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DUNA-VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

DUNA-VÉRTES KÖZE REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM  

 

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulást 79 Komárom-Esztergom, Pest és Fejér 

megyébe tartozó település alkotja, összlakossága megközelíti az 500.000 főt. 

A Társulás területén működő hulladékgazdálkodási rendszer elavult, alacsony hatékonyágú, ezért a 

Társulás 2011-ben pályázatot nyújtott be egy, az EU-s és magyar jogszabályoknak megfelelő, 21. századi 

színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséhez EU-s támogatás igénylésére. 

 

A projekt célja elsősorban: 

- a gyűjtendő hulladék mennyiségének csökkentése (házi komposztálás elterjesztésével, lakossági 

szemléletformáló kampány megvalósításával) 

- a lerakott szerves hulladék mennyiségének csökkentése (a szelektív gyűjtés növelésével, a 

hasznosítható anyagok anyagában történő és energetikai hasznosításával), 

- valamint a csomagolóanyagok (papír, műanyag, üveg és fém) újrahasznosításának bővítése. 

 

A Társulás a Környezet és Energia Operatív Program „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

fejlesztése” keretében 2011. április 30-án benyújtotta a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú, a 

hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére vonatkozó pályázatát a Környezetvédelmi Fejlesztési 

Igazgatósághoz.  

2012. augusztus 6-án értesültünk arról, hogy „A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Program" megvalósításához kért támogatásáról megszületett a pozitív kormánydöntés. A projekt keretén 

belül pl.: Tatabányán a Dubnik – völgyi lerakó bővítése, hulladékudvarok, mechanikai előkezelő, utóválogató 

fog megvalósulni, Tatabánya mellett Bicskén mechanikai előkezelő, Szentendrén hulladékátrakó állomás, 

Kisbéren, Csákváron, Komáromban, és Pilisvörösváron hulladékudvar, emellett 75 db szelektív 

hulladékgyűjtő sziget és üveggyűjtő pont valósul meg, illetve a lakossághoz 15.000 darab házi komposztáló 

edény kerül beszerzésre. A Társulás emellett a projekt keretében beszerez a hulladék kezeléséhez-, 

szállításához szükséges eszközöket is. 

A projekt elszámolható nettó összköltsége 16 855 905 412 Ft, ebből a támogatás mértéke 91,735144 % 

azaz 15 332 784 350 Ft. A fennmaradó összeg Magyarország központi költségvetéséből kerül 

finanszírozásra. 

A Kormány a 72/2013. (III.8.) Korm. rendelete alapján kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a 

projektet. 

 

A rendszerfejlesztéses pályázat esetén, a Társulás a kivitelezővel 2013. év decemberében kötött 

szerződést, a projekt megvalósításához szükséges további szolgáltatásokra (mérnök, projektmenedzsment, 

tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) is megkötésre kerültek a vállalkozási szerződések.  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A Duna-Vértes 2013 Konzorcium /Kivitelező/ tagjai: 

- STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft.  

- SWIETELSKY Magyarország Kft. 

- „DESIGN” Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. 

 

A munkaterületek átadása a Tatabányai RHK Porta épület területének átadásával kezdődött 2014. február 

13-án. Ezt követően 2014. február 27-én megtörtént Tatabányán az üzemanyag kút, lerakó, központ és 

létesítményeinek a munkaterület átadása, a napló megnyitása, majd a munkavégzés megkezdése. 


