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A Társulás 

• 2008. a Társulás megalakulása 

• megoldandó probléma 

   ↓ 
A települési szilárdhulladék-lerakókkal 
kapcsolatos jogi szabályozás bevezetése 
előtt létesült hulladéklerakók egyike sem 
megfelelő: környezeti elemekre nézve 
potenciális szennyező forrást jelentenek. 



ISPA-KA projekt 

1999. „Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program” 
(ISPA-KA) 

→ tartalmazta 27 darab hulladéklerakó 
rekultivációját 

 

2006. Költségtúllépés miatt a projekt 
megbontása 

→ rekultiváció kikerült a projektből (KEOP) 



Rekultivációs 
pályázat 

2008. Sikeres pályázat előkészítésre  

(1. forduló) 

→ támogatási szerződés aláírása  

(2008. október 30.) 

2009. Sikeres pályázat előkészítésre 

(2. forduló) 

→ támogatási szerződés aláírása 

(2010. március 19.) 

 



Támogatási 
Szerződés 

• aláírása: 2010. március 19. 

• a megnyert támogatás összege bruttó  

2 790 266 194 Ft 

• 100%-os támogatás = a Kedvezményezettet 
saját költség nem terheli 



Közbeszerzések, 
beszerzések, 

szerződéskötések 



Közbeszerzések, 
beszerzések, 

szerződéskötés 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Dr. Szentgyörgyi Pál 

önkormányzati képviselő 



TECHNOPLUS Kft. 
Projektmenedzsment 

Szervezet 

Tóth Árpád 



A rekultiváció 
szükségessége 

• A projekt által érintett települési szilárd-
hulladék lerakók egyike sem felel meg a 
jelenleg érvényben lévő 20/2006 (IV.5.) KvVM 
vagy előző 22/2001. (X.10.) KöM rendeletnek. 

 

• A lerakók a vízre, a talajra és a levegőre, mint 
környezeti elemekre nézve potenciális 
szennyező forrást jelentenek. 



A rekultiváció 
szükségessége 

• A jelenleg érvényben lévő szabályozás 
értelmében ezen lerakókat be kellett 
zárni. 

 

• A bezárt települési szilárd hulladék 
lerakókkal kapcsolatban rekultivációs 
kötelezettség áll fenn.  



KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 
Szegedi Regionális 

Hulladékkezelési Program – 
Hulladéklerakók rekultivációja 

• 27 db, 2004-2006 között bezárt, már nem 
működő TSZH lerakó rekultivációja 

 

• 25 végleges rekultiváció, helyben  

 

• 2 (Baks és Dóc) teljes elszállítással 

 



KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 
Szegedi Regionális 

Hulladékkezelési Program – 
Hulladéklerakók rekultivációja 

• Projektgazda: Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás  

 

• Bruttó összköltség: 2.790.266.194 Ft 

 

• 100% támogatás (EU és állami együttesen) 

 

• A projekt megvalósítása 990 nap 



A projektben 
érintett települések 

1. rész 

•9 db hulladéklerakó 

•~ 203 030 m3 hulladék 

 

- Algyő  - Röszke 

- Bordány  - Szatymaz 

- Deszk  - Üllés 

- Forráskút  - Zsombó 

- Kiszombor 

 



A projektben 
érintett települések 

2. rész 

• 7 db hulladéklerakó 

• ~ 192 040 m3 hulladék 

 

- Baks - Kistelek 

- Balástya - Ópusztaszer 

- Csengele - Pusztaszer 

- Dóc  

 



A projektben 
érintett települések 

3. rész 
• 11 db hulladéklerakó 
• ~ 318 620 m3 hulladék 

 
- Ásotthalom  - Öttömös (új) 
- Balotaszállás - Pusztamérges 
- Domaszék - Ruzsa 
- Kelebia - Tompa 
- Mórahalom - Zákányszék 
- Öttömös (régi)  



Rekultivációs 
helyszínek 



A KEOP projekt célja, 
várt eredmények 

• Az életminőség javítása a szennyezések 
csökkentésével 

A megfelelő életminőséghez szükséges 
környezeti állapot megőrzése, javítása, 
illetve helyreállítása, a lakosság egészségi 
állapotának javítása, azaz az egészséges 
környezet feltételeinek biztosítása, az 
emberi egészséget károsító, veszélyeztető 
hatások csökkentése, megszüntetése. 



A KEOP projekt célja, 
várt eredmények 

• Értékvédelem és megőrzés 

Az ökoszisztémák és vizeink védelme, a 
fenntartható természeti erőforrás- és 
területhasználat, a környezet terhelhetőségét meg 
nem haladó igénybevétel, a környezet 
károsodásának megelőzése, értékvédő gazdálkodás 
megvalósítása, valamint a természetes rendszerek 
és természeti értékek megóvása, fennmaradásának 
biztosítása, a bioszféra sokszínűségének megtartása, 
környezetileg biztonságos életfeltételek 
elérése. 



A KEOP projekt célja, 
várt eredmények 

• Megelőzés, takarékosság, hatékonyság 

A gazdasági fejlődésben a környezeti, 
fenntarthatósági szempontok érvényesítése. Ennek 
feltétele a gazdasági fejlődés során a társadalom és a 
környezet harmonikus viszonyának kialakítása és 
fenntartása, a szennyezések és a hulladék keletkezésének 
megelőzése, az alacsony anyag-és energia igényű 
technikákat alkalmazó termékek ismertségének növelése, 
a megújuló energiaforrások nagyobb arányú 
felhasználása, a környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos ismeretek, tudatosság és 
együttműködés erősítése. 



A projekt 
számszerűsíthető 

eredményei 

Célérték 
Eredmény 

megvalósulásának 
dátuma 

A projekt eredményeként a 
fejlesztéssel érintett lakosok 
száma 

84 271 fő 2012.12.21. 

A projekt eredményeként 
rekultivált hulladéklerakók 

27 db 2012.12.21. 

TSZH lerakó végleges 
rekultivációja 

25 db 2012.12.21. 

TSZH lerakó felszámolása 
rostálással 

2 db 
2012.12.21. 

 



Projektmenedzsment 
szervezet feladatai 

• Komplex szakértői támogatás a projekt 
időtartama alatt 

 

A projektmenedzsment szervezet: 

• döntési javaslatot tesz, 

• információt biztosít  

• munkák közötti koordinációt végzi, 

• projektellenőrzést, projektfelügyeletet lát el. 

 



Projektmenedzsment 
szervezet feladatai a 

gyakorlatban 

• a projektben résztvevő szervezetekkel való 
kapcsolattartás, 

• a kedvezményezet képviselete 

• a támogatások lehívásának előkészítése, 
adminisztrációja,  

• kifizetési kérelmek, előrehaladási 
jelentések és zárójelentés összeállítása 

 



Projektmenedzsment 
szervezet feladatai a 

gyakorlatban 

• dokumentálási feladatok ellátása és a KSZ 
részére továbbítása 

• közreműködés a szerződések módosítása 
során, illetve az esetlegesen szükséges 
költségvetési átcsoportosítás során 

• a Támogatási Szerződésében lévő előírások 
maradéktalan betartatásának irányítása 



A projekt életútja a 
PM feladatok szerint 

Projekt Előrehaladási Jelentések 

• elkészítése fél évente kötelező, KSZ részére 
kell benyújtani. 

• 5 PEJ került benyújtásra 

• záró PEJ, határidő: 2013.01.23 

 



A projekt életútja a 
PM feladatok szerint 

Kifizetési kérelmek 

• Benyújtása KSZ-el történő egyeztetés szerint 

• 16 db kifizelési kérelem került benyújtásra, 
összesen 1.297.699.720 Ft kifizetése történt 
meg 

• Záró Kifizetés kérelem, határidő: 2013.01.23 

 



A projekt életútja a 
PM feladatok szerint 

TSZ módosítások változás bejelentések 

• 1. sz. TSZ módosítás (szabályozás miatti 
határidő módosítások) 

• 2. sz. TSZ módosítás (becsült költségek 
módosítása a megkötött szerződések szerint) 

• 5 alkalommal történt változás bejelentés 
(költségek átcsoportosítása, 3 hónapot nem 
meghaladó határidők módosítása, stb.) 

 



A projekt életútja a 
PM feladatok szerint 

Szerződés módosítások 

• Kivitelezői szerződések 2 alkalommal kerültek 
módosításara (személyi változások, határidő 
módosítás) 

• Közbeszerzési szakértők szerződés 1 
alkalommal lett módosítva (határidő 
módosítás) 

 



Helyszíni szemlék, 
támogató részéről 

történt ellenőrzések 

Eredmény 

megvalósulásának 

dátuma 

Ellenőrző szerv Megállapítás 

2012.03.16 KSZ  nem volt 

2012.10.24-26 EUTAF még folyamatban 

2012.08.30. KSZ 

Intézkedési terv 

végrehajtása  

záró helyszíni 

ellenőrzésig   

2012.11.22. KSZ  nem volt 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Tóth Árpád 

ügyvezető igazgató 

 



EUCON Konzorcium 
Mérnök Szervezet 

Janotka János 



A konzorcium 

Konzorcium vezető: EUROUT Kft. 

• magyar tulajdon, alapítás: 1991. 

 

Konzorciumi tag: CONSULGAL Hungária Kft. 

• Portugália vezető, mérnöki tanácsadással 
foglalkozó vállalata, alapítás: 1983. 



A Mérnök Szervezet 
feladatai 

Tervezési szakaszban 

• a Kiviteli Tervek ellenőrzése, jóváhagyása. 

 

Kivitelezési szakaszban 

• munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása. 

• hatósági engedélyeket folyamatosan ellenőrizése. 

• kivitelezési munkák folyamatos mennyiségi- és 

minőségi ellenőrzése, leigazolása. 

• műszaki átadás átvételi eljárás lebonyolítása. 



Kivitelezés folyamata 

A rekultiválandó terület oly mértékben került 
átalakításra, hogy illeszkedjék a természetes 
környezetébe, valamint a tájba illesztés szép 
esztétikai élményt nyújtson. 

 

2011. tavaszán létrejött a Szerződéses 
Megállapodás, melynek értelmében a Vállalkozó 
feladata volt a Projekt megvalósítása, Kiviteli 
Tervek elkészítése, szükséges engedélyek 
beszerzése. 



Kivitelezés folyamata 

Megrendelő: Dél–alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás 

Vállalkozó: AS Szeged konzorcium 

– Konzorciumvezető: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. 

– Konzorciumtag: SWITELSKY Magyarország Kft. 

 

A projekt célja az volt, hogy hulladékkal borított  

41 ha terület nagysága 27 ha-ra csökkenjen. 



Kivitelezés folyamata 

Kezdési Utasítást a Mérnök 2011. június 06-án 
kiadta. 

A Munkaterület átadás 2011. június 28-án 
elkezdődött. 

2 településen a hulladéklerakó teljes felszámolás 
alá került. (Baks, Dóc) 

25 településen megtörtént a végleges rekultiváció. 



Munkafolyamatok: 
terület-előkészítés 



Munkafolyamatok: 
hulladék-depóniák kialakítása 



Munkafolyamatok: 
rostálás 



Munkafolyamatok: 
földtakarás (lezárás) 



Munkafolyamatok: 
földfeltöltés, 

felületkiegyenlítés 



Munkafolyamatok: 
süllyedésmérő pontok 

beépítése 



Munkafolyamatok: 
szikkasztó árkok 



Munkafolyamatok: 
talajvíz monitoring kutak 



Munkafolyamatok: 
növénytelepítés 



Munkafolyamatok:  
gáz kiszellőztető 



Munkafolyamatok 

• a projekt 30%-os készültségi fokának 
időpontja: 2011. 11. 23. 

• a projekt 60%-os készültségi fokának 
időpontja: 2012. 05. 11. 

• jelenleg folyik a hivatalos Műszaki átadás-
átvétel 



Utógondozás 
üzemeltető végzi 

A települési szilárdhulladéklerakó működési 
engedélye előírja, hogy hulladéklerakón az 
utómonitoring tevékenységet legalább 5 évig 
végezni kell az alábbiak szerint: 

• A vizsgálati eredményekről évenként egyszer 
összefoglaló jelentést kell készíteni. 

• A depónia felszínét ellenőrizni kell, hogy 
keletkeztek-e káros süllyedések? 



Utógondozás 
üzemeltető végzi 

• Övárkok karbantartásáról gondoskodni kell. 

• A monitoringkutakból vett vízminták 
laborvizsgálataival nyomon követhető a 
depónia vízkészletre gyakorolt hatása. 

• A hulladéklerakók rekultivált felszínét évente 
egyszer kaszálni kell. 



Sikeresen megoldott 
problémák 

A szerződés szerint kialakított hulladéktestek 
körül a tájba illesztés, valamint a szélerózió 
kiküszöbölése érdekében véderdősávot kellett 
telepíteni. 

 

A jóváhagyott növénytelepítési terveknek TU, 
MMT-nek megfelelően a növények 2012 
tavaszán telepítésre kerültek. 



Sikeresen megoldott 
problémák 

A szélsőségesen meleg nyár folyamán a 
szakszerűen telepített növények (fák, 
cserjék, fű) több mint 80%-a kipusztult. 
Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy 
ilyen mérvű hiányosságok mellett a 
Létesítmény műszaki átadása nem 
bonyolítható le.  



Sikeresen megoldott 
problémák 

A hiányosságok kiküszöbölése érdekében a 

Megbízó a Mérnök és a Vállalkozó több 

tárgyalást lefolytatott, melynek eredményéül a 

Vállalkozó felajánlotta a költségek nélküli 

újratelepítést, amit a Megbízó és a Mérnök 

szervezet elfogadott. Az újratelepítés 

megtörtént, tehát a Projekt eredeti műszaki 

tartalommal elkészült. 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Janotka János 

EUCON Konzorcium (EUROT Kft.) 



Kivitelező 
AS Szeged Konzorcium 

Csorba Szilárd 















































 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Csorba Szilárd 

AS Szeged Konzorcium 
(Swietelsky Magyarország Kft.) 



Factory Creative Studio Kft. 
PR Szervezet 

Udvari Krisztina 



Factory Creative 
Studio Kft. 

• Alapítás: 2001. 

• Családi vállalkozás 

• Tevékenységi kör: 

– Szoftver- és webfejlesztés 

– Grafika 

– Kommunikáció 

• Környezettudatosság: Kerékpárosbarát 

Munkahely, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiahatékonyság 



Feladat 

PR és tájékoztatási feladatok teljes körű 

ellátása 

 

Célcsoportok: 

• érintett települések lakosai 

• civil szervezetek 

• vállalkozások 

• munkatársak 



Célok 

• Projekt szakmai tartalmának ismertetése a 

lakossággal 

• Az EU és az illetékes hatóságok, 

önkormányzatok környezetvédelmi 

törekvéseinek bemutatása 

• A lakosság elkötelezettségének javítása 

• A tiszta és egészséges környezet és 

települések értékének hangsúlyozása 



Célok 

• A lakosság környezettudatosabb életének 

elősegítése, az illegális hulladéklerakás 

visszaszorítása  

• Az érintett lakosság tájékoztatása a 

beruházásról, az építési és fuvarozási 

tevékenységről 

• A lakosság számára felvilágosítás nyújtása az 

esetleges átmeneti kellemetlenségekről 



A célok érdekében 
használt eszközök 

B- és D-típusú hirdetőtáblák 



A célok érdekében 
használt eszközök 

Rendezvények 

• Nyitó- és zárórendezvény 

• 8 sajtótájékoztató 

 

8 sajtóközlemény 

 

→ közel 200 sajtómegjelenés 



A célok érdekében 
használt eszközök 

Szórólapok és egyéb nyomdai kiadványok 



A célok érdekében 
használt eszközök 

Honlap – http://www.rekultivacio.dhgt.hu/ 



A célok érdekében 
használt eszközök 

Hirdetések: rádió, internet, újság 



A célok érdekében 
használt eszközök 

Vetélkedő: 

• 5-8. osztályos általános iskolások 

• 8 induló 

• 4 döntős: Ásotthalom, Mórahalom, Tompa, Üllés 

 

Együttműködő partner: 

CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi 

Egyesület 



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket! 

Udvari Krisztina 

Factory Creative Studio 


