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Minden településen rendelkezésre állnak már a négyféle csomagolási hul-
ladék (papír, üveg, fém, mûanyag) gyûjtésére szolgáló szelektív hulladék-
gyûjtõ szigetek. 42 hulladékudvar szolgálja további 13 fajta lakossági hul-
ladék (építési/bontási törmelék, elektronikai hulladék, gumiabroncs, kerté-
szeti nyesedék, mûanyag, üveg, fém, textil, izzó/fénycsõ, elem/akkumulá-
tor, sütõolaj/fáradt olaj, festékes doboz, bútorok, használati tárgyak) sza-
bályos, környezetbarát elhelyezését. két átrakóállomás a begyûjtött hulla-
dék költséghatékony szállítását biztosítja, a Gyõr-Sashegyen lévõ hulla-
dékkezelõ központ pedig a hulladékok újrahasznosításra történõ elõkészí-
tését, a lebomló hulladékok komposztálását és a végképp semmire sem
hasznosítható selejtanyag tárolását.

A lakossággal történõ együttmûködés elõsegítésére, a szolgáltatást vég-
zõ Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. folyamatosan frissülõ honlapján
(www.komszol.hu) nyújt tájékoztatást ügyfeleinek a rendszerrel, a hulla-
dékszállítással kapcsolatos információkról. Ezen kívül  lakossági ügyfél-
szolgálati telefonszámaikon (06-96/516-613. 06-96/516-614, 06-96/514-
606) is választ adnak a felmerülõ kérdésekre. A szelektív szigeteken elhe-
lyezett ingyenes hívható zöld számon (06-80/911-026) van lehetõség ar-
ra, hogy az edények telítettségét jelezzék. Kérjük, szíveskedjen bemon-

dani az edényzeten elhelyezett azonosító számot, valamint azt, hogy melyik hulladéktípus gyûjtõedénye telt meg. 
A társulás és a szolgáltató ezúton is köszöni a lakosság részérõl tapasztalható pozitív fogadtatást és együttmûkö-
dést, amelyre a továbbiakban is számítunk.
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rán a rendszer mûszaki tartalma a támogatási konstruk-
ció változása miatt többször átdolgozásra került.
A tagtelepülések polgármesterei mindvégig együttmû-
ködtek a projekt megvalósításához szükséges feltételek
megteremtésében. 2006-ban már kísérleti jelleggel két
településen (Öttevényen és Téten) is bevezetésre kerül-
hetett, az azóta az összes tagtelepülésen alkalmazott
hulladékgyûjtési rendszer.
2006. májusában megalakult a projekt civil kontrollját biz-
tosító Civil Monitoring Bizottság. 
2007-ben került kiírásra a FIDIC mérnök kiválasztására
megjelent közbeszerzési pályázat. 2007. októberében je-
lent meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fej-
lesztésére vonatkozó pályázati felhívás, amelynek isme-
retében a Társulási Tanács úgy határozott, hogy a pályá-
zati dokumentáció végleges elkészítését jóváhagyja és a

pályázat benyújtását elrendeli. A fejlesztési pályázat ke-
retében kerülhetett megvalósításra a sashegyi hulladék-
kezelõ-mû, két hulladék átrakó állomás, 42 hulladékud-
var, és a 339 szelektív hulladékgyûjtõ sziget. 2007. de-
cember 20-án a társulás a “KEOP-1.1.1. Települési Hul-
ladékgazdálkodási Rendszerek Fejlesztése” c pályázatot
benyújtotta a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságán, amelyet 2008. június 9-én a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélt és 6 501
000 000 Ft támogatást biztosított a projekt megvalósulá-
sához. A szükséges önrészt, a beruházás összegének
mintegy egyharmadát Gyõr Megyei Jogú Város önkor-
mányzata finanszírozta. A projekt kivitelezési munkálata-
it a Sashegy Arrabona Konzorcium nyerte el nyílt, nem-
zetközi közbeszerzési eljárás keretében. 2008. július 3-
án megtörtént a sashegyi regionális hulladékkezelõ köz-

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint a Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás Pro-
jekt Megvalósítási Egysé-
gének vezetõje és a hulla-
dékszállítási szolgáltatást
ellátó Gyõri Kommunális
Szolgáltató Kft. ügyvezetõ
igazgatója szeretném meg-
köszönni Önöknek azt a tü-

relmet és támogatást, amit a projekt megvalósítása
során tanúsítottak felénk.
A híradásokból és a társulás kiadványaiból is tájé-
kozódhattak róla, hogy az új rendszer bevezetése
és az arra történõ átállás nem mindenütt ment zök-
kenõmentesen. Azt mondhatjuk ez valahol termé-
szetes is, hiszen mindenkivel szemben új elváráso-
kat támasztott és az eddigiekhez képest más ma-
gatartást kívánt meg az új hulladékgyûjtési- és gaz-
dálkodási rendszer bevezetése. A kezdeti nehézsé-
geken azonban, azt mondhatom hamar túllendül-
tünk, a lakosság viszonylag hamar képes volt alkal-
mazkodni az új gyûjtési rendhez, és mint szolgálta-
tó mi is igyekeztünk minél kevesebb kellemetlensé-
get okozni Önöknek az átállással.
Jelen kiadványunkban szeretnénk Önöknek rövi-
den bemutatni a projekt megvalósulásának történe-
tét, a sok évvel ezelõtti tervezéstõl kezdve a meg-
valósulásig.
Bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen mérté-
kû együttmûködésre és támogatottságra számítha-
tunk a lakosság részérõl a környezetvédelem érde-
kében. 

„Együtt a tisztább környezetért!” Önökkel.

Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

Egy korszerûbb, környezetkímélõbb hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósításának gondolata már évekkel ezelõtt
felvetõdött, hiszen már akkor tudható volt, hogy az akkori
begyûjtés utáni azonnali hulladéklerakást nem lehet hosz-
szú távon folytatni tovább. A rendszer megvalósítását in-
dokolta és egyben sürgette is az a tény, hogy a gyõri Pá-
pai úton található korábbi hulladéklerakó befogadóképes-
sége a végéhez közeledett és az egyre szigorodó magyar
és uniós környezetvédelmi elõírások is megkövetelték a
hulladéklerakók és gyûjtési rendszerek modernizálását. A
következõkben röviden összefoglaljuk, hogy honnan indult
az az út, amelynek végén 2010. április 5-tõl elmondhatjuk
azt, hogy a társulás mind a 112 tagtelepülésén megvaló-
sult és mûködik az új hulladékgazdálkodási rendszer.

A cél megvalósítása
érdekében 2003-ban
Gyõr Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatá-
nak Közgyûlése dön-
tött a Gyõr és térsége
hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósítá-
sáról, és még ugyan-
ebben az évben aláírta
a térség 112 települé-

sének polgármestere a rendszer konzorciális szerzõdését.
2004-ben megalakult a Gyõr-Mosonmagyaróvár-Sopron
hulladékgazdálkodási rendszerek projekt-csoport, amely-
nek célja a három térségbe tartozó településekre egy kor-
szerû és megvalósítható hulladékkezelési rendszer meg-
tervezése volt. 2004. szeptemberében a projekt-csoport
átadta az ISPA/Kohéziós Alap pályázati anyagot a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgató-
sága részére.
2005-ben a térség 112 településének polgármesterei aláír-
ták a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás alapító okiratát. Ettõl kezdve a társulás azon
dolgozott, hogy az uniós és magyar állami támogatással
kiírásra kerülõ pályázathoz olyan anyagot állítson össze,
amely támogatásra érdemes módon oldja meg a települé-
sek lakossági szilárdhulladékának kezelését. Az évek so-

A hulladékkezelési és gazdálkodási
rendszer a tervezéstõl a megvalósításig

Tisztelt Olvasó!

Számos alkalommal találkoz-
hatott már a Gyõr Nagytérsé-
gi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás külön-
bözõ idõszaki kiadványaival,
amelyek arra voltak hivatot-
tak, hogy kezdetben az új
hulladékgazdálkodási rend-
szer tervezésérõl, késõbb
pályázati szakaszáról, meg-
valósításáról, majd mûködésérõl tájékoztassák. Bí-
zunk benne, hogy az eltelt években sok hasznos infor-
mációt sikerült eljuttatnunk Önhöz.
A kétharmad részben uniós és állami támogatásból és
egyharmad részben Gyõr városa által finanszírozott,
összesen 9,5 milliárd forint értékû, „Települési szilárd-
hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” címû
projektünk a befejezéséhez érkezett. Hosszú, kitartó
munka eredményeként eljutottunk oda, hogy megvaló-
sult a Gyõr-Sashegyen lévõ hulladékkezelõ központ,
megépült 42 hulladékudvar, 339 szelektív hulladék-
gyûjtõ sziget, 2 átrakóállomás, amelyek a hulladék
szállításának költséghatékonyabbá tételét szolgálják.
A 112 tagtelepülés családi házas területein, illetve ma-
ximum 3 lakásos társasházaiban bevezetésre került a
kétkannás hulladékgyûjtés.
A rendszer mûködésének sikere mostantól azon is mú-
lik, hogy a lakosság milyen mértékben mûködik együtt
és használja ki az új rendszer nyújtotta lehetõségeket.
Bízunk benne, hogy az eddig is jelentõs támogatottság
a lakosság részérõl a következõ idõszakban még in-
kább fokozódni fog és beigazolódnak számításaink,
melyek szerint a mostani hulladékgazdálkodási-, gyûj-
tési rendszer és a Gyõr-sashegyi selejttároló még év-
tizedekig megoldást nyújt a térség lakossági hulladé-
kának kezelésére.
Továbbra is azt kérjük, legyen Ön is aktív partnerünk a
hulladékgazdálkodási rendszer mintaszerû mûködte-
tésében!

Hegyi Zoltán
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács elnöke

pont alapkõletétele.
2008. október 16-án
került sor a „Hulladék-
gazdálkodási rendszer
eszközeinek, berende-
zéseinek és létesítmé-
nyeinek üzemeltetésé-
re” vonatkozó szerzõ-
dés aláírására, a köz-
beszerzési tenderen
nyertes Gyõri Kommu-
nális Szolgáltató Kft.-
vel. 2008. október 28-
án ünnepélyes keretek
között - a gyõri Város-
házán - a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának
igazgatója és a Társulási Tanács elnöke aláírták, az össze-
sen 9,5 milliárd forint értékû projekt támogatási szerzõdé-
sét. 2009. június 5. napjától megújított formában, infokom-
munikációs szempontból akadálymentesítetten üzemel a
társulás honlapja, a www.hulladek.gyor.hu 2009. július 16-
án megkezdõdött a szemét beszállítása a Gyõr-sashegyi
regionális hulladékkezelõ központba.  2009. augusztus 5-
én megnyílt az elsõ hulladékudvar. 2010. március 1-tõl a
társulás 111 településén, 2010. április 5-tõl pedig Gyõr vá-
rosában is teljes körûen elindult az új hulladékgyûjtési
rendszer.

Mostanra tehát a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás 112 településének minden lakosa
elmondhatja, hogy egy korszerû rendszerben, a szigorú
uniós és magyar környezetvédelmi elõírásoknak megfele-
lõen, környezetbarát módon van lehetõsége elhelyezni a
keletkezõ hulladékot. Ezzel a fejlesztéssel Ön is nap mint
nap tevékenyen hozzájárulhat ahhoz, hogy természeti kör-
nyezetünk szennyezése jelentõsen csökkenjen, és a sze-
lektív hulladékgyûjtésnek köszönhetõen egyre több újra-
hasznosítható másodnyersanyag kerüljön vissza a gyártá-
si folyamatokba a hulladéklerakó selejttároló medencéje
helyett.
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