalmatlanítása nem megfelelő, 
ugyanis a legtöbb esetben elégetik a fóliát, 
vagy illegális hulladéklerakóban helyezik el.  
Az embereket fel kell világosítani arról, hogy 
a műanyagok házilagos elégetésével 
nagyságrendileg nagyobb mértékű 
szennyezőanyag jut a környezetükbe, mintha 
azt a megfelelő körülmények között 
ártalmatlanítanák. 

Továbbá az embereket fel kell arról is 
világosítani, hogy az illegális hulladéklerakók 
és hulladékdombok használatával szintén a 
saját, és az őket követő generációk 
környezetét szennyezik nagymértékben, és 
sokszor helyreállíthatatlan módon.  

E problémák kezelését már 
gyermekkorban el kell kezdeni, ugyanis a már 
fiatal korban elkezdett neveléssel, 
szemléletbeli változások hozhatók létre az 
emberekben.  

 
Kiss Dániel 
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