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TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

TISZTELT  KÖZÖS KÉPVISELŐ!Kérjük, ezt a kiadványt a lakók 
tájékoztatása érdekében a 

társasház információs tábláján 
elhelyezni szíveskedjen!Köszönjük! 



Az összesen közel 1,8 milliárd forintból megvalósuló, 
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
Pécs város területén, különös tekintettel az elkülöní-
tett hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre 
című projekttel elsősorban az a célunk, hogy a korábban 
megvalósított hulladékgazdálkodási rendszert moder-
nizáljuk, és kiterjesszük a szelektív hulladékgyűjtést.

Emellett természetesen a hulladéktermelés mini-
malizálása is cél, amelyhez – az optimális szolgáltatási 
feltételek biztosításán túl – a felelősségteljes fogyasz-
tói hozzáállás, illetve az aktív és cselekvő, az elkülöní-
tett gyűjtési rendszerben résztvevő lakosság is szük-
séges. A tisztább és élhetőbb környezet csak akkor 
valósulhat meg, ha mindannyian teszünk érte. Ezért 
arra kérem Önt is, szánjon néhány percet a program 
részleteinek megismerésére a túloldalon lévő infor-
mációk elolvasásával, és vegyen részt tudatosan a hul-
ladékgyűjtési rendszer folyamatában, használja ren-
deltetésszerűen a gyűjtőedényeket.

Gondolkodjunk felelősen a háztartásban keletkező 
hulladék sorsáról!

Kedves Olvasó!

Környezetünk védelme, megóvása közös érdekünk, amit csak 
akkor tudunk hatékonyan megvalósítani, ha városunkban 
is folyamatosan fejlesztjük hulladékgazdálkodási 
rendszerünket. Önkormányzatunk sikeresen pályázott a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban, és 
nyert nagyarányú, 1,6 milliárd forintos támogatást egy ilyen 
irányú komplex fejlesztésre.

Dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város 
polgármestere

A háztartásokban 

keletkező hulladék 

háromnegyede 

hasznosítható, 

új terméket 

készíthetnek  

belőle.
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A HULLADÉK NEM SZEMÉT KÖSZÖNTŐ
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Gyűjtse külön a hulladékot!

Így Ön is tesz azért, hogy a keletkezett hulladékból 
az újrahasznosítás aránya magasabb, a lerakással 
ártalmatlanítás aránya alacsonyabb legyen. 
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FEJLESZTÉSEKFEJLESZTÉSEK

A fejlesztés keretében 
megvalósuló beruházások:

 A hulladékgyűjtés és szállítás eszközparkjának 
fejlesztése: a begyűjtés feltételei nagyrészt adottak, 
azonban a teljes ingatlanszám lefedése érdekében 
indokolt még, hogy további szelektív, valamint 
üveggyűjtő edényeket szerezzenek be. 

 A vegyes hulladékba kerülő biológiailag lebomló anyag 
további csökkentése érdekében a zöldhulladék házhoz 
menő szelektív gyűjtésére további gyűjtőedényeket, 
illetve a zöldövezetekben komposztáló edényeket 
szereznek be és osztanak szét.

A Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
Pécs város területén, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre című projekt 
célja a korábban megvalósított hulladékgazdálkodási rendszer 
továbbfejlesztése, az ellátás hatékonyságának növelése és a 
minél költség-hatékonyabb működés kialakítása. 

A projekt részletei  A gépjárművek átlagéletkora jóval 10 év 
feletti, műszaki állapotuk elavult, gyakoriak a 
meghibásodások, üzemeltetésük költséges, 
ezért cserére szorulnak. Pécs speciális földrajzi 
és úthálózati adottságai miatt a Mecsek-oldali 
utcákban, ahol a családi házas háztartások 
mintegy negyede található, csak kicsi (3–8 
tonna) alvázakkal, sokszor tömörítés nélküli 
felépítménnyel lehet a gyűjtést megoldani. Ezen a 
területen házhoz menő szelektívgyűjtés sincs. Az 
új gyűjtőjárművek beszerzésének célja a normál, 
16–20 m3-es elöregedett járművek cseréje, és a 
Mecsekoldali területek kiszolgálására alkalmas, 
korszerű, kisméretű, összkerék meghajtású, 
tömörítős felépítményű járművek beszerzése a 
vegyes maradék, a hasznosítható-, illetve a zöld 
hulladékok gyűjtésére.

 Fejleszteni kell továbbá az elkülönített lomhulladék 
gyűjtés (tömörítős, platós- rakodógépes), és az 
üveghulladék gyűjtés biztosításához szükséges 
szállító járműveket. Az új járműpark egy része tisztán 
elektromos meghajtású lehet. 

A projekt összköltsége pontosan 1 milliárd 780 millió forint, a város a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban 1.599.999.992 
forint támogatást nyert a projekt megvalósítására.
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A HULLADÉK ÚTJAA HULLADÉK ÚTJA



A projekt műszaki tartalmát az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervnek (OHKT) való megfelelés 
vizsgálatát követően az NHKV Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. hagyta jóvá.


