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Többéves előkészítő munka után 2012 tavaszán kezdődött meg annak 
az európai uniós előírásnak megfelelő paksi hulladékkezelő központ 
építése, amellyel hét település: Bölcske, Gerjen, Madocsa, Nagydorog, 
Györköny, Paks és Pusztahencse kommunális, szelektív és zöldhulla-
dék-elhelyezése válik hosszú távon megoldottá. A beruházás kereté-
ben – a hulladékkezelő központ részeként – korszerű hulladékudvar, 
komposztálótelep, új lerakó, valamint a kommunális és szelektív hul-
ladék feldolgozására szolgáló csarnok épült. A hulladékkezelő központ 
területére költözött a hulladékudvar is.

A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer 2013 januárjával 
megkezdte a hatvannapos próbaüzemet, ennek indulásával a hulladék 
válogatását és elkülönített gyűjtését már a háztartásokban is meg kell 
kezdenie minden családnak. Újfajta, fegyelmezett hulladékgyűjtésre 
kéri a lakosságot a települések vezetése, hiszen csak így működhet jól 
és eredményesen az új hulladékkezelő központ. Az új gyakorlat szerint 
két kukában kell majd gyűjteni a szemetet, az egyikben az általános 
kommunális hulladékot, a másikban pedig az újrahasznosíthatót: a fé-
met, a papírt és a műanyagot, ám nem mindegy hogyan. 

Bevezető



Előzmények
A gazdaságosan és környezettudatosan üzemeltethető új telephely 
létesítéséhez Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Pusztahencse, 
Györköny és Paks fogott össze annak érdekében, hogy megfeleljen 
az Európai Unió szigorú környezetvédelmi szabályozásának. A több 
mint másfél milliárd forintos projekt keretében korszerű hulladék-
udvar, komposztálótelep, új lerakó, valamint a kommunális és szelek-
tív hulladék feldolgozására szolgáló csarnok épült. A beruházás alap-
vető feltétele annak, hogy a szigorú uniós előírásoknak megfeleljünk, 
hiszen a 2004-es csatlakozás együtt járt az európai környezetvédel-
mi és hulladékgazdálkodási szabályok átvételével is.
Ennek része a környezettudatos szemléletmód kialakítása és a 
korszerű hulladékgazdálkodási infrastruktúra létrehozása, amely 
minden érintett településen biztosítja a szelektív hulladékgyűjtést, 
az egyre nagyobb mennyiségben keletkező hulladék kezelésének, 
hasznosításának és biztonságos ártalmatlanításának feltételeit. Az 
Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával 
megvalósuló beruházás célja a korábbi hulladékgazdálkodási rend-
szer legfőbb problémáinak orvoslása: többek között a hulladék-meg-

előzést biztosító házi komposztálási rendszer, illetve a házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével, a gyűjtőszigetes rendszer 
átalakításával és egy új hulladékkezelő központ kialakításával.
A szelektív gyűjtés és újrahasznosítás nyomán kevesebb lesz a ház-
tartási vegyes hulladék mennyisége, amely jelentősen hozzájárul a 
környezetterhelés csökkentéséhez. Ezért megvalósul egy újrahasz-
nálható hulladékok fogadására szolgáló központ és a szelektív hul-
ladékgyűjtési rendszer is megújul a házhoz menő szelektív gyűjtés 
kialakításával. A projektben részt vevő településeken 4000 kom-
posztláda kerül kihelyezésre, amelyek felhasználásával a szerves 
hulladékok (zöldhulladék és a konyhai növényi eredetű maradék, 
például zöldség, gyümölcs) helyi kezelése is megoldhatóvá válik.
A lakossági zöldhulladék gyűjtése zsákos, illetve kötegelt formában 
történik majd, ennek komposztálását pedig a hulladékkezelő köz-
pontban kialakított komposzttelepen végzik. A komposztot a parkok 
gondozásához, illetve a megtelő szeméttelep rekultiválásához fogják 
felhasználni. A gyűjtési rendszer korszerűsítésével csökkenni fog a 
nem kezelt települési hulladékok mennyisége.

Az első válogatottan gyűjtött lakossági hulladék a szelektívcsarnokban





Hogyan válogassunk?
Az új rendszer indulásával a hulladék válogatását és elkülönített gyűj-
tését már a háztartásokban meg kell kezdeni, minden családnak. Két 
kukában kell majd gyűjteni a szemetet, az egyikben az általános kom-
munális hulladékot, a másikban pedig az újrahasznosíthatót: a fémet, 
a papírt és a műanyagot, ám nem mindegy hogyan. A PET-palackokat, 
a fém italosdobozokat összepréselve és kupak nélkül célszerű elhe-
lyezni a gyűjtőedénybe. A papírhulladékok közül ide kerülhet a csoma-
golóanyag, karton- és hullámpapír, valamint az italos kartondobozok 
– ételmaradéktól és más szennyeződéstől megtisztítva. Az üvegeket 
továbbra is a gyűjtőszigetekre kell vinni – kimosva.

MIT KELL GYŰJTENI AZ ÚJ KUKÁBA?
• Műanyag: ásványvizes, üdítős palackok, fóliák, PP, PE, HDPE jelzésű 
csomagoló anyagok, samponos, öblítős, tisztítószeres flakonok kiöblít-
ve, joghurtos, vajas, margarinos stb. dobozok kimosva, összepréselve, 
kupak nélkül
• Tetra Pak: gyümölcsleves, tejesdobozok
Fontos: A kupakot mindig csavarja le és a palackot, dobozt tapossa la-
posra!
• Fém: sörös-, üdítősdobozok, konzervdobozok
Fontos: A felsorolt hulladékokat mindig kiöblítve, az ételmaradékoktól 
megtisztítva dobja a kukába!
• Papír: csomagolópapír, karton, hullámpapír, újság, nyomtatópapír, 
könyv

Fontos: Az italosüvegeket (fehér, barna, zöld), befőttes, lekváros, bébi-
ételes üvegeket továbbra is kitisztítva, a gyűjtőszigetekre kell vinni, az 
üveggyűjtő edénybe!

ÚJ HELYEN A HULLADÉKUDVAR
Januártól a hulladékkezelő központ területére költözött a hulladék-
udvar. Megközelíthető a 6-os útról, az atomerőmű északi bejárójával 
szemben.
Itt ingyenesen adhatja le a háztartásban keletkező veszélyes hulla-
dékokat (izzók, fénycsövek, oldószerek, festékek, növényvédő szerek, 
gyógyszerek stb.) valamint az elektronikai hulladékot és gumiabron-
csokat.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS
A hulladékkezelő telep részeként komposztáló tér is kialakításra ke-
rült. Itt kerti és konyhai zöldhulladékait ingyenesen adhatja le és ide 
kerül a tavasztól őszig a lakosságtól elszállított zöldhulladék is. Ezeket 
szakszerűen komposztáljuk és a város közterületein hasznosítjuk.
Házi komposztáláshoz komposztládát – a kertes házak tulajdonosai – 
térítésmentesen igényelhetnek a 06-80-205-290-es, ingyenesen hív-
ható telefonszámon!

Észrevételeivel, kérdéseivel forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!
Telefonon a 75/310-411-es számon, vagy személyesen Pakson, a DC 
Dunakom Kft. Kölesdi úti telephelyén. 



Új kukásautók gyűjtik 
a szelektív hulladékot
Három hulladékgyűjtő, egy kisteherautó és egy konténerszállító 
gépjármű érkezett Paksra a hulladékgazdálkodási rendszer mű-
ködtetéséhez szükséges eszközök beszerzésének első ütemében. 
A járművek a próbaüzem indulásával, január elsejétől álltak mun-
kába, ezekkel és a leendő szolgáltató cég gépjárműveivel gyűjtik 

a társult településeken keletkező kommunális és egyéb hulladé-
kot. A járműveket a közbeszerzési eljáráson kiválasztott cég hoz-
ta Paksra, beszerzési értékük 141 millió forint volt, az összeg 72 
százalékát a projektre nyert európai uniós forrásból biztosítja a 
társulás.



Még igényelhető a komposztláda
Az ingyenesen kérhető komposztládákra folyamatos az igényfelmérés. Az 
új hulladékkezelő központ beruházásának keretében biztosított négyezer 
ládára a 06/80-205-290-es zöldszámon lehet regisztrálni a név, lakcím, 
illetve az ingatlan jellemzőinek bediktálásával. Az új hulladékgazdálkodá-
si rendszer megépítésére társult hét település mindegyikéről várják azok 
jelentkezését, akik szeretnének komposztáló ládát igényelni.

Mivel a lakosságnál keletkezett zöldhulladék összegyűjtése és hasznosítá-
sa kiemelt célként szerepel az Európai Unió támogatásával megvalósuló 
projektben, kiadványunkban külön tájékozódhat a komposztálás techni-
kájáról, előnyeiről és arról, hogy az önerőből előállított értékes táptalajt, 
hogyan tudja a leghatékonyabb módon felhasználni a talaj és a növények 
tápanyag-utánpótlására.

Tippek és trükkök a komposztáláshoz
w A hozzávalókat vágja kisebb darabokra, és nedvesítse meg! 
w A komposztáló tartályba felváltva helyezzen el 7,5 - 15 cm vastag-
ságú rétegeket a zöld és barna hozzávalókból! 
w Forgassa át és mozgassa meg a halmot, hogy az anyagok megfe-
lelő szellőzést kapjanak és jobban keveredjenek! A komposzt legyen 
laza, hogy ne rothadjon. 
w Gondoskodjon róla, hogy a halom mindig nedves legyen! (Ha 
markába szorítva nedvességet tud kipréselni a keverékből, akkor a 
halom túl nedves.)
w Melegebb környezetben egy szénából vagy gallyakból készült fe-
dél is segíthet megtartani a halom nedvességét.
w A friss komposztnak kellemes illata van, viszont kellemetlen 
szagok keletkezhetnek akkor, ha a halomban nincsen elég oxigén, 
vagy ha túl sok zöld (pl. fű), illetve túl kevés barna (pl. tojáshéj) 
alapanyag van benne. A szagokat úgy enyhíthetjük, hogy megfor-
gatjuk és megszurkáljuk a halmot, és összekeverjük a barna és zöld 
alapanyagokat.
w A legegyszerűbb gyorsítási eljárás, ha a komposztálóba nem 
csak a hulladékot helyezzük bele, hanem érett komposztot is keve-
rünk közé, ez meggyorsítja a lebomlás folyamatát. Ezen kívül lehet 
hozzátenni kőport és kerti földet, ez szintén a lebomlást segíti elő, 
illetve meggyorsítja azt.

Környezettudatosan élni nem olyan nagy ördöngösség, ma már számos 
olyan használati eszközt találhat, amellyel hétköznapi szinten is csök-
kentheti a bolygó környezetterhelését. Ilyenek például a biológiailag 
lebomló műanyag szatyrok, amelyeket számos hipermarket bocsát a vá-
sárlók rendelkezésére. Magyarországon naponta 1,3 millió műanyag be-
vásárlótáska kerül forgalomba, a szelektív gyűjtőkbe pedig alig jut ebből 
a csomagolóanyagból, hiszen a csomagolóipar által működtetett rend-
szerek elsősorban az italos hulladék visszagyűjtésével foglalkoznak. 

Ezért a zöld szatyrok használatának jelentősége nem elhanyagolható, 
azonban ezen a hétköznapi használati tárgyon kívül is több különleges 
termékkel segítik a tudatos vásárlókat. Ilyen például a kukoricarostból 
készült ökopelenka, de óriási érdeklődés övezi a magyar szabadalom 
alapján készült környezetkímélő virágtartó edényeket is. Az újság-
papírból és dobozgyári hulladékpapírból összeállított termék iránt a 
hazai felhasználókon kívül Hollandiából, Németországból és Török-
országból is érdeklődnek, hiszen a műanyag edényeket helyettesítő 
biotermék nagy előnye, hogy nem terheli a környezetet, árát tekintve 
pedig versenyképes a műanyaggal. Tehát önállóan komposztálódó ter-
mékek sorát találhatja a piacon és egy kis kísérletezéssel, kreatív ötle-
tekkel Ön is sokat tehet környezete megóvásáért: egy kis időt, valamint 
energiát rászánva bolygója hétköznapi hőse lehet. 



Kérdések és válaszok
Meddig igényelhető a komposztláda? 
A komposztládák egészen a lehetőség hivatalos visszavonásáig igé-
nyelhetők.

Lesz leírás a komposztládákhoz?
Igen, lesz leírás a láda összeállítására, használatára és a komposztálás 
menetére vonatkozóan is.

Lesz-e lehetőség arra, hogy lakcímre szállítsák a komposztládákat olyan 
emberek számára, akik idősek, egyedül élnek és nem tudnak elmenni érte?
A komposztládákat személyesen kell átvenni, de ha valaki nem tudja 
megoldani a kijelölt helyen az átvételt, számára házhoz szállítják és 
összerakják a lapra szerelt eszközt.

Ha valaki igényel komposztládát, azt később átadhatja-e másnak?
Nem. Ha a komposztládát igénylője valamilyen ok miatt nem akarja át-
venni, azt csupán vissza kell mondania. Amennyiben pedig időközben 
változnak a körülményei és már nem tudja hasznosítani az eszközt, 
vissza kell adni a Társulásnak és az onnan új igénylőhöz kerül. 

Olyan házhoz lehet-e komposztládát igényelni, ahol nem laknak, de a 
kertet rendszeresen művelik?
Az igény ebben az esetben is bejelenthető, de előnyt fog élvezni az, aki 
állandó lakcímére, életvitelszerűen használt ingatlanjához kéri a ládát, 
hiszen a cél az, hogy ne csupán szezonálisan, hanem egész évben folya-
matosan történjen a házi komposztálás.

Akinek Pakson van háza, de csak pár napot tölt ott, igényelhet-e kom-
posztládát? 
Igen, de előnyt élvez az, aki életvitelszerűen tartózkodik az igényelt 
címen.

Pörösi tanyára, vagy Vácika dűlőn lévő tanyára igényelhető-e kom-
posztláda? 
Az igényeket akár a lakóingatlan mellett fenntartott egyéb ingatlanra 
is be lehet jelenteni, de a pályázatban foglaltak szerint az eszközök szá-
ma korlátozott. Egyéb  vonatkozásban mérvadóak a fent leírtak.

Minden igénylő feltétel nélkül megkapja a komposztládát?
Minden településen a pályázatban meghatározott darabszámú láda 
kerül kiosztásra. Ha több lesz az igénylő, mint a kiosztható láda, az 
esetben sorsolást tartanak. A láda átvételekor tulajdonosa egy nyilat-
kozatban vállalja, hogy használni fogja a komposztálót az ötéves fenn-
tartási időszakban és hozzájárul ahhoz, hogy bármikor ellenőrizhető a 
tényleges használat. 

Ha megsérül a komposztláda használat során, meg kell-e téríteni az 
árát?
Fizetni nem kell a sérülésért, de az átvételi nyilatkozat részét képezi 
majd, hogy amennyiben a láda megsérül vagy megsemmisül, azt a hasz-
nálónak pótolnia kell az átadott eszköznek megfelelő minőségű és űr-
tartalmú ládával.

A komposztládát üríteni fogják, vagy a tartalma saját felhasználású 
lesz? 
A ládát nem ürítik, de ha valaki nem akarja felhasználni a tartalmát, 
azt a közszolgáltató térítésmentesen át fogja venni.

Adott idő után vissza kell adni a komposztládát, vagy ez véglegesen a 
használó tulajdonává válik? 
Nem kell visszaadni, ha lejár a fenntartási időszak, akkor a használó-
nál marad.



A beruházás 
képekben





Szakmai fórum a hulladékgazdálkodásról

Jártasak a környezetvédelemben

Hét település, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Pusztahencse, 
Györköny és Paks egy nagyszabású projekt megvalósítására fogott 
össze az Európai Unió szigorú környezetvédelmi szabályozásának 
megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer létrehozására. A projekthez 
kapcsolódóan szakmai fórumot rendeztek Pakson, ahol a jogszabályi 
környezet bemutatása mellett helyszíni bejárást is tartottak az új hul-
ladékkezelő központ helyszínén. A hulladékgazdálkodási rendszerek 
jogszabályi hátteréről Veres Judit, a Közép-Dunántúli Környezetvé-

delmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-he-
lyettese, illetve Nagy György, a Köztisztasági Egyesülés igazgatója 
tartott előadást. A beruházás helyszínén Puskás János, a DC Dunakom 
Kft. ügyvezetője mutatta be az épülő rendszert. A hét települést tö-
mörítő társulás 1 128 258 266 forintot nyert a megvalósításra az Új 
Széchenyi Terv keretében. A hulladékkezelő központ építési munkái 
szerződés szerint 2012. december 31-ig fejeződtek be, azóta már a pró-
baüzem is megindult.

Környezettudatosságukról, kreativitásukról és hulladékgazdálkodá-
si ismereteikről adtak számot Bölcske, Gerjen, Györköny, Madocsa, 
Nagydorog, Paks és Pusztahencse alsó és felső tagozatos diákjai egy 
városunkban megrendezett környezetvédelmi vetélkedőn. A Paks és 
Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az új hul-
ladékgazdálkodási rendszer megismertetése és a környezettudatos 
szemlélet kialakítása céljából szervezett játékos versenyt. A zsűri el-
nökeként Tell Edit, Paks város alpolgármestere kiemelte, a résztvevők 
száma bizonyítja a program és a téma iránti kiemelt érdeklődést. A 
kulturális központban megrendezett vetélkedőn 19 iskoláscsapat mér-
te össze tudását két kategóriában: a 15 kérdésből álló írásos feladatsor 
a környezettudatos magatartás ismeretét mérte, míg a hulladékok 
szelektív szétválogatásában a gyorsaság, az ügyesség és a hulladék-

gyűjtésben szerzett jártasság kapott hangsúlyt. A diákok felkészülését 
a tavasszal megjelent, Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért 
című gyermekkiadvány segítette. Az alsósok között az első helyet és 
az értékes könyvjutalmat a paksi Bezerédj tanulói érdemelték ki, a 
felső tagozatosok között pedig a gerjeni iskola küldte a legügyesebb 
csapatot. A nyertesek mellett minden résztvevő kapott egyet az új, 
Selectivity névre keresztelt szemléletformáló társasjátékból is. A kár-
tyajáték mintegy 400 példányban készült el az új hulladékgazdálkodási 
rendszer szemléletformáló kampánya keretében, és azt a célt szolgál-
ja, hogy a szelektív gyűjtés technikája és a helyes magatartásformák 
játékos módszerrel már gyermekkorban könnyen elmélyülhessenek, 
mondta el Varró Gábor, a projekt szemléletformálási feladatait végző 
Ecorys Kft. tanácsadója. 



Selectivity a Pthr.hu oldalon is
Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos játék indult a Paks és térsége 
hulladékgazdálkodási rendszer (pthr.hu) honlapján Selectivity néven. A 
menüben található játékra kattintva kiderül, jól ismerjük-e a hulladékvá-
logatás szabályait. A program elsősorban a kisiskolásoknak nyújt segít-

séget a hulladékkezeléssel kapcsolatos ismeretek játékos módon történő 
elsajátításában. A megjelenő hulladékkártyákról el kell dönteni, hogy mi-
lyen típusú gyűjtőedénybe kell tenni, s ezt az edényre kattintva megjelölni. 
A válaszadás után rögtön kiderül, hogy helyes volt-e a voksunk. 



Bevezető 3
Előzmények 4
Hogyan válogassunk? 6
Új kukásautók gyűjtik a szelektív hulladékot 7
Még igényelhető a komposztláda 8
Tippek és trükkök a komposztáláshoz 9
Kérdések és válaszok 9
A beruházás képekben 10
Szakmai fórum a hulladékazdálkodásról 12
Jártasak a környezetvédelemben  12
Selectivity a Pthr.hu oldalon 13

Tartalomjegyzék






