


A Gyõr és térsége
hulladékgazdálko-
dási projekt meg-
valósítása fontos
és halaszthatatlan
lépés, amelyet
környezetünk vé-
delme érdekében
meg kell tennünk.
Gyõr városa a

kezdetektõl fogva kiemelten támogatta az
ezzel kapcsolatos fejlesztések és beruhá-
zások megvalósítását.
A fejlesztés immár a megvalósítási sza-
kaszba lépett, elkezdõdött Gyõr-Sashe-
gyen a 112 település regionális hulladék-
lerakójának építése.
A lerakó építése mellett, a már létezõ,
többnyire illegálisan mûködõ szeméttele-
pek felszámolása is felelõsségteljes és
fontos feladat, amelyet a társulás a rekul-
tivációra vonatkozó pályázaton nyert
mintegy 5,2 milliárd Ft támogatásból va-
lósít meg összesen 43 helyszínen.
A helyszínek között a Gyõr, Pápai úti és
a kisebb településeken lévõk is megtalál-
hatóak. Természeti környezetünk állapo-
tának javítása és a lerakók környezeté-
ben élõ, majd kétszázezer lakos életmi-
nõségének, egészséges élethez való jo-
ga biztosításának lehetõségét látom a
rekultivációs projektben.
Ahhoz, hogy a hulladéklerakók felszámo-
lása hosszú távon valóban érezhetõ kör-
nyezeti minõségjavuláshoz vezethessen
szemléletváltásra is szükségünk van. 
Nagyon bízom benne, hogy a megvalósí-
tás után felelõsségteljes magatartással
sikerül megõriznünk mindannyiunk kö-
zös értékét, a természet szépségét.

Borkai Zsolt
Gyõr Megyei Jogú Város 

polgármestere

A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ
térségi szintû rekultivációs program bemutatása

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás   elsõként nyújtotta be
pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „A települési szilárdhulladék-le-
rakókat érintõ térségi szintû rekultivációs programok elvégzése”címû kiírásra. A Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága 2009. január 8-án támogatásra érde-
mesnek találta a Társulás erre vonatkozó terveit, és mintegy 5,2 milliárd forinttal támogatta a
megvalósítást. A Környezet és Energia Operatív Programban megfogalmazott fejlesztések
célja, hogy mérsékelje ha-
zánk környezeti problémáit,
ezzel javítva a társadalom
életminõségét és a gazdaság
környezeti folyamatokhoz tör-
ténõ alkalmazkodását. A kör-
nyezeti problémák társadalmi,
gazdasági és természeti
okokra vezethetõk vissza. A
hatékony, megelõzõ beavat-
kozásokat elsõsorban az
okok szintjén kell megtalálni,
de bizonyos mértékben szük-
séges a hatótényezõk megfe-
lelõ kezelése is.
A megelõzõ környezetvéde-
lemre való áttérés fontos



A Környezetvé-
delmi és Vízügyi
Minisztérium Fej-
lesztési Igazgató-
sága feladata az
Unió fejlettebb
tagországaihoz
történõ felzárkó-
zást segítõ ala-
pok, a Kohéziós
Alap és a Strukturális Alapok által nyúj-
tott környezetvédelmi fejlesztések keze-
lése. Célja, hogy a fejlesztésekre fordí-
tott források, melyek az Európai Unió ál-
tal biztosított alapokból, illetve hazai tá-
mogatásból állnak, a lehetõ legmegfele-
lõbb színvonalon kerüljenek felhaszná-
lásra, visszafizetési kockázat nélkül.
Természeti környezetünk értékes, óvnunk
kell a károsító hatásoktól, és mindent el kell
követnünk azért, hogy a jelenleg ártó té-
nyezõket megszüntessük, vagy minimális-
ra csökkentsük.  Ennek érdekében került
kiírásra a Környezet és Energia Operatív
Program keretében, „A települési szilárd-
hulladék-lerakókat érintõ térségi szintû re-
kultivációs programok elvégzése” címû pá-
lyázati felhívás, amelyre a Gyõr Nagytérsé-
gi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás, az országban elsõkén nyújtotta
be pályázati anyagát.
A Társulás és szakemberei már évek óta
kitartóan dolgoznak egy korszerû hulla-
dékgazdálkodási rendszer megvalósítá-
sáért, illetve azért, hogy a Társulás terü-
letén lévõ, a környezetvédelmi elõírások-
nak nem megfelelõ hulladéklerakók
rekultiválásra kerüljenek. Kitartó és hoz-
záértõ szakmai munkájuknak köszönhe-
tõen, elérhetõ közelségbe került közös
célunk: a tiszta, egészséges környezet.

Huba Bence,
igazgató

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság

eszközei a kedvezõ környezeti állapot fenntartását biztosító be-
avatkozásoknak. A megfogalmazott cél az élhetõ környezet
megteremtése és fenntartása. Ennek érdekében a települése-
ken programozottan zajlik többek között a hulladékgazdálkodási
rendszer korszerûsítése, valamint a települési szilárdhulladék-
lerakók rekultivációja. Mivel a Társulás területén található szi-
lárdhulladék-lerakók nagy része a települések belterületén he-
lyezkedik el, még sürgetõbb rekultiváció megoldása. A rekultivá-
landó terület nagysága közel 61 ha, a tervezett rekultivációval és
tájba illesztéssel 5,8 millió m3 lerakott hulladék által okozott kör-
nyezeti kockázat csökkenthetõ. Az érintett terület lakossága 193.438 fõ, amely a Társu-
lás területén élõ népesség 74%-a.
A közvetlenül érintett települések közül 12 esetében belterületen vagy annak szomszédságá-
ban található lerakó, 500 méteres védõtávolságon belül mintegy 900 személy él. A helyszí-
nek közül 8 szennyezõdésre fokozottan érzékeny területen, 2 lerakó pedig ivóvízbázis védõ-
területén helyezkedik el. A rekultivációval a felszíni és a felszín alatti vizek további szennye-
zõdése jelentõsen csökkenthetõ. További környezetjavító hatás várható azzal, hogy a lerakók
metán kibocsátása csökken, majd a rekultiváció befejezésével megszûnik. A lerakók lefedé-
se és tájba illesztése a települési és a természeti környezet értékét növeli.

Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

Projekt Megvalósítási Egység vezetõje



A háztartásokban
keletkezõ hulla-
dék elhelyezésé-
re sokféle megol-
dást kitaláltunk
már mi, emberek.
A fejlõdés követ-
keztében, egyre
több hulladékot
termelünk, hiszen

szinte bármi, amit megvásárolunk, be
van csomagolva. Évenként zacskók, do-
bozok, újságok százait hajítjuk a szemét-
be. De vajon elgondolkodunk-e rajta ho-
va kerül a szemét? 
A rendszeres szemétszállítás bevezeté-
se elõtt, a kisebb településeken kijelölt
helyekre szállították el a lakók a keletke-
zõ hulladékot. Annak ellenére, hogy a
szemét elszállítása rendszeressé vált,
többen sajnos még mindig használják
ezeket a lerakókat.
A Környezet és Energia Operatív Program
keretében Társulásunknak lehetõsége nyílt
megpályázni azt a támogatást, amelybõl
települési önrész vállalása nélkül felszá-
molhatók ezek a környezetkárosító hulla-
déklerakók. Az érintett 43 lerakó rekultivá-
ciója kiemelten fontos feladat, hiszen ezek
közül több a települések belterületén he-
lyezkedik el, vagy természetvédelmi szem-
pontból értékesnek és megõrzendõnek ki-
jelölt területeket érintenek. 
Ezeknek a lerakóknak a felszámolása
után nem csak a minket körülvevõ termé-
szeti környezet látványa változik meg,
hanem a levegõt és talajvizet károsító
hatások is jelentõsen csökkennek, illetve
idõvel teljes mértékben megszûnnek. 

Hegyi Zoltán
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás
Társulási Tanács elnöke

A fenntartható fejlõdés biztosítása
A hosszú távon fenntartható fejlõdés biztosításának alapvetõ feltétele a természeti erõ-
forrásokkal való takarékos gazdálkodás, ami a nem megújuló erõforrások kitermelésé-
nek mérséklését, a hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználást, valamint a
környezet minél kisebb mértékû terhelését kívánja meg. 
A fenntartható fejlõdés célkitûzéseit és megvalósítását szolgáló feladatokat az európai
uniós és a hazai szabályozás stratégiai dokumentumokban rögzítette. Az Európai Unió
2006. június 16-i csúcstalálkozóján elfogadta az Unió megújított Fenntartható Fejlõdési
Stratégiáját, amely alapján hazánk 2007. júniusáig elkészítette a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Stratégiáját. Az ebben foglalt feladatok teljesítését az uniós támogatási forrá-
sok felhasználása során is biztosítani szükséges. A támogatási források felhasználását
szabályozó Új Magyarország Fejlesztési Terv ezért stratégiai céljaként jelöli meg a fenn-
tartható fejlõdéshez való hozzájárulás biztosítását.

A projektben érintett népesség, települések, valamint célkitûzések
A Gyõr Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulást a tele-
pülési önkormányzatok
Gyõr és térségének hulla-
dékgazdálkodási közfel-
adatainak térségi megvaló-
sítására hozták létre,
amely közfeladatot a hatá-
lyos jogszabályoknak meg-
felelõen kívánnak ellátni.
Ebbõl adódóan a Társulás
céljai között szerepel, a fel-
színi és felszín alatti vizek
további szennyezõdésé-

nek megakadályozása és a környezetterhelés csökken-
tése érdekében, rekultiválni a környezetterhelõ, régi,
mûszakilag nem megfelelõ bezárt illetve felhagyott tele-
pülési szilárdhulladék-lerakókat.
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányza-
ti Társulás mûködési területe Gyõr-Moson-Sopron megye,
Komárom-Esztergom megye és Veszprém megye terüle-
tén elhelyezkedõ 112 településre terjed ki, összesen

260.000 lakót érint. A településeken összesen 43 bezárt, önkormányzati vagy állami tulajdo-
nú, települési szilárd-hulladék lerakó rekultivációját szükséges végrehajtani 2011. július 1-ig. A

A települési szilárdhulladék-lerakók
rekultiválásának szükségessége és a projekt
megvalósításától várt eredmények



• 2002. november 7-én Gyõr Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata gesztorként benyújtotta
írásbeli jelentkezését a Gyõr és térsége hulla-
dékgazdálkodási rendszer megvalósítására sa-
ját és másik 111 önkormányzat nevében.

• 2003. január 23-án Gyõr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyûlése döntött a
Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási rend-
szer megvalósításáról

• 2003. október 9-én a gyõri Városházán 112
önkormányzat polgármestere aláírta a Gyõr
és térsége hulladékgazdálkodási rendszer
konzorciális szerzõdését.

• 2004. január 30-án a soproni Városházán a
soproni, a mosonmagyaróvári és gyõri kon-
zorciumok gesztor önkormányzatának polgár-
mesterei aláírták a Gyõr-Mosonmagyaróvár-
Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek pro-
jekt-csoport együttmûködési megállapodását.

• 2004. szeptember 30-án a gyõri Városhá-
zán a Gyõr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulla-
dékgazdálkodási rendszerek projekt-csoport
átadta a Kohéziós Alap pályázati anyagot a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság részére.

• 2005. április 20-án a Gyõr és térsége hulla-
dékgazdálkodási rendszer konzorciuma átala-
kult társulássá, mely keretében 112 önkor-
mányzat polgármestere aláírta a Gyõr Nagy-
térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás alapító okiratát.

• 2005. október 7-én a Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Beruházást Elõkészítõ Igazgatóság, a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium, Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
és a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás aláírta a Gyõr-Mosonma-
gyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendsze-
rek tervezési-elõkészítési munkáinak állami finan-
szírozására vonatkozó támogatási szerzõdést.

Lépésrõl lépésre

rekultivációs projekttel köz-
vetlenül érintett 42 telepü-
lés népessége 193.438 fõ,
amely a  Társulás mûködé-
si területén élõ teljes né-
pesség 74%-a.
Az érintett lerakók közül 12
közvetlenül belterületi in-
gatlanon vagy annak szom-
szédságában helyezkedik
el. A szeméttelepek, lera-
kók ki nem jelölt 500 m-es
védõterületén mintegy 900
lakó él.  A helyszínek közül 8 a felszíni szennyezõ-
désre fokozottan érzékeny felszín alatti víz területe-
in, 2 helyszín távlati ivóvízbázis hidrogeológiai védõ-
területén található. 

A rekultiválandó lerakók elhelyezkedése a természeti környezetben
A Társulás mûködési területének Gyõr-Moson-Sopron
megyei része a Kisalföld nagytájhoz – azon belül a
Gyõri-medencéhez, a Szigetközhöz, a Rábaközhöz, a
Mosoni-medencéhez és a Pannonhalmi-sokorói dom-
bokhoz tartozik.  A Veszprém megyei területek az Észa-
ki-Bakony lábától a Gyõri-medencéig, a Pápai-meden-
cében találhatók.  Néhány település található a Komá-

rom-esztergomi síkság
nyugati határán.
A projekt területén lévõ
települések és szû-
kebb-tágabb környeze-
tük számos és értékes
idegenforgalmi kínálat-
tal, jelentõs tájértékek-
kel rendelkeznek. Meg-
találhatóak itt a különle-
ges építészeti emlékek,
természeti,  kulturális,
muzeális értékek, szá-
mos lehetõséget kínál



• 2006. január 16-án a Nemzeti Fejlesztési Hi-
vatal Beruházást Elõkészítõ Igazgatóság, a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesz-
tési Igazgatóság, a Gyõr Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a GM
2006 Konzorcium aláírta a Gyõr-Mosonmagya-
róvár-Sopron hulladékgazdálkodási rendszerek
tervezésére vonatkozó szerzõdést, amelyet a
tervezõ nyílt közbeszerzési eljáráson nyert el.

• 2006. május 24-én megalakult a projekt civil
kontrollját biztosító Civil Monitoring Bizottság,
melynek tagjai több civil szervezetbõl kerültek ki.

• 2006. július 31-ig elkészültek a Gyõr-Mo-
sonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálkodási
rendszerek megvalósítását elõkészítõ enge-
délyezési tervek.

• 2006. szeptember 30-ra elkészültek a
Gyõr-Mosonmagyaróvár-Sopron hulladék-
gazdálkodási rendszerek megvalósítását
elõkészítõ kiviteli tervek.

• 2006. szeptember 30-ra elkészültek a Gyõr-
Mosonmagyaróvár-Sopron hulladékgazdálko-
dási rendszerekre vonatkozó pályázati elõmi-
nõsítési anyagok, melyek elkészítésében az
EPEM-BC Berlin-KSZI Konzorcium technikai
segítségnyújtóként állt rendelkezésre.

• 2007. februárjában megtartotta elsõ ülését
a Civil Monitoring Bizottság.

• 2007. szeptember 19-én megjelent a Kör-
nyezet és Energia Operatív Program kereté-
ben „A települési szilárdhulladék-lerakókat
érintõ térségi szintû rekultivációs programok
elvégzése” konstrukcióban megvalósítandó
projektek támogatására vonatkozó pályázat.

• 2007. október 16-i ülésén a Társulási Ta-
nács egyhangú határozatot hozott arról,
hogy a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében, „A települési szilárdhulladék-
lerakókat érintõ, térségi szintû rekultivációs
programok elvégzése” konstrukcióban pályá-
zatot nyújt be. 

a természet kedvelõinek
kirándulásra, sétára, tú-
rázásra, vízi sportok ûzé-
sére. Ennek hasznosítá-
sa, bemutatása, megis-
mertetése fenntartása és
megõrzése felelõsségtel-
jes tevékenység. 
A rekultiválandó lerakók
sajnos természetvédelmi
szempontból értékesnek
és megõrzendõnek kijelölt
területeket is érintenek. (Szigetközi Természetvédelmi
Körzet, Pannonhalmi Természetvédelmi Körzet, Ösfeny-
ves Természetvédelmi Körzet, Somló-hegy Természetvé-
delmi Körzet). Két helyszín Natura-2000 területként is ki-
jelölt (Kajárpéc és Gönyû-Nagyszentjános). A Sokorói-
dombság településein (Pannonhalma, Sokorópátka, Té-
nyõ, Kajárpéc, Lázi, Sikátor-Veszprémvarsány, Bakony-
szentlászló), található rekultiválandó lerakók közvetve
vagy közvetlenül érintik a természetvédelmi körzeteket és a világörökség részeként kije-
lölt bencés fõapátság tájképi környezetét.

A rekultiváció szükségessége
A Társulás mûködési területén – az országos helyzettel megegyezõen, a hetvenes évektõl
kezdõdõen a települési szilárd hulladékot a települések határában található anyag-nyerõhe-
lyek gödreiben vagy erre kijelölt, mûszaki védelem nélküli kültelkeken – a közegészségügyi ha-
tóság felügyeletével helyezte el a községi tanács, majd a települési önkormányzat.
A 90-es évek végétõl az önkormányzatok által kijelölt szeméttelepek kiterjedése az év-
tizedek során egyre nõtt, a beépített területek egyre közelebb kerültek a lerakóhelyek-
hez, az illegális szemételhelyezés is gyakoribbá vált. A területen elhelyezett települési
hulladék jelentõs életminõség és tájérték csökkentõ hatása fokozottan érvényesült.
Egyes helyeken a lerakott hulladék a talajt, a talajvizet is lokálisan elszennyezte.
A környezetvédelmi hatóság a nagyobb szeméttelepek, lerakók felülvizsgálatának igé-
nyét és mûködési feltételeit határozatban írta elõ, megállapítva többek között, hogy a le-
rakók mûszaki védelem nélkül épültek és így a talajra és a felszín alatti vízre potenciá-
lis veszélyt jelentenek. A nagyobb szeméttelepek felülvizsgálata során általában igazo-
lódott a hatóság feltevése, a lerakók környezetszennyezõ hatása.  
A mûködési területen lévõ nagyobb települési szilárdhulladék-lerakók esetében (Gyõr, Pápai út,
Pannonhalma, Somlójenõ, Dudar), a 2003-2004-ben kiadott mûködési engedélyekben megha-
tározták a bezárás idõpontját, a rekultiváció szükségességét és mûködés egyéb feltételeit. 

A rekultiváció megvalósítása
A rekultiváció fogalma: a nem megfelelõ mûszaki védelemmel épített, bezárt hulladéklerakó
vagy hulladék elhelyezésére használt terület környezeti veszélyességének csökkentése mû-
szaki védelem utólagos kiépítésével, tájba illesztésével, továbbá utógondozásával.



• 2007. november 7-én az Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Minisztériumban a Gyõr Nagytér-
ségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanács elnöke és a Projekt Meg-
valósítási Egység képviselõi bemutatták a Gyõr
és térsége hulladékgazdálkodási projekt elõkészí-
tésének az állását az Európai Bizottság, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség, a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Hulladékgazdálkodási és Technológiai Fõosz-
tály képviselõinek, amit elfogadtak.

• 2007. november 9-én a Gyõr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az
országban elsõként nyújtotta be pályázatát a
Környezet és Energia Operatív Program –
KEOP-2.3.0 – „A települési szilárdhulladék-lera-
kókat érintõ térségi szintû rekultivációs progra-
mok elvégzése” címû pályázati felhívásra.

• 2007. december 17-én a Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás Közgyûlést tartott a tagtelepülések tájé-
koztatása érdekében.

• 2008. március 21-én a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felkérte a társulást, hogy a KEOP-
2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintõ
térségi szintû rekultivációs programok elvégzése”
beadott pályázatát megbontva, újra nyújtsa be.

• 2008. július 31-én a társulás újra benyújtot-
ta pályázatát a KEOP-2.3.0 „A települési szi-
lárdhulladék-lerakókat érintõ térségi szintû re-
kultivációs programok elvégzése” pályázatra.

• 2009. január 8-án a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága
értesítette a társulást, hogy pályázatát támoga-
tásra méltónak ítélte és 5.181.258.147 Ft ösz-
szegû támogatást ítélt meg.

• 2009. februárjában ünnepélyes keretek kö-
zött – a gyõri Városházán – a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazga-
tóságának igazgatója és a Társulási Tanács el-
nöke aláírják, az összesen mintegy 5,2 milliárd
forint értékû projekt támogatási szerzõdését.

A lerakók rekultivációja, a felsõ lezárás kialakítása a hatályos jogszabályban foglaltak sze-
rint történik. A rekultivációs rétegrend kiépítéséig a terület õrzését biztosítani kell. a hulla-
dékhatáron a lerakott kismennyiségû hulladékot fel kell szedni és a rekultivációra kijelölt
területen kell elhelyezni. A felszedett hulladék alatti talajt 0,5 m mélységben ki kell termel-
ni és a hulladéktestre át kell rakni. A tereprendezés során a lerakó felületét egyenletesen
kell kialakítani, és el kell végezni a rézsûk rendezését is.
A hulladéktest formázása során alkalmassá kell tenni azt a záróréteg fogadására, hogy
a vegetációs réteg megvalósítása után a terület tájképi megjelenése a lehetõ leggyor-
sabban közelítse meg a lerakó léte elõtti terepadottságokat.
A hulladéklerakó felszínére jutó csapadékvíz lehetõ leggyorsabb elvezetése érdekében
a hulladéklerakó felszínének megfelelõ lejtéssel történõ kialakítása és a meglévõ hulla-
dék átrendezése mellett a hulladék felszínének 30–50 cm vastagságban történõ tömö-
rítését kell elvégezni.
A hulladéklerakó felszínérõl a kialakult fás szárú vegetációt – rekultivációs réteg kiala-
kítását akadályozó növényzetet – el kell távolítani. A hulladéklerakó rekultivációját végle-
ges felszíni záróréteg rendszer
kialakításával egy, vagy átme-
neti felszíni záróréteg kialakí-
tásával két ütemben kell elvé-
gezni. A második ütem általá-
ban 10 évvel követi az elsõt,
közben az összegyûlõ gáz el-
vezetését meg kell oldani. 
A rekultivált helyszínekre vonat-
kozóan a környezetvédelmi ha-
tóságok változó idõtartamban,
20-30 évre, utógondozási köte-
lezettséget írtak elõ, amely so-
rán meghatározott tartalmú és
gyakoriságú környezeti moni-
toring tevékenységet, adatszol-
gáltatást és fenntartási munká-
kat kell végezni.  

A rekultivációnak köszönhetõ környezeti hatások várható változásai
A települési szilárdhulladék-lerakók térségi szintû rekultivációjának a következõ környe-
zetjavító hatása várható:

• A lerakók levegõkörnyezetet érintõ biogáz kibocsátásainak megszûnése.
• A lerakók talajvízszennyezõ hatását a rekultiváció során kiépítendõ felületi

záróréteg és vízelvezetés gyakorlatilag megszünteti, az átszivárgó csapadék
által kioldott vízszennyezõ anyagok nem kerülnek többé a talajvízbe.

• A korábbi vízszennyezõdések terjedése mérséklõdik.
• Az adott természeti és kulturális környezetben a szeméttelepek és tájsebek,

jelentõs tájérték meghatározó tényezõk. A tervezett rekultiváció végrehajtásával
a települési és a természeti környezet tájérték-növekedése várható.

A rekultivált lerakó rétegrendjei











A társulás kiemelten kezeli a tájékoztatást és a
lakosság, ezen belül a fiatalok szemléletformá-
lását, a szelektív hulladékgyûjtés, illetve a kör-
nyezetvédelem jelentõségének tudatosítását, hi-
szen hatékony környezeti nevelés, és a környezet-
tudatos magatartás kialakítása nélkül nem lehet
korszerû hulladékgazdálkodást végezni, illetve a
rekultiválandó területek hulladékmentes megõr-
zését biztosítani.
Sajtótájékoztatók keretében a médián keresztül,
valamint kiadványok, szórólapok útján a lakos-
ságot rendszeresen tájékoztatjuk a projekt aktu-
ális állásáról. 2005 januárjában jelent meg pél-
dául  a „Reflexiók” c. kiadvány, amely elsõsorban ismeretterjesztõ funkciót töltött be. Idõsza-
kosan, de rendszeresen megjelenõ, mind a 112 település, összes háztartásába eljutó kiad-
ványunk a „Mindennapi szemetünk”, melynek legutóbbi, negyedik kiadása 2008. februárjá-
ban került terjesztésre több mint 100.000 példányban. 
A téti és öttevényi kísérleti hulladékgyûjtéshez kapcsolódóan, 2006-ban két pr-filmet is ké-
szítettünk a projekt bemutatására, illetve környezeti értékeink megóvása érdekében, melyek
a helyi kábeltelevíziókban kerültek vetítésre.
2006-ban Tét és Öttevény minden háztartásába eljuttattuk a kísérleti hulladékgyûjtést bemu-
tató tájékoztatónkat, 2007 nyarán pedig mindkét településre készítettünk egy, a kísérlet ta-
pasztalatait értékelõ és egyben ismeretterjesztõ kiadványt. 2008-ban elkészítettük a Társu-
lás fejlesztési projektjét bemutató reprezentatív kiadványt, ami az év során több alkalommal
is frissítve lett, az aktualitásoknak megfelelõen.
Rendszeresen megszervezésre kerülnek a Társulási Tanács ülései, valamint szélesebb
kört érintve, a Projekt Megvalósítási Egység tájékoztatói a települések polgármesterei
részére, illetve probléma felmerülése esetén lakossági fórumokat, buszos tapasztalat-
cserét is szerveztünk.

A projekthez kapcsolódóan 2006-
ban közvélemény kutatást is ké-
szíttettünk, amelyben a bevont
minta a Társulás egész földrajzi
területét képviseli. A kutatás a la-
kosok környezetvédelemhez való
hozzáállását, a rekultivációra kije-
lölt hulladéklerakók, valamint az il-
legális hulladéklerakók megítélé-
sével összefüggõ véleményeket,
illetve az ezekben a kérdésekben
való együttmûködési hajlandósá-
got vizsgálta.

2007 decemberében zajlott következõ közvélemény-kutatásunk, melyet Téten és
Öttevényen végeztünk, a kísérleti hulladékgyûjtés lakossági fogadtatásának, és a lakók
együttmûködésének elemzése céljából.

PR- és lakossági tájékoztatás



A Társulás bemutatására, fõbb céljainak
megismertetésére elkészült a Gyõr Nagy-
térségi Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás önálló honlapja, amely
2006. májusa óta nyújt folyamatosan fris-
sülõ tájékoztatást az érdeklõdõknek a
www.hulladek.gyor.hu weblapon. Nem-
csak a projekt célkitûzéseirõl és az aktu-
ális információkról, hanem a projekt ko-
rábbi eseményeirõl is tájékozódhatunk az
archívumban. A honlap látogatottsága 2008-ra meghaladta a 85.000-et.
A Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. 2004. május 12-én indította útjára az országban

eddig egyedülálló, Ökobusz
elnevezésû mozgó környezet-
védelmi kiállítást, mely a ház-
tartási hulladékok szelektív
gyûjtésének fontosságára hív-
ja fel a figyelmet, szemlélteti a
különbözõ hulladékfajták újra-
hasznosításának folyamatát,
és nyújt tájékoztatást a hulla-
dékgazdálkodási projekt iránt
érdeklõdõknek. A kiállítás az-
óta is nagy népszerûségnek
örvend a települések és okta-
tási intézmények környezet-
védelemmel kapcsolatos ren-

dezvényein, az elmúlt négy évben az Ökobusz több, mint 90 településen járt, összesen
170 alkalommal, körülbelül 50 ezer embernek mutatta be a szelektív hulladékgyûjtés
rendszerét, a hulladékgazdálkodási pro-
jekt keretében megvalósuló rekultiváció
környezetvédelmi jelentõségét. 
Folyamatosan törekedtünk arra, hogy a kör-
nyezetvédelmi és tematikailag a projekthez
kötõdõ egyéb civil szervezetekkel együttmû-
ködjünk a különbözõ kiadványokban, fontos-
nak tartottuk, hogy kifejtsék véleményüket a
projektrõl.
2008. novemberében az Öko-Pack Kht-val
közösen megrendezésre került a Hulladék-
ból termék címû vándorkiállítás, amelynek
keretében az érdeklõdõk közvetlen közelrõl
tapasztalhatták és ismerhették meg a hulla-
dékfajták újrahasznosításának és felhaszná-
lásának lehetõségeit.



Ács,
Bana,

Bakonyszenlászló,
Bakonyszentkirály,

Bakonytamási,
Börcs,

Csetény,
Csót,

Dudar,
Dunaszeg,

Egyházaskeszõ,
Gecse,

Gyarmat,
Gyömöre,

Gyõr,
Gyõrszemere,

Gyõrújbarát,
Gyõrzámoly,

Homokbödöge,
Jásd,

Kajárpéc,
Kisbabot,
Koroncó,

Kunsziget,
Lázi,

Lovászpatona,
Marcaltõ,

Mórichida,
Mosonszentmiklós,

Nagygyimót,
Nagyszentjános,

Pannonhalma,
Pápateszér,

Rábaszentandrás,
Rábaszentmiklós,

Sikátor, 
Sokorópátka,

Somlójenõ,
Táp,

Tényõ,
Vanyola,

Vaszar 

A Gyõr Nagytérségi Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás mûködési területén
tervezett térségi szintû rekulti-
vációban érintett települések:



Elnök: Hegyi Zoltán
Gyõr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõje

Elnök-helyettes: Ecker Gyula
Gyõr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõje

Tagok: Németh Zoltán
Gyõr Megyei Jogú Város alpolgármestere

Dr. Somogyi Tivadar
Gyõr Megyei Jogú Város alpolgármestere

Eredics Imre
Gyõr Megyei Jogú Város önkormányzati képviselõje

Király Péter
Öttevény Község polgármestere (Gyõr I. régió)

Mondovics László
Écs Község polgármestere (Gyõr II. régió)

Szabó Ferenc
Tét Város polgármestere (Téti régió)

Németh Csaba
Veszprémvarsány Község polgármestere
(Veszprémvarsányi régió)

Nemes Attila
Somlójenõ Község polgármestere (Somlójenõi régió)

Társulási Tanács Projekt Megvalósítási Egység (PIU)

Gyõr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társulás

Gyõr Megyei Jogú Város
Önkormányzata (gesztor)

Társulási Tanács

Társulási Tanács elnöke

PIU KOMSZOL Kft.
Gyõr Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatal

Szakértõk, tanácsadók
Elsõdleges információ,
utasítás

Információ, együttmûködés,
tájékoztatás

A Társulás szervezeti felépítése

PIU – vezetõje: Kovács Barnabás
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója

Általános helyettes: Tóth Sándorné
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. gazdasági igazgatóhelyettese

PIU – mérnök: Olessák Dénes – hulladékgazdálkodási szakértõ

Dr. Kardoss László – tanácsadó,
OKEAN Kft. ügyvezetõ igazgatója

Horváth Miklós
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. fejlesztési igazgatóhelyettese

Szabó Sándor
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. mûszaki igazgatóhelyettese

Dr. Baranyai Judit Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
stratégiai fejlesztési fõosztályvezetõje

PIU – pénzügyi szakértõ: Tóth Sándorné
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. gazdasági igazgatóhelyettese

Zadravecz Margit
Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Adóügyi Osztály munkatársa

PIU – jogász: Dr. Pónya Zoltán
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. jogásza

PIU – referens: Horváth István
Gyõr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Városépítési Osztály munkatársa



További információ: www.hulladek.gyor.hu
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