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Hulladékkezelõ Központ
A jelenleg is épülõ, próbaüzemben mûködõ hulladékkezelõbe érkeznek a társulás településeirõl begyûjtött hulladékok, melyek itt kerülnek feldolgozásra. A létesítmény funkciókörébe tartozik a szelektív hulladékgyûjtésbõl beszállított anyagok utóválogatása, biohulladékok komposztálása,
a vegyes hulladékok ún. bio-mechanikai elõkezelése, hasznosításra történõ elõkészítése. A szelektív hulladékgyûjtõ szigeteken összegyûlt hulladékot a szállítójármûvek mérlegelés után a válogatócsarnokban ürítik le, majd a válogatósorra kerülve kézi válogatás történik. A kiválogatott anyagot a bálázó-sorra termelik, majd a bálák a hasznosítókba kerülnek. A telepre elkülönítetten beszállított bio- és zöldhulladék nyílttéri silós komposztálásra kerül, melybõl kereskedelmi forgalomban engedélyezett komposzt állítható elõ.
A hulladékkezelõ központba beszállított, vegyesen gyûjtött települési szilárd hulladékot a mérlegelést követõen közvetlenül a mechanikai-biológiai kezelõtérre szállítják. Itt a hulladékokat felaprítják, majd támfalas silóba rakják, ahol letakarják. A haszonanyagok kivonását követõen a viszszamaradt hulladék a lerakótérbe kerül. A lerakótér alatt szigetelõréteg húzódik, mely megvédi a talajt a szivárgástól.
A hulladékkezelõ központ területén hulladékudvar is mûködik, melynek kapacitása nagyobb a többi udvarénál. Emiatt a gyõr-sashegyi hulladékudvarban történik az udvarhálózatból beszállított lakossági veszélyes hulladékok átmeneti tárolása az ártalmatlanítóba való elszállításáig.
A beruházásnak köszönhetõen a társulás területén évente keletkezõ lakossági hulladéknak kétharmadát hasznosíthatják majd, a maradék
egyharmadot pedig szakszerû kezelés után a lerakóban helyezik el.

További információ:
www.hulladek.gyor.hu • hulladek@gyor.hu • 06 80/205 007

NFÜ infovonal: 06 40/638 638 • E-mail: nfu@meh.hu • Honlap: www.nfu.hu

Kiadta a Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megbízásából a MEDIUS Iroda.
Nyomdai elõkészítés: Konrád Grafikai Stúdió • Nyomda: Palatia Nyomda
Gyõr, 2009.
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Tisztelt Olvasó!
A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás történetében jelentõs
elõrelépés történt: megkezdte
próbaüzemi mûködését a GyõrSashegy Hulladékkezelõ Központ. Az Európai Unió környezetvédelmi elvárásainak és az érvényben lévõ hatályos jogszabályoknak megfelelõen, valamint a hazai hulladékgazdálkodási törvény értelmében fokozatosan csökkenteni kell a lerakásra kerülõ hulladék mennyiségét, emellett fokozni kell a
másodnyersanyagok visszanyerésének arányát és csökkenteni kell a lerakott hulladék szervesanyag tartalmát. Ezen elõírásoknak megfelelõen kezdte meg próbaüzemi mûködését a
hulladékot környezetbarát módon hasznosító és tároló létesítmény 2009. július 16-án.
A hulladék megfelelõ gyûjtése, illetve szállítása érdekében a társulás számos helyszínen új létesítmények kialakításával segíti elõ a környezetbarát hulladékgazdálkodás megvalósulását. A projekt keretében 339 szelektív hulladékgyûjtõ sziget kerül kihelyezésre - ebbõl 160 db Gyõrben, 179 db pedig
a többi tagtelepülésen – ahol papír-, mûanyag-, üveg-, és fém
csomagolási hulladékot helyezhet el díjmentesen a lakosság.
A szelektív hulladékgyûjtést szolgálja továbbá a tervezett hulladékudvar hálózat is. A 42 hulladékudvar a hulladék szelektált elhelyezését biztosítja, és szakképzett személyzettel, felügyelettel mûködtetve, nyitva tartási idõben, szintén díjmentesen áll a lakosság rendelkezésére. Két hulladék átrakóállomás
is épül (Veszprémvarsányban és Vaszaron), melyek a szállítási rendszer költséghatékony mûködtetését teszik majd lehetõvé.
A társulás területén élõ lakosokat közvetlenül érintõ
fejlesztések az emberek hulladékgyûjtési szokásait is érintik. Eddigi tapasztalataink alapján az új rendszerre való átállás nem okozott nehézséget a szolgáltatást igénybe vevõknek, hiszen már évek óta sikeresen mûködtetünk szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket Gyõrben és a társulás több
településén egyaránt, a kétkannás gyûjtési rendszer mûködését pedig Téten és Öttevényen teszteljük 2006 óta.
Kérjük, hogy a bevezetésre kerülõ új rendszer lehetõségeivel élve, Ön is legyen aktív részese egy tisztább, élhetõbb környezet kialakításának és fenntartásának.

Kovács Barnabás
Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás
Projekt Megvalósítási Egység vezetõje

A társulás és a projekt rövid ismertetése
A projekt ismertetése
Jelen tájékoztató kiadásának célja a lakosság megismertetése a térséget érintõ hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházáról. 2005-ben Gyõr és 111 település szervezetet hozott létre Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás néven. A társulás a hulladékgyûjtés, szállítás, kezelés és felhasználás
környezetbarát módon történõ kialakítását tûzte ki célul. Az
alábbiakban ismertetésre kerülnek a projekt tervei, az eddig megvalósított lépések tartalma, illetve a beruházás keretében kialakított új létesítmények használati módja. Így
minden olvasó értesülhet a beruházás jelen állapotáról, valamint tájékozódhat a szelektív gyûjtõszigetek, hulladékudvarok funkciójáról, rendeltetés szerinti használatukról.
2002-ben Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata
benyújtotta
jelentkezését
a
Környezetvédelmi
Minisztériumhoz a hulladékgazdálkodási rendszer megvalósítására. 2003-ban a gyõri Városházán 112 önkormányzat polgármestere írta alá a Gyõr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer együttmûködési szerzõdését.
Az együttmûködési rendszer 2005-ben társulássá alakult, melynek célja
egy modernebb, a kor és az EU szabványainak és elvárásainak megfelelõ regionális hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása.
A nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához azonban az
önkormányzatok nem rendelkeztek elegendõ saját forrással, ezért a megvalósítás hazai, illetve nemzetközi támogatás igénybevételével volt lehetséges. Az
Európai Bizottság jelentõs támogatásban részesíti az Európai Unió tagországait, köztük Magyarországot is, illetve az olyan regionális beruházási projekteket, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához. 2008-ban
sor került a fejlesztési projekt támogatási szerzõdésének aláírására, melynek
értelmében 6,5 milliárd forint a hozzájárulás értéke.
A beruházás megvalósítását sürgette, hogy a gyõri pápai úti lerakó kapacitása
kimerült, az európai uniós elõírásoknak nem felelt meg mûködése. A régi lerakó helyett került megépítésére a Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Központ, mely
környezetbarát módon, az elõírásoknak megfelelõen kezeli a hulladékot.
A 2008/2009-es év eseményei mérföldkõnek tekinthetõk a program
megvalósításának szempontjából.
2008. júliusában megtörtént az új hulladékkezelõ központ alapkõletétele,
2009. júliusában sor került a pápai úti
szeméttelep bezárására, valamint
próbaüzem keretében megkezdõdött
a hulladékszállítás és hulladékkezelés a Gyõr-Sashegy Hulladékkezelõ Központba.
A program ütemezésében a közeljövõben a következõk várhatók: kihelyezik a szelektív hulladékgyûjtõ szigeteket, megépítik a hulladékudvarokat, illetve az átrakóállomásokat.

Szelektív gyûjtõszigetek
A szelektív hulladékgyûjtés a hulladékok anyaguk szerint való elkülönített gyûjtését jelenti. A gyûjtõszigetek a települések könnyen
megközelíthetõ, gyakran látogatott intézményeinek közelében kerülnek kialakításra. Minden szelektív gyûjtõszigeten négy edény található, melyek papír-, mûanyag-, üveg- és fém- csomagolási hulladék gyûjtésére alkalmasak. Az edényeken elhelyezett feliratok egyértelmûen jelzik, hogy melyikbe mit tehetünk. A rendszer funkciója, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékok visszagyûjtésével és újrahasznosításával csökkenjen a lerakott hulladék mennyisége.

PAPÍR

FÉM

VEGYES
ÜVEG

MŰANYAG

Az alábbi táblázat összefoglalóan tartalmazza a szelektív hulladékgyûjtõ edényekbe elhelyezhetõ,
illetve be nem dobható hulladékok sorát.

• újságpapír
• kartondoboz
• füzet
• csomagolópapír

• zsebkendõ
• matrica
• szennyezett
papír

• üdítõs palack
• reklámtáska
• fólia
• joghurtos
tejfölös pohár

• hungarocell
• CD/DVD
• vegyszeres
flakon

• befőttes
üveg
• italos üveg

• tükör
• ablaküveg
• villanykörte
• szemüveg
• orvosságos
üveg

• konzervdoboz
• alufólia
• aluminium
italos doboz

• ételmaradékkal
szennyezett
konzervdoboz

PAPÍR

MÛANYAG

ÜVEG

FÉM

Mit tegyen bele?
A kék jelzésû edénybe dobható újság, kartonpapír, telefonkönyv, füzet, csomagolópapír
Mit ne tegyen bele?
Mûanyag zacskót, zsebkendõt, matricát, szennyezett
papírt.
Hogyan?
A kartondobozokat hajtsa szét,
vagy tépje kisebb darabokra,
az italos dobozokat öblítse ki
mielõtt beleteszi a gyûjtõbe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött papírhulladékot válogatják, bálázzák, majd újrahasznosításra
szakosodott vállalkozásoknak értékesítik.

Mit tegyen bele?
A sárga színû tárolóba a nem
visszaváltható üdítõs palackok, mûanyag poharak, reklámtáskák, fóliák, mûanyag
kupakok helyezhetõk el.
Mit ne tegyen bele?
CD-t, DVD-t, hungarocellt,
vegyszeres flakont.
Hogyan?
A flakonokat öblítse ki, távolítsa el róluk a címkét és a kupakot, majd laposra taposva
helyezze el a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
A szeparáltan gyûjtött hulladék
a telephelyen válogatásra, bálázásra, végül újrahasznosításra
szakosodott üzemekhez kerül.

Mit tegyen bele?
Az üveg tárolóedény jelzése
a zöld szín, melybe színes
és fehér üveget is dobhatunk, például üvegpoharat,
befõttes és italos üveget.
Mit ne tegyen bele?
Villanykörtét, tükröt, ablaküveget, szemüveget, orvosságos üveget.
Hogyan?
Az üvegeket címke és kupak
nélkül, elmosva tegye a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
Az így gyûjtött üveghulladék
újrahasznosítással foglalkozó vállalkozásokhoz kerül.

Mit tegyen bele?
A szürke jelzésû fém tárolóba konzervdobozokat, alufóliát, alumínium italos dobozokat tehetünk.
Mit ne tegyen bele?
Elemet, alkatrészt, akkumulátort, ételmaradékkal szenynyezett konzervdobozt.
Hogyan?
A kiürült alumínium dobozokat kiöblítve, laposra taposva
dobja a gyûjtõedénybe.
Hova kerül?
A szelektíven gyûjtött fémhulladék újrahasznosításra
szakosodott vállalkozásokhoz kerül.

BARNA FEDELES KUKA
(Családi házas övezetben
alkalmazott gyüjtõedény)
Mit tegyen bele?
Zöldség-, gyümölcs-, tojáshéj, kávé-, teazacc, hervadt virág, virágföld, fahamu, toll, szõr, növényevõ
kisállatok ürüléke, csont, faforgács, fûrészpor, avar, szalma, levágott fû, gyomok
Mit ne tegyen bele?
Húst, folyadékot, csontot, macska és kutyaürüléket.

SZÜRKE KUKA
Ebbe az edénybe a nem komposztálható és újrahasznosításra is alkalmatlan hulladékot gyûjtse. Ha Ön külön gyûjti a háztartásában keletkezõ
komposztálható hulladékot és
a szelektíven gyûjthetõ hulladékfajtákat, ez az edény ritkábban fog megtelni. Ezzel
Ön hozzájárul ahhoz, hogy
kevesebb hulladék kerüljön a
lerakóhelyekre.

