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A Győr és térsége
települési szilárdhulladék-lerakók
rekultivációs projekt megvalósítása fontos és halaszthatatlan
lépés volt környezetünk védelme
érdekében. Győr városa a kezdetektől fogva kiemelten támogatta
az ezzel kapcsolatos fejlesztések
megvalósítását.
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a rekultivációra vonatkozó pályázaton mintegy 5,2 milliárd Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert, amelyből 43 helyszínen
megtörtént a lerakók rekultivációja. A helyszínek között a 2009. július 15-én – törvényi előírások
miatt – bezárt győri, Pápai úti szilárdhulladék-lerakó rekultivációja
is megvalósult. Ezzel természeti
környezetünk állapota javult, és a
lerakók környezetében élő, majd
kétszázezer lakos életminősége,
egészséges élethez való viszonya
megoldódott.
Ahhoz, hogy a hulladéklerakók felszámolása hosszú távon valóban
érezhető környezeti minőségjavuláshoz vezethessen, szemléletváltásra is szükségünk van.
Nagyon bízom benne, hogy a megvalósítás után felelősségteljes magatartással sikerül megőriznünk
mindannyiunk közös értékét, a
természet szépségét.

Borkai Zsolt
Győr Megyei Jogú Város
polgármestere

A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs program bemutatása
A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területének Győr-Moson-Sopron megyei része a Kisalföld nagytájhoz – azon belül a
Győri-medencéhez, a Szigetközhöz, a Rábaközhöz, a Mosoni-medencéhez és a Pannonhalmi-sokorói dombokhoz tartozik. A Veszprém megyei területek az ÉszakiBakony lábától a Győri-medencéig, a Pápai-medencében találhatók. Néhány település található a Komárom-Esztergomi síkság nyugati határán.
Az érintett területen találhatók a Fertőd-Hanság-Őrség Nemzeti Parkhoz és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó, védelemre kijelölt természetvédelmi körzetel: a Szigetközi Természetvédelmi Körzet, Rábaközi Természetvédelmi Körzet,
Pannonhalmi Természetvédelmi Körzet, Somló-hegy Természetvédelmi Körzet
és a Magas-Bakonyi Természetvédelmi Körzet. Ezeken a természetvédelmi szempontból értékesnek és megőrzendőnek kijelölt területeken korábban legálisan vagy
illegálisan hulladéklerakók működtek, melyek területe az évek folyamán egyre nőtt,
ezzel hatalmas tájsebet okozván a természetnek. Egyes helyeken a lerakott hulladék a talajt, a talajvizet is lokálisan elszennyezte.
A környezetvédelmi hatóság a nagyobb szeméttelepek, lerakók felülvizsgálatának
igényét és működési feltételeit határozatban írta elő, megállapítva többek között,
hogy a lerakók műszaki védelem nélkül épültek, és így a talajra és a felszín alatti
vízre potenciális veszélyt jelentenek. A működési területen lévő nagyobb települési
szilárdhulladék-lerakók esetében (Győr, Pápai út, Pannonhalma, Somlójenő,
Dudar), a 2003–2004-ben kiadott működési engedélyekben meghatározták a bezárás időpontját, a rekultiváció szükségességét és működés egyéb feltételeit.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elsők között
nyújtotta be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” tárgyú pályázatát, melyben az erre vonatkozó terveket a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága támogatásra ítélte. A Társulás a rekultivációs projekt megvalósítására 5,2 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam ﬁnanszírozott, melyhez
a tagtelepülések önkormányzatainak nem kellett önrészt biztosítaniuk.
Az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek a rekultivációs munkákat elvégző kivitelező cégek körzetenként.
Ezután a projekt keretében 42 településen összesen 43 korszerűtlen hulladéklerakót rekultiváltak, vagyis a hulladék elhelyezésére használt területek tájba
illesztését, megfelelően biztonságos szigetelését végezték el, a vízbázisok és a
talajvédelem figyelembevételével.
Tehát a területek olyan tereprendezésen és egyéb munkálatokon estek át, amely folyamat végén a terület újra illeszkedik az azt körülvevő természeti környezetbe. Ezzel, valamint megfelelő utógondozással az érintett területek környezeti veszélyessége jelentősen csökkenthető. A kivitelező cégek az elvégzett munkálatokról negyedéves részhatáridős jelentéseket tettek.
A rekultivációs projektben érintett települések lakói folyamatos tájékoztatást kaptak
a rekultivációval kapcsolatban.

A Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási
tanácsának az elnökeként a kezdetektől
fogva végigkísérhettem a projekt előkészítését, a pályázati
szakaszát és a megvalósítását.
Ezúton szeretném megköszönni a társulási tanács tagjainak és a 42 tagtelepülés összes polgármesterének, dolgozóinak, hogy sok éven keresztül kitartottak közös elhatározásunk mellett. A
Környezet és Energia Operatív Program keretében a társulásunknak lehetősége nyílt megpályázni „A települési
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvégzése” című projektet, amelyet települési
önrész vállalása nélkül az Európai Unió
és a Magyar Állam biztosított. A projekt
keretében így megvalósulhatott a felszámolt és bezárt hulladéklerakók rekultivációja, vagyis tájba illesztése.
Az érintett 43 lerakó rekultivációja
kiemelten fontos feladat volt, hiszen
ezek közül több a települések belterületén helyezkedett el, vagy természetvédelmi szempontból értékesnek és megőrzendőnek kijelölt területeket érintettek. Ezeknek a lerakóknak a rekultivációja után nemcsak
a minket körülvevő természeti környezet látványa változott meg, hanem
a levegőt és talajvizet károsító hatások
is jelentősen csökkentek, amelyek idővel teljes mértékben megszűnnek.

Hegyi Zoltán
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, Társulási Tanács elnöke

A Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás a Környezet
és Energia Operatív
Program keretében
benyújtott, a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációjára vonatkozó pályázatát a 2009. január 8-i keltezésű értesítés alapján támogatásra alkalmasnak találták a döntéshozók. Ezzel megkezdődhetett a projekt megvalósítása, amely a társulás területén 43
helyszínen levő bezárt, felhagyott, a jelenlegi jogszabályi előírásoknak nem
megfelelő, műszaki védelemmel nem
rendelkező hulladéklerakó rekultivációját jelentette. A rekultiváció építési
munkái befejeződtek. A műszaki feladat
helyszínenként változott, a négy kiviteli
szerződés keretében végzett munkák
összetettsége hatékony projektmenedzsment munkát követelt meg az építéskivitelezés szigorú mérnöki-műszaki
felügyelete mellett. Elismerés illet minden résztvevőt, akik segítették a régóta
megoldásra váró, környezetvédelmi
szempontból már sürgető feladatot, a
rekultiváció megvalósítását a helyszíni
építési munkáktól a támogatásból is
adódó adminisztratív kötelezettségek
teljesítéséig. Meggyőződésem, hogy a
projekt megvalósítása során alkalmazott műszaki beavatkozásokkal jelentősen csökkent a természetes környezet –
kiemelten a felszíni és felszín alatti
vizek – szennyezésének kockázata.
Tóth Árpád
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység
vezetője

A rekultivációs munkafolyamatokról
A rekultivációs rétegrend kiépítését a hulladéktest formázása előzte meg. A hulladéklerakó felszínére terelődő csapadékvizek lehető leggyorsabb elvezetése érdekében a hulladéklerakó felszínét megfelelő lejtéssel alakították ki, majd a hulladék felszínének 3050 cm vastagságban történő tömörítését végezték el.
Az így kialakított forma ezután megkapta a több rétegrendből álló takarást, először
egy úgynevezett kiegyenlítő réteg került
a hulladéktestre, majd erre került egy 30
cm vastagságú agyag vízzáró réteg, illetve
ezzel egyenértékű mesterséges szigetelőlemez, amely azt hivatott megakadályozni, hogy a csapadék leszivárogjon a
hulladéktestbe, és további szennyeződéseket mosson a talajba. A vízzáró réteg
fölé szivárgó réteget borítottak, amit homokos kavics alkot. Erre került az úgynevezett alsó fedőréteg, a munka végső fázisában pedig felső fedőrétegként 30 cm vastagságban humusztakarást kapott az egykori lerakó teteje, majd füvesítés történt a teljes felületén.
A társulás területén lévő lerakók közül – a hulladékmennyiségre tekintettel – 2
helyszínen volt lehetőség a lerakó felszámolásával történő rekultivációjára.
Azokon a helyszíneken, ahol az elmúlt 10 éven belül történt hulladéklerakás, a vég-

leges záróréteg beépítésére nem volt
lehetőség, tekintettel arra, hogy a hulladéktesben a bomlási folyamatok
nem zajlottak még le, és a lerakott
anyag tömörödése, roskadása miatt a
szigetelőréteg sérülése várható. A
végleges záróréteg kialakítására a
süllyedésmérések függvényében legkorábban 10 év múlva lesz lehetőség.
A magas szervesanyag-tartalommal rendelkező lerakók esetében a depóniagáz kezelését is meg kellett oldani 3 helyszínen.

Magyarország Alaptörvényében olvashatjuk, hogy mindannyian „felelősséget
viselünk utódainkért,
ezért anyagi, szellemi
és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedék életfeltételeit”. E sorok jegyében valósulhatott meg Győr és térsége szilárdhulladék-lerakóinak rekultivációs projektje.
Az illegálisan működő szilárdhulladéklerakók felszámolása és XXI. századi
korszerűsítése halaszthatatlan feladatunkká vált. A rekultiváció által tanúi lehetünk annak, hogy a modern kor embere nemcsak elhanyagolni, hanem építeni is képes környezetét: felszámolta a
tájsebeket, és helyükre megfelelő védelemmel ellátott, és megújulásra képes
természeti környezetet épített. Ezzel is
megteremtve a lehetőséget egy új technológiával működő és környezetkímélőbb hulladékkezelés számára. A KEOP
projekt segítségével és a 43 lerakó rekultivációja által nemcsak a biológiai életteret állították helyre, hanem a jövő
nemzedék szükségleteinek ﬁgyelembevételével tagadhatatlanul fontos lépést
tettünk környezetünk védelmében.
Győr-Moson-Sopron megye „zöld megyeként” kiemelt feladatának tekintette
az illegális hulladéklerakók rekultiválását. Bízom benne, hogy a lakosság hamar
felismeri, hogy a kialakult zöldterület
méltó helyszín mindennapi, vagy éppen
a nem egészen mindennapi szabadidős
és sporttevékenységek számára.
Széles Sándor
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal vezetője,
kormánymegbízott

Lépésről lépésre

Rekultivált területek utógondozása

• 2003. január 23-án Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése döntött a Győr
és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósításáról.
• 2003. október 9-én a győri városházán 112 önkormányzat
polgármestere aláírta a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
rendszer konzorciális szerződését.
• 2005. április 20-án a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
rendszer konzorciuma átalakult
társulássá, mely keretében 112
önkormányzat polgármestere
aláírta a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát.
• 2007. szeptember 19-én megjelent a Környezet és Energia
Operatív Program keretében „A
települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására
vonatkozó pályázat.
• 2007. október 16-i ülésén a
Társulási Tanács egyhangú határozatot hozott arról, hogy a
Környezet és Energia Operatív
Program keretében „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintő, térségi szintű rekultivációs programok elvégzése”
konstrukcióban
pályázatot
nyújt be.
• 2007. november 7-én az
Önkormányzati és Terület-

A rekultivált lerakók nagy részén monitoringkutakat is elhelyeztek, amelyek segítségével a talajvíz szennyezettségét ellenőrizni tudják.
A rekultivált helyszínekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóságok változó időtartamban, 20-30 évre utógondozási kötelezettséget írtak elő, amely során az előírt
számú talajvízmegﬁgyelő (monitoring) kutakból az előírt gyakorisággal mintát kell
venni, és a meghatározott vízminőségi komponens körre akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni. Gondoskodni kell továbbá a rekultivált területek fenntartásáról, mint a terület kaszálásáról, fűnyírásáról, a vízelvezető árkok ellenőrzéséről, tisztításáról szükség esetén, valamint a hulladéktest szintjének süllyedésellenőrzéséről.

Győr, Pápai úti lerakó
A társulás működési területén a győri
Pápai úti regionális lerakó kiterjedése és
elhelyezkedése miatt kiemelt eleme a
projektnek. A rekultiváció során műszaki
megoldásként mind a végleges, mind az
átmeneti fedőréteg beépítése megtörtént,
tekintettel arra, hogy a lerakónak vannak
10 évnél régebben művelt területei is. A
lerakott hulladékmennyiség és összetétel
miatt a biogáz összegyűjtésére 134 gázkút
létesült, a gáz ártalmatlanítása fáklyázással történik.

fejlesztési Minisztériumban a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanács elnöke és
a Projekt Megvalósítási Egység
képviselői bemutatták a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
projekt előkészítésének az állását az Európai Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság, és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály képviselőinek,
amit elfogadtak.
• 2007. november 9-én a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
az országban elsőként nyújtotta
be pályázatát a Környezet és
Energia Operatív Program –
KEOP-2.3.0 – „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” című pályázati felhívásra.
• 2008. március 21-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felkérte a társulást, hogy a KEOP2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok
elvégzése” beadott pályázatát
megbontva, újra nyújtsa be.
• 2008. július 31-én a társulás
újra benyújtotta pályázatát a
KEOP-2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” pályázatra.

• 2009. január 8-án a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
értesítette a társulást, hogy pályázatát támogatásra méltónak
ítélte, és 5.181.258.147 Ft öszszegű támogatást ítélt meg.
• 2009. március 12-én ünnepélyes keretek között – a győri városházán – a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának igazgatója és a Társulási Tanács elnöke
aláírják az összesen mintegy 5,2
milliárd forint értékű projekttámogatási szerződését.
• 2009. július 16-án bezárják a
győri, Pápai úti hulladéklerakót.
• 2010. október 15-én lezárult az
„Ég és zöld között” nevű, 112 tagtelepülés középiskolás diákjai
részére meghirdetett fotópályázat, melynek témája a természet
védelme, és a már meglévő, vagy
rekultiválásra váró tájsebek felkutatásának dokumentálása.
• 2010. november 15. és 2011. január 9. között megrendezésre
került a társulás településein élő
alsó és felső tagozatos diákok részére egy internetes kvízjáték.
• 2010. november 30-án került
sor a Projekt Megvalósítási Egység ülésén az „Ég és zöld között”
fotópályázat nyerteseinek díjátadására.
• 2010. december 1-jén aláírták
a vállalkozói szerződéseket az
ünnepélyes projektindító nyitórendezvény keretében.
• 2011. január 24-én a győri körzet 14 érintett települése

Ilyen volt – ilyen lett

lakóinak a JAURINUM Konzorcium és a STRABAG-MML Kft.
szakemberei lakossági nyílt nap
keretén belül tájékoztatást tartottak a hulladéklerakók rekultivációjának ütemezéséről, és az
elvégzendő munkálatokról.
• 2011. január 25-én a veszprémvarsányi körzet 15 érintett települése lakóinak az SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium szakemberei lakossági nyílt
nap keretén belül tájékoztatást
tartottak a hulladéklerakók rekultivációjának ütemezéséről,
és az elvégzendő munkálatokról.
• 2011. január 26-án a vaszari
körzet 13 érintett települése lakóinak a KH-2010 Konzorcium
szakemberei lakossági nyílt nap
keretén belül tájékoztatást tartottak a hulladéklerakók rekultivációjának ütemezéséről, és az
elvégzendő munkálatokról.
• 2011. január 28-án a Pápai úti
hulladéklerakón végzett munkálatok üteméről, technikai
megvalósításának módjáról és
várható hatásairól a Társulás
Megvalósítási Egységének tagjai
és a rekultivációt végző JAURINUM Konzorcium szakemberei
adtak felvilágosítást Győrben a
környéken működő cégek, boltok, áruházak képviselőinek, valamint a környék kiskerttulajdonosainak.
• 2011. június 30-án a vaszari
körzet 13 érintett települése lakóinak ismét tartottak egy lakossági tájékoztatást a rekultivációs munkafolyamatok előrehaladásáról.

A fotópályázat nyertes képei

PR és lakossági tájékoztatás
Sajtótájékoztatók, tudósítások, társadalmi célú hirdetések keretében a médián keresztül, valamint a rekultivációs projekt kezdetében készült szórólap útján a lakosságot rendszeresen tájékoztattuk a projekt aktuális állásáról.
A projektben érintett 112 tagtelepülés polgármesterei, valamint civil szervezetek
hírlevelek útján is kaptak tájékoztatást. Továbbá rendszeresen megszervezésre kerültek a Társulási Tanács ülései, valamint szélesebb kört érintve a Projekt Megvalósítási Egység tájékoztatói a települések polgármesterei részére.
A projekthez kapcsolódóan 2009-ben közvélemény-kutatást is készíttettünk,
amelyben a bevont minta a társulás egész földrajzi területét képviseli. A kutatás a
lakosok környezetvédelemhez való hozzáállását, az illegális hulladéklerakóknak
helyzetéről való ismereteit vizsgálta, illetve hogy voltak-e előzetes ismereteik a rekultivációs projektről, annak jelentőségéről, vártak-e pozitív változást a megvalósításnak köszönhetően. 2012 elején zajlott a 2009-ben elvégzett közvélemény-kutatás kontrollja, melyben szintén rákérdeztünk a lakosok környezetvédelemhez
való hozzáállására, illetve hogy tudtak-e a rekultivációról, amely a közvetlen lakókörnyezetükben zajlott.
A társulás bemutatására, főbb céljainak megismertetésére korábban elkészült a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önálló honlapja,

A fotópályázat nyertesei
a www.hulladek.gyor.hu weblap, ezen keresztül a rekultivációról folyamatosan frissülő tájékoztatást kaptak az érdeklődők. De nemcsak a projekt aktuális információiról, hanem a projekt korábbi eseményeiről is tájékozódhatunk az archívumban.
A honlap látogatottsága 2012-re meghaladta a 370.000-et.
A projekt keretében (2010 őszén) „Ég és
zöld között” címmel fotópályázatot hirdettünk meg a társulás 112 tagtelepülésének bármelyikén élő, vagy oda középfokú
oktatási intézménybe járó, 9–12. évfolyamos tanulók számára, melynek témája a
természet védelme, és a már meglévő,
vagy rekultiválásra váró tájsebek felkutatása, dokumentálása.
Ezután internetes kvízjátékban mérhették össze tudásukat a társulás településein
élő alsó és felső tagozatos diákok.
Az ünnepélyes projektindító nyitórendezvényen a nyertes kivitelező cégek vezetői aláírták a munkálatokra vonatkozó
szerződéseket. Különböző rendezvényeket is szerveztünk a kivitelezési munkálatok megkezdését követően. A 42 érintett település lakóit körzetenként tájékoztattuk lakossági nyílt napok keretében a
hulladéklerakók rekultivációjának ütemezéséről, az elvégzendő munkálatokról, és
a rekultivációs munkafolyamatok előrehaladásáról. A tájékoztatást körzetenként
a rekultivációt végző kivitelező cégek szakemberei tartották.
A Pápai úti hulladéklerakó környékén található cégek, boltok, áruházak képviselőinek, valamint a környék kiskerttulajdonosainak külön adtak felvilágosítást a
Társulás Megvalósítási Egységének tagjai és a rekultivációt végző kivitelező cég
szakemberei a hulladéklerakón végzett
munkálatok üteméről, technikai megvalósításának módjáról és várható hatásairól. Sajtótájékoztatót is tartottunk a
Pápai úti hulladéklerakó rekultivációjának munkafolyamatáról, mely keretében
felvételeket készíthettek a területen a
média képviselői.
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A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás működési területén
a rekultivációban érintett települések

Megszólalnak a kivitelezők
A győri Pápai úti hulladéklerakó rekultivációja abban különbözött, és egyben tette különlegessé a kivitelező számára a projektet, hogy a rekultivációs munkák egy helyszínen, Győr
bevásárlóközpontjainak szomszédságában zajlódtak. Ezért a JAURINUM Konzorcium különös ﬁgyelmet fordított a kivitelezéssel járó negatív hatások minimalizálására. Például a
hulladék-áthalmozási munkálatokat, melyek kellemetlen szaghatással jártak, télen is dupla
gépkapacitással végezte, annak érdekében, hogy a nyers hulladéktest minél gyorsabban szigetelésre kerüljön. A kivitelezési munkákat a JAURINUM Konzorcium a jogszabályoknak
és a kiviteli terveknek megfelelően, a szerződés szerinti határidőre készítette el.
Szabó Dusán projektmenedzser
Bilﬁnger Berger Civil Hungária Kft.

Győr, Pápai út
(1 lerakó)
JAURINUM Konzorcium
• Bilﬁnger Berger
• Civil Hungária Kft.
• Repét Kft.
• West Hungária Bau Kft.

A Strabag MML Kft. hulladékgazdálkodási létesítmények építése és régi hulladéklerakók
rekultivációja tekintetében is számos projekten szerzett már tapasztalatokat. Ezen szakmai
tudás birtokában a lerakók rekultivációját a nem ideális időjárási körülmények és a szoros
részhatáridők ellenére is sikerült a szerződésnek megfelelően teljesíteni. A rekultivációk
elvégzésével így egy nagyon fontos környezetvédelmi cél teljesült, aminek előnyeit a környék
lakossága élvezheti. A projekt sikeres lebonyolítását elősegítette mind a Megrendelő, mind
a műszaki ellenőrzést ellátó Mérnök Szervezet együttműködő hozzáállása és aktív közreműködése a kisebb-nagyobb feladatok teljesítése érdekében.
Naszály András projektvezető
Strabag MML Kft.

Győri körzet
(14 lerakó)
STRABAG-MML Kft.

A vaszari körzet 13 hulladéklerakójának rekultivációját a KH 2010 Konzorcium végezte el,
amelynek vezetője a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagja a Hídtechnika Kft. volt.
A beruházás során egy hulladéklerakót átmenetileg, tízet pedig véglegesen lezártak, két lerakót
teljesen felszámoltak. A konzorcium ügyelt arra, hogy a helyi úthálózatokat a lehető legkevésbé
vegyék igénybe, a lakosok nyugalmát a kivitelezéskor ne zavarják. Ennek az együttműködésnek
is köszönhető, hogy a munka gördülékenyen haladt, a munkaterületek átadása után alig egy
évvel eredményesen le is zárult a rekultivált területek műszaki átadás-átvételi eljárása.
Iváncsik Erika projektvezető
KH-2010 Konzorcium – KÖZGÉP Zrt.

Vaszari körzet
(13 lerakó)
KH-2010 Konzorcium
• KÖZGÉP Zrt.
• Hídtechnika Kft.

A veszprémvarsányi körzet 15 településén lévő régi hulladéklerakók rekultivációs munkálatait a Swietelsky Magyarország Kft. és az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. végezte. A munkaterület átadása óta a települések régi lerakói az eredeti terveknek megfelelően tájba illesztve lezárásra kerültek a tervezett rétegrendekkel. A rendezett állapotokat a lakosság
örömmel fogadta. A települések zavarásmentessége elsődleges szempont volt számunkra,
így ebből adódó nézeteltérésre is csak kevés alkalommal került sor. A 2011-es év rendkívül
száraz volt, mely számunkra a kiviteli munkákat segítette, a mostani évforduló csapadékosabb időjárása pedig jótékonyan hat majd a felületeken kialakított vegetációra.
Skultéty István projektvezető
SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium

Veszprémvarsányi körzet
(15 lerakó)
SA Veszprémvarsányi
Körzet Konzorcium
• Swietelsky Magyarország Kft.
• A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft.
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