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A Győr és térsége
települési szilárd-
hulladék-lerakók
rekultivációs pro-
jekt megvalósí-
tása fontos és ha-
l a s z t h a t a t l a n
lépés volt környezetünk védelme
érdekében. Győr városa a kezde-
tektől fogva ki emelten támogatta
az ezzel kapcsolatos fejlesztések
megvalósítását.
A Győr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társu-
lás a rekultivációra vonatkozó pá-
lyázaton mintegy 5,2 milliárd Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert, amelyből 43 helyszínen
megtörtént a lerakók rekultiváció -
ja. A helyszínek között a 2009.  jú-
lius 15-én – törvényi előírások
miatt – bezárt győri, Pápai úti szi-
lárdhulladék-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 fel-
számolása hosszú távon valóban
érezhető környezeti minőségjavu-
láshoz vezethessen, szemléletvál-
tásra is szükségünk van. 
Nagyon bízom benne, hogy a meg-
valósítás után felelősségteljes ma-
gatartással sikerül megőriznünk
mindannyiunk közös értékét, a
természet szépségét.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési te-
rületének Győr-Moson-Sopron megyei része a Kisalföld nagytájhoz – azon belül a
Győri-medencéhez, a Szigetközhöz, a Rábaközhöz, a Mosoni-medencéhez és a Pan-
nonhalmi-sokorói dombokhoz tartozik.  A Veszprém megyei területek az Északi-
Bakony lábától a Győri-medencéig, a Pápai-medencében találhatók.  Néhány tele-
pülés található a Komárom-Esztergomi síkság nyugati határán.

Az érintett területen találhatók a Fertőd-Hanság-Őrség Nemzeti Parkhoz és a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozó, védelemre kijelölt természetvédelmi kör-
zetel: a Szigetközi Természetvédelmi Körzet, Rábaközi Természetvédelmi Körzet,
Pannonhalmi Természetvédelmi Körzet, Somló-hegy Természetvédelmi Körzet
és a Magas-Bakonyi Természetvédelmi Körzet. Ezeken a természetvédelmi szem-
pontból 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 hulla-
dék 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 be-
zárás időpontját, a rekultiváció szükségességét és működés egyéb feltételeit. 

A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs program bemutatása

Borkai Zsolt 
Győr Megyei Jogú Város 

polgármestere



A Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati
Társulás társulási
tanácsának az elnö-
keként a kezdetektől
fogva végigkísérhet-
tem a projekt előkészítését, a pályázati
szakaszát és a megvalósítását.
Ezúton szeretném megköszönni a tár-
sulási tanács tagjainak és a 42 tagtele-
pülés összes polgármesterének, dolgo-
zóinak, hogy sok éven keresztül kitar-
tottak közös elhatározásunk mellett. A
Környezet és Energia Operatív Prog-
ram keretében a társulásunknak lehe-
tősége nyílt megpályázni „A települési
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi
szintű rekultivációs programok elvég-
zése” című projektet, amelyet települési
önrész vállalása nélkül az Európai Unió
és a Magyar Állam biztosított. A projekt
keretében így megvalósulhatott a fel-
számolt és bezárt hulladéklerakók re-
kultivációja, vagyis tájba illesztése. 
Az érintett 43 lerakó rekultivációja
kiemelten fontos feladat volt, hiszen
ezek közül több a települések belte-
rületén helyezkedett el, vagy termé-
szetvédelmi szempontból értékes-
nek és megőrzendőnek kijelölt terü-
leteket érintettek. Ezeknek a lera-
kóknak a rekultivációja után nemcsak
a minket körülvevő természeti kör-
nyezet látványa változott meg, hanem
a levegőt és talajvizet károsító hatások
is jelentősen csökkentek, amelyek idő-
vel teljes mértékben megszűnnek.

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elsők között
nyújtotta be a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében „A telepü-
lési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvég-
zése” tárgyú pályázatát, melyben az erre vonatkozó terveket a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága támogatásra ítélte. A Társulás a re-
kultivációs projekt megvalósítására 5,2 milliárd Ft összegű vissza nem térítendő tá-
mogatást 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 re-
kultivációs munkákat elvégző kivitelező cégek körzetenként.
Ezután a projekt keretében 42 településen összesen 43 korszerűtlen hulladék-
lerakót 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 folya-
mat végén a terület újra illeszkedik az azt körülvevő természeti környezetbe. Ezzel, va-
lamint megfelelő utógondozással az érintett területek környezeti veszélyessége jelen-
tősen csökkenthető. A kivitelező cégek az elvégzett munkálatokról negyedéves rész-
határidős jelentéseket tettek.

A rekultivációs projektben érintett települések lakói folyamatos tájékoztatást kaptak
a rekultivációval kapcsolatban. 

Hegyi Zoltán  
Győr Nagytérségi Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati
Társulás, Társulási Tanács elnöke



A Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati
Társulás a Környezet
és Energia Operatív
Program keretében
benyújtott, a telepü-
lési szilárdhulladék-lerakókat érintő
tér ségi szintű rekultivációjára vonat-
kozó pályázatát a 2009. január 8-i kelte-
zésű értesítés alapján támogatásra al-
kalmasnak találták a döntéshozók. Ez -
zel megkezdődhetett a projekt megvaló-
sítása, amely a társulás területén 43
helyszínen levő bezárt, felhagyott, a je-
lenlegi jogszabályi előírásoknak nem
megfelelő, műszaki védelemmel nem
rendelkező hulladéklerakó rekultiváci-
óját jelentette.  A rekultiváció építési
munkái befejeződtek. A műszaki feladat
helyszínenként változott, a négy kiviteli
szerződés keretében végzett munkák
összetettsége hatékony projektmened-
zsment munkát követelt meg az építés-
kivitelezés szigorú mérnöki-műszaki
felügyelete mellett. Elismerés illet min-
den 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 alkalma-
zott műszaki beavatkozásokkal jelentő-
sen csök kent a természetes környezet –
kiemelten a felszíni és felszín alatti
vizek – szennyezésének kockázata.  

A rekultivációs rétegrend kiépítését a hulladéktest formázása előzte meg. A hulladék-
lerakó felszínére terelődő csapadékvizek lehető leggyorsabb elvezetése érdekében a hul-
ladéklerakó felszínét megfelelő lejtéssel alakították ki, majd a hulladék felszínének 30-
50 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 szigetelő-
lemez, amely azt hivatott megakadá-
lyozni, hogy a csapadék leszivárogjon a
hulladéktestbe, és további szennyeződé-
seket mosson a talajba. A vízzáró réteg
fölé szivárgó réteget borítottak, amit ho-
mokos kavics alkot. Erre került az úgynevezett alsó fedőréteg, a munka végső fázi-
sában pedig felső fedőrétegként 30 cm vastagságban humusztakarást kapott az egy-
kori 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-

A rekultivációs munkafolyamatokról

Tóth Árpád 
Győr Nagytérségi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység 
vezetője



Magyarország Alap-
törvényében olvas-
hatjuk, hogy mind-
annyian „felelősséget
viselünk utódainkért,
ezért anyagi, szellemi
és természeti erőfor-
rásaink gondos használatával védel-
mezzük az utánunk jövő nemzedék élet-
feltételeit”. E sorok jegyében valósulha-
tott meg Győr és térsége szilárdhulla-
dék-lerakóinak rekultivációs pro jektje.
Az illegálisan működő szilárdhulladék-
lerakók felszámolása és XXI. századi
korszerűsítése halaszthatatlan felada-
tunkká vált. A rekultiváció által tanúi le-
hetünk annak, hogy a modern kor em-
bere nemcsak elhanyagolni, hanem épí-
teni is képes környezetét: felszámolta a
tájsebeket, és helyükre megfelelő véde-
lemmel ellátott, és megújulásra képes
természeti környezetet épített. Ezzel is
megteremtve a lehetőséget egy új tech-
nológiával működő és környezetkímé-
lőbb hulladékkezelés számára. A KEOP
projekt segítségével és a 43 lerakó rekul-
tivációja által nemcsak a biológiai élet-
teret állították helyre, hanem a jövő
nemzedék szükségleteinek figyelembe-
vételével tagadhatatlanul fontos lépést
tettünk környezetünk védelmében.
Győr-Moson-Sopron me gye „zöld me-
gyeként” kiemelt feladatának tekintette
az illegális hulladéklerakók rekultiválá-
sát. Bízom benne, hogy a lakosság hamar
felismeri, hogy a kialakult zöldterület
méltó helyszín mindennapi, vagy éppen
a nem egészen mindennapi szabadidős
és sporttevékenységek számára.

leges záróréteg beépítésére nem volt
lehetőség, tekintettel arra, hogy a hul-
ladéktesben 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 leg-
korábban 10 év múlva lesz lehetőség. 

A magas szervesanyag-tartalommal rendelkező lerakók esetében a depóniagáz ke-
zelését is meg kellett oldani 3 helyszínen.

Széles Sándor
Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal vezetője, 
kormánymegbízott



Lépésről lépésre

• 2003. január 23-án Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányza-
tának Közgyűlése döntött a Győr
és térsége hulladékgazdálkodási
rendszer megvalósításáról.
• 2003. október 9-én a győri vá-
rosházán 112 önkormányzat
polgármestere aláírta a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
rendszer konzorciális szerző-
dését.
• 2005. április 20-án a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
rendszer konzorciuma átalakult
társulássá, mely keretében 112
önkormányzat polgármestere
aláírta a Győr Nagytérségi Hul-
ladékgazdálkodási Önkormány-
zati Társulás alapító okiratát.
• 2007. szeptember 19-én meg-
jelent a Környezet és Energia
Operatív Program keretében „A
települési szilárdhulladék-lera-
kókat érintő térségi szintű re-
kultivációs programok elvég-
zése” konstrukcióban megvaló-
sítandó projektek támogatására
vonatkozó pályázat.
• 2007. október 16-i ülésén a
Társulási Tanács egyhangú ha-
tározatot hozott arról, hogy a
Környezet és Energia Operatív
Program keretében „A telepü-
lési szilárdhulladék-lerakókat
érintő, térségi szintű rekulti -
vációs programok elvégzése”
konst  rukcióban pályázatot
nyújt be.
• 2007. november 7-én az 
Önkormányzati és Terület -

A rekultivált lerakók nagy részén monitoringkutakat is elhelyeztek, amelyek segít-
ségével a talajvíz szennyezettségét ellenőrizni tudják.

A rekultivált helyszínekre vonatkozóan a környezetvédelmi hatóságok változó idő-
tartamban, 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 laboratóri-
ummal be kell vizsgáltatni. Gondoskodni kell továbbá a rekultivált területek fenn-
tartásáról, mint a terület kaszálásáról, fűnyírásáról, a vízelvezető árkok ellenőrzé-
séről, tisztításáról szükség esetén, valamint a hulladéktest szintjének süllyedés -
ellenőrzéséről.

Rekultivált területek utógondozása



fejlesztési Minisztériumban a
Győr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanács elnöke és
a Projekt Megvalósítási Egység
képviselői bemutatták a Győr és
térsége hulladékgazdálkodási
projekt előkészítésének az állá-
sát az Európai Bizottság, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség, a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatóság, és a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Hulla-
dékgazdálkodási és Technoló-
giai Főosztály képviselőinek,
amit elfogadtak.
• 2007. november 9-én a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás
az országban elsőként nyújtotta
be pályázatát a Környezet és
Energia Operatív Program –
KEOP-2.3.0 – „A települési szi-
lárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs
prog ramok elvégzése” című pá-
lyázati felhívásra.
• 2008. március 21-én a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség fel-
kérte a társulást, hogy a KEOP-
2.3.0 „A települési szilárdhulla-
dék-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 szi-
lárdhulladék-lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése” pályá-
zatra.

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 fáklyázás-
sal történik.



• 2009. január 8-án a Környezet-
védelmi és Vízügyi Miniszté-
rium Fejlesztési Igazgatósága
értesítette a társulást, hogy pá-
lyázatát támogatásra méltónak
ítélte, és 5.181.258.147 Ft ösz-
szegű támogatást ítélt meg.
• 2009. március 12-én ünnepé-
lyes keretek között – a győri vá-
rosházán – a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatóságának igazga-
tója és a Társulási Tanács elnöke
aláírják az összesen mintegy 5,2
milliárd forint értékű projekttá-
mogatási szerződését.
• 2009. július 16-án bezárják a
győri, Pápai úti hulladéklerakót.
• 2010. október 15-én lezárult az
„Ég és zöld között” nevű, 112 tag-
település középiskolás diákjai
részére meghirdetett fotópályá-
zat, melynek témája a természet
védelme, és a már meglévő, vagy
rekultiválásra váró tájsebek fel-
kutatásának dokumentálása.
• 2010. november 15. és 2011. ja-
nuár 9. között megrendezésre
került a társulás településein élő
alsó és felső tagozatos diákok ré-
szére egy internetes kvízjáték.
• 2010. november 30-án került
sor a Projekt Megvalósítási Egy-
ség ülésén az „Ég és zöld között”
fotópályázat nyerteseinek díj -
átadására.
• 2010. december 1-jén aláírták
a vállalkozói szerződéseket az
ünnepélyes projektindító nyitó-
rendezvény keretében.  
• 2011. január 24-én a győri kör-
zet 14 érintett települése 

Ilyen volt – ilyen lett



lakóinak a JAURINUM Konzor-
cium és a STRABAG-MML Kft.
szakemberei lakossági nyílt nap
keretén belül tájékoztatást tar-
tottak a hulladéklerakók rekul-
tivációjának ütemezéséről, és az
elvégzendő munkálatokról.
• 2011. január 25-én a veszprém-
varsányi körzet 15 érintett tele-
pülése lakóinak az SA Veszp-
rémvarsányi Körzet Konzorci -
um szakemberei lakossági nyílt
nap keretén belül tájékoztatást
tartottak a hulladéklerakók re-
kultivációjának ütemezéséről,
és az elvégzendő munkálatokról. 
• 2011. január 26-án a vaszari
körzet 13 érintett települése la-
kóinak a KH-2010 Konzorcium
szakemberei lakossági nyílt nap
keretén belül tájékoztatást tar-
tottak a hulladéklerakók rekul-
tivációjának ütemezéséről, és az
elvégzendő munkálatokról.
• 2011. január 28-án a Pápai úti
hulladéklerakón végzett mun-
kálatok üteméről, technikai
megvalósításának módjáról és
várható hatásairól a Társulás
Megvalósítási Egységének tagjai
és a rekultivációt végző JAURI-
NUM Konzorcium szakemberei
adtak felvilágosítást Győrben a
környéken működő cégek, bol-
tok, áruházak képviselőinek, va-
lamint a környék kiskerttulajdo-
nosainak.
• 2011. június 30-án a vaszari
körzet 13 érintett települése la-
kóinak ismét tartottak egy la-
kossági tájékoztatást a rekulti-
vációs munkafolyamatok előre-
haladásáról.







Sajtótájékoztatók, tudósítások, társadalmi célú hirdetések keretében a médián ke-
resztül, valamint a rekultivációs projekt kezdetében készült szórólap útján a lakos-
ságot rendszeresen tájékoztattuk a projekt aktuális állásáról.
A projektben érintett 112 tagtelepülés polgármesterei, valamint civil szervezetek
hírlevelek útján is kaptak tájékoztatást. Továbbá rendszeresen megszervezésre ke-
rültek a Társulási Tanács ülései, valamint szélesebb kört érintve a Projekt Megva-
lósítási 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 re-
kultivációs projektről, annak jelentőségéről, vártak-e pozitív változást a megvaló-
sításnak köszönhetően. 2012 elején zajlott a 2009-ben elvégzett közvélemény-ku-
tatás kontrollja, melyben szintén rákérdeztünk a lakosok környezetvédelemhez
való hozzáállására, illetve hogy tudtak-e a rekultivációról, amely a közvetlen lakó-
környezetükben zajlott.

A társulás bemutatására, főbb céljainak megismertetésére korábban elkészült a
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önálló honlapja,

PR és lakossági tájékoztatásA fotópályázat nyertes képei



a www.hulladek.gyor.hu weblap, ezen keresztül a rekultivációról folyamatosan fris-
sülő tájékoztatást kaptak az érdeklődők. De nemcsak a projekt aktuális informá-
cióiról, 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 hir-
dettünk meg a társulás 112 tagtelepülésé-
nek bármelyikén élő, vagy oda középfokú
oktatási intézménybe járó, 9–12. évfolya-
mos tanulók számára, melynek témája a
természet védelme, és a már meglévő,
vagy rekultiválásra váró tájsebek felkuta-
tása, dokumentálása.

Ezután internetes kvízjátékban mérhették össze tudásukat a társulás településein
élő alsó és felső tagozatos diákok.

Az ünnepélyes projektindító nyitóren-
dezvényen a nyertes kivitelező cégek ve-
zetői aláírták a munkálatokra vonatkozó
szerződéseket. Különböző rendezvénye-
ket is szerveztünk a kivitelezési munká-
latok megkezdését követően. A 42 érin-
tett település lakóit körzetenként tájékoz-
tattuk 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 képvise-
lőinek, 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 megva-
lósításának módjáról és várható hatásai-
ról. Sajtótájékoztatót is tartottunk a
Pápai úti hulladéklerakó rekultivációjá-
nak munkafolyamatáról, mely keretében
felvételeket készíthettek a területen a
média képviselői.

A fotópályázat nyertesei



Ács, 
Bana, 
Bakonyszentlászló, 
Bakonyszentkirály, 
Bakonytamási, 
Börcs, 
Csetény, 
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Rábaszentandrás, 
Rábaszentmiklós, 
Sikátor-Veszprémvarsány, 
Sokorópátka, 
Somlójenő, 
Táp, 
Tényő, 
Vanyola, 
Vaszar 

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás működési területén 
a rekultivációban érintett települések



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

Megszólalnak a kivitelezők
A győri Pápai úti hulladéklerakó rekultivációja abban különbözött, és egyben tette különle-
gessé a kivitelező számára a projektet, hogy a rekultivációs munkák egy helyszínen, Győr
bevásárlóközpontjainak szomszédságában zajlódtak. Ezért a JAURINUM Konzorcium kü-
lönös 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 szi-
getelésre 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.

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 közre-
működése a kisebb-nagyobb feladatok teljesítése érdekében.

Naszály András projektvezető
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.

A veszprémvarsányi  körzet 15 településén lévő régi hulladéklerakók rekultivációs munká-
latait a Swietelsky Magyarország Kft. és az A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. végezte. A mun-
katerület átadása óta a települések régi lerakói az eredeti terveknek megfelelően tájba il-
lesztve 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 csapadéko-
sabb időjárása pedig jótékonyan hat majd a felületeken kialakított vegetációra.

Skultéty István projektvezető
SA Veszprémvarsányi Körzet Konzorcium

Kiadta: a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás megbízásából a MEDIUS Iroda.
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Győr, Pápai út
(1 lerakó)
JAURINUM Konzorcium
• Bilfinger Berger
• Civil Hungária Kft.
• Repét Kft.
• West Hungária Bau Kft.

Győri körzet
(14 lerakó) 
STRABAG-MML Kft.  

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




