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Paks mellett hat környékbeli település – Bölcske, Madocsa, Gerjen, 
Nagydorog, Pusztahencse és Györköny – részvételével jött létre a Paks és 
Környéke Hulladékgazdálkodási Társulás annak érdekében, hogy a tér-
ség hulladékgazdálkodási rendszerét megújítsa. A társulás két körben 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez, hogy állami 
és Európai Uniós források megszerzésével tervét megvalósítsa. A pá-
lyázás sikeres volt, 2011-ben megszületett a döntés a támogatásról és 
elkezdődhettek a beruházások. A projekt 1,5 milliárd forintos költségé-
ből 1,13 milliárd forintot tesz ki a pályázaton elnyert rész. A kivitelezési 
munkák a 2012. április 26-án megtartott alapkőletétellel hivatalosan is 
megkezdődtek. A projekt várhatóan 2013. júniusában fejeződik be, erre 
az időpontra egy minden szempontból korszerű hulladékkezelő központ 
valósul meg a térségben.
A következő oldalakon megismerhetik, hogy miért volt szükség erre 
a nagyléptékű fejlesztésre, és milyen elemekből tevődik össze. A lakosok 
tájékoztatása kiemelt fontosságú, hiszen eddig a szelektív gyűjtés haté-
konysága nem érte el Pakson az országos szintet. Mindez annak ellené-
re, hogy hosszú évek óta komoly erőfeszítés folyik a környezettudatos 
magatartás kialakítására, köszönhetően az önkormányzati vezetésnek, 
a nagyon lelkes és elkötelezett szakembereknek, civil szervezeteknek, 
az oktatási-nevelési intézmények vezetőinek és munkatársainak. A pro-
jekthez ezért szemléletformáló feladatok is kapcsolódnak. Célunk, hogy 
a lakosság megismerje az új fejlesztéseket, s az eddig inaktív lakókat 
megpróbáljuk bevonni a környezetvédelmi tevékenységbe. Jelen tájé-

bevezető

bevezeTő

koztató füzet mellett elérhető a szelektív gyűjtésről, komposztálásról 
és a veszélyes hulladékok elhelyezéséről szóló kiadványunk, mely az 
utolsó oldalon bemutatott Ügyfélszolgálati Irodából is elvihető. Ezek 
a tájékoztatók segítik Önöket abban, hogy megismerjék lakóhelyü kön a 
különféle hulladékok elhelyezésének lehetőségét, s ennek jelentőségét. 
Kérjük, segítsék Önök is a tiszta, egészséges lakókörnyezet kialakítását 
azzal, hogy használják ezeket a lehetőségeket! 

ünnePéLyes ALAPkőLetéteL:  
balról jobbra; hajdú jános, a társulás elnöke, Paks polgármestere, visy Attila a strabag MML képviseletében,  
kaiser tamás az nfü képviseletében és tóth ferenc kormánymegbízott, országgyűlési képviselő.
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miérT volT szüKség a FejleszTésre?

•	 Azért, mert a szelektív gyűjtés alacsony 
ha  té  kony sággal működik, két településen 
a mai napig nincsenek gyűjtőszigetek.

•	 A közterületekről a szerves hulladékot el
kü lö ní tetten szállították eddig is Pakson, 
de komposztálásuk nem történt meg.

•	 A	DC	Dunakom	területén	(Paks	külterület)	
lé vő lerakó 2012 évben megtelik.

•	 jogszabályoknak való megfelelés biz to sí
tá	sa	(szerves	hulladék	lerakási	irányelv;	
cso ma go lá si irányelv lakossági arányszá
mait	javítani	kell).

A fejlesztésnek tehát műszaki és jogszabályi okok miatt is el kellett 
indulnia. Legalább ennyire fontos azonban, hogy a lakosság tiszta és 
egészséges lakókörnyezetének feltételei biztosítva legyenek, a környezet 
terhelése csökkenjen.
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települések helyzete

Paks
Paks 2004-ben vezette be a szelektív gyűjtést, jelenleg 27 gyűjtősziget 
található a városban. Mint említettük, a hulladéklerakó lassan megte-
lik, így a pályázat nem csak az uniós előírások miatt érkezett időben, 
de a paksi hulladék hosszú távú elhelyezését is megoldja. Pakson, a 
Kölesdi úton működik a hulladékudvar, ahol a lakosság mellett a he-
lyi kisvállalkozások is leadhatják a veszélyes hulladékokat (utóbbiak 
térítés ellenében), ezen kívül ide lehet beszállítani a következőket: 
gumiabroncsok, lomok, elektronikai berendezések, használt étolaj (ezt 
bizonyos benzinkutaknál is ingyenesen átveszik, érdemes gyűjteni). 
A lakosság a gyűjtőszigetekhez hasonlóan a hulladékudvarba is be-
hozhatja a szelektíven gyűjtött papírt, üveget, műanyagot. A veszélyes 
hulladékokat a minden esetben engedéllyel rendelkező ártalmatlaní-
tónak adja át a felügyelettel ellátott, zárt hulladékudvar üzemeltetését 
végző DC Dunakom Kft. 
A szelektív gyűjtőszigetekről egyelőre a paksi MÉH telepre történik 
a beszállítás, ahol tovább válogatják, tisztítják és a feldolgozó üzemek 
igényei szerint előkészítik (pl. bálázzák) a különféle típusú, újrahasz-
nosítható anyagokat. A szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 2 db 
konténeres begyűjtő jármű beszerzése megtörtént.

madocsa
Hulladéklerakó telep működött 1992 és 2004 között Madocsán, mely-
nek rekultivációjára még nem került sor. A településen 3 db szelektív 
hulladékgyűjtő sziget került kialakításra.

bölcske
A településen 2003-ig működött hulladéklerakó, melynek részleges 
rekultivációja megtörtént. 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget létesí-
tésére is sor került.

gerjen
Az elmúlt évek során 2 db szelektív hulladékgyűjtő sziget került kialakí-
tásra. A településen működő állati hulladékgyűjtő a képviselő-testület 
2007. januári döntésével került bezárásra. 

Nagydorog
A településen 2004-ig működött hulladéklerakó, melynek rekultivációja 
nem történt meg. Az állati hulladékgyűjtőt 2008-ban zárták be. A tele-
pülésen 4 db szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezésére került sor.

Pusztahencse
Hivatalos hulladéklerakó nem működött a településen, az illegális lerakó 
felhagyása 2005-ben történt meg. Ennek rekultivációjára nem került 
sor, mindössze 2 db figyelőkút létesült, melynek eredményeit évente 
megküldik az illetékes hatóságnak. 

györköny
Az engedély nélkül működő hulladéklerakó bezárása 1997-ben történt 
meg, rekultivációra azóta sem került sor, figyelő kutak kerültek elhelye-
zésre, szintén rendszeres méréssel. 

kiindulópontok – jelenlegi helyzet

KiiNdulóPoNToK – jeleNlegi helyzeT
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szelektív gyűjtés

Mint említettük, Pakson az Európai Unióhoz történt csatlakozással egy 
időben indult el a szelektív hulladékgyűjtés. Az intézmények 2006-ban 
csatlakoztak a szelektív gyűjtéshez, és a legtöbb közintézményben el-
érhetővé vált a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartó elkü-
lönített gyűjtés. Korábbi felmérések alapján ezeket a gyűjtőszigeteket 
a lakosság megkedvelte, elkezdte használni, de a sokféle felvilágosító 
és szemléletformáló kampány ellenére kihasználtságuk elmarad a vá-
rakozásoktól. 
A lakossági szelektív hulladék begyűjtését Pakson közszolgáltatóként 
a DC Dunakom Kft. végzi.

komposztálás – a szerves hulladék eltérítése a le
rakótól 

Lakossági zöldhulladékok elkülönített begyűjtése jelenleg nem folyik 
a területen, ez a hulladéktípus vagy a vegyesen gyűjtött hulladékok kö-
zött jelenik meg, vagy elégetik, sajnos csak ritkább esetben komposz-
tálják a kertekben.
A közterületen keletkező zöldhulladékok elkülönített gyűjtésével évi 
közel 1100 t kerül elszállításra, azonban komposztáló hiányában ez 
a mennyiség közvetlenül lerakásra kerül.
A társulás településein korábban már történt komposztláda osztás 
(Komposztáljunk – 2011, KEOP–6.2.0 projekt, A Zöldtárs Alapítvány, 
mint projektgazda irányításával), melynek keretében 560 db fából ké-
szült komposztládát kapott 14 település, köztük Paks, és a jelen pro-
jektben társult hat település is. A ládát igénylők felkészítő előadáson 
is részt vettek.

vegyes hulladék

A vegyes hulladék begyűjtése Paks területén négy különböző típusú 
gyűj tő e dény zet felhasználásával történik. Lehetőség van 110, illetve 
120 literes kiskukák megvásárlására, valamint bérlésére. Társasházak, 
intézmények számára a DC Dunakom Kft. lehetőséget biztosít 1,1 m3-
es és 4 m3-es konténerek bérlésére is. Az 1,1 m3-es gyűjtőedények heti 
egyszeri ürítéssel legfeljebb 16 lakás ellátáshoz vehetők igénybe, míg 
a 4 m3-esek 36 lakást látnak el heti egyszeri ürítéssel.
A DC Dunakom Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóra 2011-ben 18 
500 tonna kommunális hulladék került beszállításra. A kommunális 
hulladékok ártalmatlanítása szigetelt lerakóban való lerakással törté-
nik. Az építési-bontási hulladékok hasznosítását törőgép segítségével 
végzi az üzemeltető. 
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A projekt keretében teljes mértékben átalakul és megújul az eddigi hul-
ladékkezelési rendszer, a bezáró lerakó helyett egy olyan új komplex 
központ épül, amely a Paksi Atomerőmű tervezett bővítése miatti la-
kosságszám növekedés esetén is kezelni tudja Paks és térsége keletkező 
hulladékát. Azonban a jelenlegi mennyiséget mindenképpen redukálni 
szükséges, elsősorban megelőzni a háztartásokba kerülését, illetve az 
ott keletkező szemét közvetlen hulladéklerakóba szállítását. 

házhoz menő gyűjtés

A csomagolási hulladékok kötelezően előírt begyűjtési arányának bizto-
sítása érdekében a teljes projektterületen házhoz menő szelektív gyűjtés 
kerül bevezetésre. A lakosság a szelektált hulladékfrakciókat (papír, 
kompozit és műanyag csomagolóanyag, egyéb papír) az erre rendszere-
sített zsákokban gyűjti. A zsákok gyűjtése havonta egy alkalommal tör-
ténik. A zsákokba nagydarabos, nagytömegű hulladék nem helyezhető 
el, ezt a begyűjtéskor szemrevételezéssel ellenőrzik. 
Pakson, a lakótelepi övezetben a jelenleg használt vegyes konténerek 
mellé 1100 l-es szeletív gyűjtőtartályokat helyeznek ki, itt így valósul 
meg a „házhoz menő” gyűjtés (82 db papír, és ugyanennyi műanyag és 
fém gyűjtésére szolgáló konténer beszerzése történik)

szerves hulladék elkülönített gyűjtése

A szerves hulladékok szelektív gyűjtésével lakossági forrásból 600 t, 
intézményi (közterületi) forrásból 1400 t kerül a komposztálóba.
A lakosság kötegelve (nyesedék), illetve zsákokban (lomb, kaszálék) helye-
zi majd ki az ingatlanok elé a zöldhulladékot, amit a közszolgáltató elszállít. 

a ProjeKT elemeiNeK bemuTaTása 

A tervek szerint áprilistól októberig hetente történik majd a begyűjtés. 
A projektben résztvevő önkormányzatok rendeletileg tiltják a lakosság-
nak a zöldhulladék elégetését, így az eddig elégetett mennyiség is a jövő 
környezetvédőbb megoldásának tárgya lesz. 

házi komposztálás

A teljes területen 4000 db műanyag komposztláda kerül kihelyezésre, 
ezzel összesen évi 700 t szerves hulladék (zöldhulladék és a konyhai 
növényi eredetű maradék) komposztálása valósítható meg középtávon. 

a ládák az alábbiak szerint, népességarányosan kerülnek elosztásra:

Település komposzTláda db

bölcske 551

gerjen 242 

györköny 214 

Madocsa 382 

nagydorog 480 

Paks 1972 

Pusztahencse 158
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hulladékgyűjtő szigetek

A 4. oldalon számszerűen is bemutattuk, hogy a térségben hol találhatók 
gyűjtőszigetek. A helyben történő gyűjtés széles körű bevezetésével 
a gyűjtőszigetes rendszer teljesen átalakul, a meglévő gyűjtőszigetek 
áthelyezésével. Minden gyűjtőszigeteken 3 db 1100 l-es, különböző színű 
és bedobónyílású szabvány kiskonténer található majd. 

PAPír 
csomagolóanyag, italos dobozok, 
újságpapír stb.

MűAnyAg 
palack, csomagolóanyag, 
egyéb műanyag

üveg
fehér és színes üveg

a hulladéKgyűjTő szigeTeKeT jól megKözelíTheTő  
TerüleTeN helyeziK el, és az alábbi hulladéKoK elhe-
lyezése lesz megoldoTT:

járművek

A házhoz menő szelektív gyűjtés megvalósításához a projekt kereté-
ben 3 db egyrekeszes tömörítős célgép (kukásautó) kerül beszerzésre. 
Ezekkel és a meglévő gépparkkal történik a gyűjtőszigetekről történő 
hulladékok begyűjtése. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a szelektív 
hulladék és a szemét ugyanarra a helyre kerül. A különböző anyagok 
gyűjtése között az autók az előírásoknak megfelelő tisztításon esnek 
át, és a beszállítás helyszíne is eltérő.
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hulladékkezelő központ

A hulladékkezelő központ Paks külterületén a jelenlegi hulladéklerakó 
mellett kerül kialakításra. 
A központban elhelyezésre kerülő gyűjtő, előkezelő, hasznosító és ár-
talmatlanító egységek a következők:
•	 hulladékudvar,
•	 komposzttelep,
•	 szelektív hulladék előkezelő, utóválogató,
•	 mechanikai előkezelő mű,
•	 hulladéklerakó bővítmény,
•	 kiszolgáló létesítmények.

hulladékudvar
A hulladékudvar a lakossági és (kis)vállalkozói hulladékok közvetlen 
átvételére, szelektív gyűjtésére szolgál, s jelenleg a paksi Kölesdi úton 
működik. Ez a funkció a projekt befejezését követően az új hulladékke-
zelő központban lesz elérhető.

a projekt eleMeinek beMutatása

A beszállítók – a hídmérlegen történt mérlegelést követően – a papír-
hulladékot, papír-, műanyag-, üveg-, és fém csomagolási hulladékot és 
lomot közvetlenül az e célra kijelölt 5 m3-es konténerekbe öntik. Az 
itt összegyűlt lomot a mechanikai előkezelő egységbe, a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat előkezelés, válogatás céljából a hulladékválogató 
egységbe szállítják.

zöldhulladék komposztáló telep
A szelektív zöldhulladék gyűjtésből származó szerves anyagok kom-
posztálása nyitott prizmákban, átforgatással levegőztetve, csurgalékvíz 
gyűjtővel ellátott komposztálási rendszerben történik majd. A kom-
posztálásra átvett zöldhulladékból komposzt állítható elő, ami elsősor-
ban a közterületek fenntartását szolgálja a jövőben, illetve a szükséges 
forgalombahozatali engedélyek megszerzése utána a kereskedelemben 
is értékesíthetővé válik. 

szelektív hulladék előkezelő, utóválogató
A szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása és bálázása, a paksi hul-
ladékkezelő központ telephelyén megépítendő szelektív hulladék elő-
kezelő csarnokban, egységben történik. Erre azért van szükség, mert 
a hulladékok keveredése, idegen anyagok jelenléte még jó lakossági 
együttműködés esetén sem zárható ki, illetve a továbbhasznosítás igé-
nyeinek megfelelően az egyes hulladékfrakciók további bontására is 
szükség lehet (pl. különböző típusú műanyag, papír). A szelektíven 
gyűjtött papír– és műanyag hulladékot válogató szalagon kézzel vá-
logatják. Az üveg és fém csomagolási hulladékokat 5 m3-es konténe-
rekben gyűjtik. 
A hasznosításra alkalmas frakciókat bálázzák, majd – a lehető legkisebb 
készletet tárolva – a hulladékhasznosítóknak adják át. A feldolgozásra, 
hasznosításra alkalmatlan válogatási maradékokat a lerakóba szállítják.

mechanikai előkezelő mű
A vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok a hasznosítható fém-
hulladékok leválasztása után, a jobb tömöríthetőség érdekében durva 
aprításon, mechanikai előkezelésen esnek át. Az előaprított hulladéko-
kat a hulladékkezelő központ új lerakó bővítményébe szállítják.

hulladéklerakó bővítmény
A mechanikai előkezelésen (aprítás, vasleválasztás) átesett, vegyesen 
gyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítása az új lerakó-bővít-
ményben – rendezett lerakással történik. Ez azt jelenti, hogy a beszállí-
tott hulladékot 0,5 m vastag rétegekben terítik el a szigeteléssel ellátott 
területre. A leöntött hulladékot elterítik és tömörítik, így több lépésben 
egy 2,5 m vastag tömörített szemétréteget alakítanak ki. Köztes takarás-
ként 20 cm vastagságban takaróföldet terítenek. A depónia magassága 
14 m lesz, és erre kerül majd a kiegyenlítő és takaró réteg.

nem a projekt keretéből kerül finanszírozása, de 
az új hulladékgazdálkodási rendszer fontos eleme 
lesz az úgynevezett újrahasználati központ megnyi
tása a mai hulladékudvar helyén, a paksi kölesdi 
úton. Az épület kisebb átalakítás után alkalmas 
lesz egy olyan műhely kialakítására, ahol lehető
ség van a hulladékudvarba beszállított, és az éves 
lomtalanítás során összegyűjtött bútorok, eszközök, 
textíliák javítására,, azok újrahasznosíthatóvá té
telére. Az épület tartalmaz majd szociális blokkot, 
mosásra, vasalásra alkalmas területet, a bútorok 
javítására alkalmas műhelyt, valamint az ezekhez 
szükséges tároló tereket. 

ÚjrahaszNálaTi KözPoNT
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A gyűjtési rendszer korszerűsítésével várhatóan csökkenhet a rendszer 
által nem kezelt települési hulladékok mennyisége, ez az illegális lerakás 
mértékének csökkenését és a felszíni és felszín alatti víz szennyezés 
kockázatának csökkenését eredményezheti.
A szelektíven gyűjtött és azt követően hasznosított, illetve hasznosításra 
átadott hulladékok másodnyersanyagként való felhasználása, kedvező-
en hat az erőforrás felhasználásra, jelentősen hozzájárul a fenntartható 
fejlődés biztosításához.
A megvalósuló rendszerrel a lerakásra kerülő hulladék mennyisége je-
lentősen csökken, ami a lerakó területigényének csökkenését vonja 
maga után, ezáltal a területhasználat kedvező irányban változik.

a fejlesztés környezeti hatásai

a FejleszTés KörNyezeTi haTásai
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KözvéleméNy KuTaTás álTal FelTárT 
ProblémáK, jeleNlegi hozzáállás

2010-ben egy átfogó kérdőíves felmérés készült, amelyből kiderült, je-
lentős munka lesz a lakosság megfelelő informálására.
A kérdőíven szereplő kérdések a komposztálási ismeretekre, a szelektív 
gyűjtési szokásokra, és az új rendszer befogadására irányultak.
A válaszadók jelentős részénél elmondható volt, hogy a lakosok felelősen 
gondolkodnak környezetükkel kapcsolatban, figyelnék a hulladék útját 
és igénylik a tájékoztatást ezzel kapcsolatban.
A lakosság majdnem kétharmada gondolta, hogy szükség van egy kor-
szerű szemétlerakóra, a jelenlegi rendszert modernizálni kell. Mint 
az a válaszokból kiderül: azért lenne inkább fontos a hulladékgazdál-
kodási rendszer létrehozása, mert szakszerű és a környezetet kevésbé 
terhelő szeméttelepre kerülhet a hulladék, és az újrahasznosításban 
a válaszadók fele hisz.
A megkérdezettek háromnegyede vélte úgy, hogy az új hulladékgazdál-
kodási rendszer jobban védi majd a környezetet, és hasonló hányaduk 
(összesen 74 százalékuk), tudta, hogy a szemétszállítási díjak nőni fog-
nak – vagy kis mértékben, vagy jelentősen – az új, korszerűbb rendszer 
bevezetése után. 
2012-ben egy újabb felmérésre került sor. A társulás hét településén 
összesen kiosztott 3530 db kérdőívből 453 érkezett vissza, amelyből 
átfogó kép rajzolódott ki a hulladék szelektálási és komposztálási szoká-
saikról, az új hulladékgazdálkodási projekt ismeretéről. A legtöbb válasz 
Nagydorogról érkezett, a legkevesebb Pusztahencséről.
A kérdőívek kiértékelése után elmondható, hogy Pakson a projektet 
a többség ismeri, azonban a társulás kisebb településein szinte egyál-
talán nem, illetve a kérdőívből ismerte meg.

A feldolgozott adatok azt mutatják, hogy a válaszadók nagyobb hányada 
odafigyel a szelektív hulladékgyűjtésre, és úgy tűnik, hogy ez a tudatosság 
a vásárlás során is megjelenik – 61,8% vallotta azt, hogy figyel vásárlásai 
során arra, hogy minél kevesebb hulladék keletkezzen. Ennek ellenére 
a kérdőívet kitöltők maradék egyharmada, 38,2% nem foglalkozik ezzel 
a kérdéssel.
A válaszadók szelektív- hulladékgyűjtéshez való hozzáállását jól tükrözi 
arra a kérdésre adott válaszok megoszlása, hogy ha csökkenne a háztar-
tási szemét, szelektíven gyűjtené-e a szemetet? A válaszok több mint 
harmada a házhoz menő gyűjtést preferálná, de 30% a gyűjtőszigetekre 
is elvinné, illetve ez már gyakorlattá vált. Az adatok egyben azt is jelzik, 
hogy a házhoz menő gyűjtés bevezetésével jelentősen javulhat a térség-
ben szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége.
A kerttel rendelkező válaszadók 56%-a nem szokott komposztálni, 
Ugyanakkor a válaszokból az is kiderült, hogy nem arról van szó, hogy 
a megkérdezettek ne tartanák hasznosnak a komposztálást, hanem 
egyrészt nem értenek hozzá, másrészt pedig nincs helyük komposz-
tálni. Azok közül, akik komposztálnak, csak 18,8% használ komposzt-
ládát, s további 45,2% mondta, hogy jelenleg nem használ, de szívesen 
kipróbálná.
A két kutatás között eltelt időben némi javulás érzékelhető a kör-
nyezettudatos viselkedésben, amely az új hulladékkezelő központ 
átadásával, és az új fejlesztések bevezetésével az elvárt uniós szintre 
emelhető.
A szemléletformálással és hatékony tájékoztatással újabb háztar-
tásokat győzhetünk meg a szelektív gyűjtés és komposztálás fon-
tosságáról.

oTThon milyen módon gyűjTi a hulladékoT?

A válaszok százalékos 
megoszlása	(%)

Minden hulladékot egy  
helyen gyűjtök

42,7

szelektíven gyűjtöm  
a hulladékot

57,3

összesen 100
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Pakson 2007 óta folyik szemléletformálás elsősorban a jövő nemzedéke 
számára. A különböző vetélkedők, játékok, családi rendezvények mind 
a környezetvédelem jegyében zajlottak. Az óvodák nagycsoportosainak 
és a kisiskolásoknak rendszeres oktatáson mutatják be, mi a szelektá-
lás lényege, miért fontos. A felnőttek számára kiadványok és lakossági 
fórumok nyújtottak tájékoztatást a környezettudatos viselkedés isme-
reteiről, de az intézményekben kihelyezett szelektív gyűjtőedények is 
nap, mint nap figyelmeztetik az ott dolgozókat, hogy így is lehet.
Pakson számos civil és zöld szervezet működik, amelyek a környezet-
védelmet tűzték zászlajukra, és rendezvények, előadások sora gondos-
kodik a megfelelő szemléletformálásról. 15 éve működik az ÖKO Mun-
kacsoport Alapítvány, amely a felnőtteknek szervezett vetélkedőkkel, 
a Hulladék Kommandóval, országos konferenciákkal egyik legtöbbet 
érte el tevékenységével. 
Az Együtt a Parlagfű ellen Alapítvány működése a szelektív gyűjtésre, 
a gyermekvetélkedőkre is kiterjedt, így elsősorban a fiatalabb generáció 
szemléletváltását segítette elő. Az Ökocsiga gyermekbarát szemlélete a 
kezdeti játszóházon túl beépült az azóta kötelezővé tett oktatási anyag-
ba, de kézműveskedés, társasjáték is segítette a környezettudatosság 
kialakítását.
2007. szeptember 1-től az Önkormányzat – a Parlagfű Alapítvány köz-
reműködésével – a környezetvédelmet, ennek részeként a hasznosít-
ható hulladékok szelektív gyűjtését népszerűsítő oktatási programot 
indított el. Az oktatással párhuzamosan 2007. október 1-től 5 iskolában 
és 7 óvodában beindult a hulladékká vált papír, műanyag, üveg és szá-
razelem szelektív gyűjtése is. A gyerekek környezetbarát szemléletének 
kialakulása nagymértékben befolyásolja a felnőttek viselkedését, szo-
kásainak kialakulását is.
1993 óta környezettudatos nevelés folyik a paksi Hétszínvirág Óvodában, 
mely 2011-ben is elnyerte a „zöld óvoda” minősítést. Az óvoda udvarában 
komposztláda található, évek óta folyik a szelektív gyűjtés és a szárazele-
mek elkülönített gyűjtése, továbbá kialakítottak egy úgynevezett „termé-
szetbúvár” termet is. Itt a kicsik minták, tablók és a saját maguk által gyűj-
tött és rendszerezett anyagok segítségével ismerhetik meg a körülöttünk 
lévő természetet, annak működését. Az óvoda egyben a jó gyakorlatok 
átadásának is színhelye, a kiemelkedő szakmai munka eredményeként 
2010 novemberétől környezeti nevelési oktatási központként is működik.
2007-ben nyerte el az Ökoiskola címet a Deák Ferenc Általános iskola, 
amely alapján természetesen minden kiírásnak megfelel, a címet így 
2011-ben meghosszabbították. Az iskola takarékosan bánik az ener-
giaforrásokkal, próbálja csökkenteni a hulladékok mennyiségét, megte-
remteni az egészséges iskolai munka feltételeit és még abban is külön-
bözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek 
a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az 
iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint 
a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az új hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére Pakssal társult 6 te-
lepülés is számos lépést tett a környezet védelmében az elmúlt évek-

szeMléletforMálás, civil kezdeMényezések

ben. Bölcskén 22 éve működik Természetbarát Egyesület, amely az 
egészséges életmód jegyében szervez programokat, havonta vannak 
kerékpártúrák, tavaly októberben pedig új kerékpártárolót avattak. Ger-
jen már 2005-ben kiosztott hulladékgyűjtési naptárt, amellyel felhívta 
a figyelmet a szelektív gyűjtésre, és annak begyűjtésére is. A gerjeni 
iskola kiemelten kezeli a környezetvédelem kérdését, és kapcsolódó 
vetélkedőkön vesz részt. A faluban rendszeresen zajlanak virágülteté-
sek. 2008-ban a felajánlott hulladékból folyt be pénz a helyi iskolába. 
Egy ideje működtet parlagfű-figyelő szolgálatot a honlapján keresztül, 
tavaly pedig a Föld napján folyt szemétgyűjtés. Györköny elektroni-
kai hulladék begyűjtéseket szervez, melynek bevételéből az óvodát és 
az iskolát támogatja. Az ott működő alapítványok és civil szervezetek 
parkosítást vállalnak, kertészkednek, vetélkedőt szerveznek a termé-
szeti környezetről. Madocsa több térségbeli településsel együtt részt 
vett a Zöldtárs Alapítvány lakossági szerves hulladék komposztálási 
programjában, valamint az ÖKO Munkacsoport gyermekprogramjain, 
pályázatain. Nagydorogon a Várta Hagyományőrző Egyesület szervez 
időnként környezetvédelmi témájú előadásokat, de az Együtt a Parlagfű 
ellen Alapítvány parlagfűírtó programjához is csatlakozott. Pusztahen-
cse szintén sok komposztládát igényelt, és minden térségbeli környe-
zetvédelmi programban részt vett.

szemléleTFormálás,  
civil KezdeméNyezéseK
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ügyFélszolgálaTi iroda helybeN

A szemléletformálás helyi „háttérországát” az Ügyfélszolgálati Iroda 
biztosítja, amelynek irodavezetője hulladékgazdálkodási mérnök vég-
zettségű. Az iroda könnyen megközelíthető, a város főútjához és a 6-os 
számú főúthoz is közel eső Deák Ferenci utcai Poligon Irodaházban 
működik. Helyben személyesen is lehet tanácsot kérni vagy szakmai 
kérdéssel az irodavezetőhöz fordulni. A projektről szóló kiadványok 
elvihetők, de tájékozódni írásban is lehet a hulladek.iroda@paks.hu 
e-mail címen, vagy a www.pthr.hu honlapján. A zöld szám ingyenesen 
hívható, ahol szintén segítséget nyújthatnak a szemléletformálás eleme-
iről és eseményeiről, valamint hulladékgazdálkodási, szelektálási szak-
mai kérdésekről is. Az iroda reggel 9 órától délután fél 4-ig tart nyitva.

elérhetőségek: 

Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Ügyfélszolgálati Iroda 
Poligon Irodaház, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 3. (Fsz. 2.)
Zöldszám: 06 80 205 290
E-mail: hulladek.iroda@paks.hu
Honlap: www.pthr.hu





Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 


