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KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre 

 
A projektet Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az 

NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 

NFP) konzorciuma valósítja meg. 

 

I. Projekt alapadatai: 

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 1. számú módosítás, 2018.08.10. 

Támogatás összege: 8 769 999 908 Ft 

Összköltség: 9 750 000 000 Ft 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.23. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.12.01. 

 

II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések: 
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III. Műszaki tartalom: 

 

A Duna-Tisza közi Nagytérség 97 önkormányzata 2017-ben Társulást alapított a 

hulladékgazdálkodási feladatok ellátása és fejlesztése érdekében. A Duna-Tisza Közi Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás célja biztosítani a fejlesztéseket 

és az eredményes működést lehetővé tevő közös pénzalapot és a közös érdekérvényesítő erőt. 

A Társulás pályázati források bevonásával igyekszik kiépíteni, fenntartani és üzemeltetni a Duna-

Tisza közi regionális szilárd hulladékgazdálkodási rendszert. Mivel a térségben átfogó fejlesztés még 

nem történt, a projekttel a meglévő rendszerelemek összehangolása is megvalósítható. 

 A társulás annak érdekében, hogy a lakossági igényeket a megfelelő színvonalon tudja kiszolgálni 

és mindemellett eleget tegyen a hatályos jogszabályi környezetben rögzített kötelezettségeinek, a 

vonatkozó irányelveknek és ezek kapcsán létrehozott fejlesztési koncepcióknak jelenleg a kecskeméti 

és a ceglédi telephely komplex (Mechanikai-biológiai Hulladékkezelő, MBH) fejlesztését,  szükség 

szerint egyéb helyszíneken telephely-fejlesztést, a gyűjtő-szállító járműflotta bővítését, a házhoz 

menő csomagolási, és biológiailag lebomló hulladék gyűjtéshez edényzet biztosítását és a jelenleg 

üzemelő üveggyűjtési rendszer fejlesztését tervezi megvalósítani. 

Társulásunk kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Tervben foglalt országos célkitűzések megvalósulásához a lehetőségeihez mérten 

maximálisan hozzájáruljon. A jelenlegi rendszer működése alapján szerzett üzemeltetési 

tapasztalatok és a rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan területek lehetővé teszik azt, hogy a 

régióban olyan beruházásokat valósítsunk meg, melyek társulási szinten megteremtik a lehetőségét a 

kitűzött célok elérésének, és ezzel az országos átlag megfelelő szintre hozatalához is nagymértékben 

hozzájárulnak. 

A jelenlegi rendszer fejlesztését a meglévő kapacitások fejlesztésével és új kapacitás kiépítésével 

tervezzük. Amennyiben új, jelenleg beépítetlen területek kerülnek bevonásra indokolt a terület 

régészeti feltárása annak érdekében, hogy megbizonyosodhassunk arról, hogy a beruházás régészeti 

szempontból értéktelen területen valósul meg. 

Biztosítani kívánjuk a közszolgáltatással érintett területen a házhoz menő, elkülönített gyűjtés 

keretein belül szilárd edényekben történő gyűjtést, jelentősen növelve ezzel a szelektíven gyűjtött 

hulladék mennyiségét és javítva a gyűjtés színvonalát. El kívánjuk érni, hogy a vegyes és 

csomagolási, valamint a biológiailag lebomló hulladék szállítási távolsága 50 km belül legyen. 

A kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatásai színvonal biztosításához 

nélkülözhetetlen a jelenlegi hulladékgyűjtő pontok, szigetek, hulladékudvarok igényeket 

maradéktalanul kiszolgáló bővítése, továbbá a járműflotta korszerűsítése és bővítése. 

Az üveghulladék gyűjtés jelenlegi rendszerének fejlesztése szükséges az előírt országos célok 

teljesítéséhez, mely célok elérésére kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a jövőben a fejlesztési 

beruházások meghatározása során. 

A megnövekedett gyűjtési kapacitás a jelenleg rendelkezésre álló kezelési infrastruktúra bővítését is 

szükségessé teszi. Azáltal, hogy megnő a beszállított mennyiség megnő az elő- illetve utókezeléshez 

szükséges kezelőterületek felületigénye. 

Amennyiben a hulladékkezelést egy megnövelt területen fogjuk végezni a hulladék saját 

nedvességtartalmából és a csapadékvíz átszivárgásából keletkező csurgalékvizek elvezetése, gyűjtése 

és kezelése olyan szükségszerű velejárója a rendszer bővítésének, amely kialakítása nélkülözhetetlen 

az üzemeltetéshez. 

Kiemelt szerepet kap a gyűjtött hulladékok lerakástól történő eltérítésében a kecskeméti és a ceglédi 

telephelyen komplex MBH rendszer kiépítése, mellyel a gyűjtött és a lerakással ártalmatlanított 

hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet. 

http://www.nfp.hu/
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Nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a lakossági szemléletformálásra és ismeretterjesztés keretein belül 

célunk a jelenlegi környezettudatos szemléletet további erősítése a tudatos hulladékgazdálkodás 

fontosságának felismertetése már az iskolai oktatástól elkezdődően a közszolgáltatással érintett 

lakosság széles körében. 

Feladatunk a támogatásból megvalósult projekt nyilvánosság előtti bemutatása, a lakosság széleskörű 

tájékoztatása. 

 

Tekintettel a hektikusan változó piaci árakra nélkülözhetetlennek tartjuk, hogy a projektbe 

tartalékkeretet állítsunk be az esetleges nem várt többletkiadások fedezésére. 

Álláspontunk szerint a tervezett fejlesztések megvalósítása elengedhetetlen a kitűzött célok határidőn 

belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági 

igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez. 

 

A projekt indikátorai: 

 

Mutató Mérték-egység 
Célérték a projekt fizikai 

befejezésekor 

A keletkezett hulladékokból 

hasznosítás érdekében előkezelt 

hulladékok aránya 

% 100 

Az elkülönített gyűjtési rendszerrel 

elért lakosság száma fő 56 000 

Elkülönítetten gyűjtött települési 

hulladék aránya a teljes települési 

hulladék mennyiségéhez képest 
% 20 

Hulladék újrafeldolgozására 

további kapacitás t/év 10 000 

Hulladék-gazdálkodással 

kapcsolatos szemlélet-formálásban 

aktívan résztvevő lakosság száma 
fő  10 000 

 

 

IV. Projekt státusza: 

 

Kivitelezés 

 

Az NHKV Zrt. az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31) Korm. rendelet 5.§ címében foglaltak szerinti 

vizsgálatot a – 2018.09.11-én megküldött tárgyi projekthez kapcsolódóan lefolytatta, és 2018.10.16-

i nappal jóváhagyta. A Tervező a III-V. kötetet a szerződés szerinti 45 napos határidővel 2018.12.13-

ig készített volna el, azonban 2018.11.16-án akadályt közölt a Monoron megvalósítandó 

hulladékudvar tervezési terület hiánya miatt. Az akadályközlő 2018.11.29-i napon került elfogadásra. 

http://www.nfp.hu/
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A hulladékudvar tervezési területe, társulás értesítése szerint 2019.04.02-án meghatározásra került, 

melyet követően a Tervező 28 napon belül készíti el a III-V. kötetet. A Közbeszerzési Tanácsadóval 

ezt követően kezdhető meg a közbeszerzési dokumentáció összeállítása. A tervezési és kivitelezési 

feladatainak teljes körű ellátására irányuló eljárás közbeszerzési dokumentációjának 

minőségbiztosítása várhatóan 2019.05.15-ig megindításra kerül. 

 

Eszközbeszerzés 

 

A Tervező az edény, jármű, egyéb gép beszerzésére irányuló eljárások műszaki specifikációit 

2018.12.21-i határidővel elkészítette, melyet a műszaki szakértő 2019.01.23-án hagyott jóvá. A 

Közbeszerzési Tanácsadó részére 2019.03.28-án megküldésre kerültek a műszaki dokumentumok a 

közbeszerzési dokumentáció elkészítéséhez. Az eszközbeszerzési eljárások közbeszerzési 

dokumentációjának minőségbiztosítása várhatóan 2019.04.26-ig megindításra kerül. 

 

Műszaki ellenőr 

 

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló beszerzési dokumentáció előkészítése 

folyamatban van, 2019.05.10-ig kerülhet véglegesítésre. Az eljárás tervezettek szerint 2019.05.25-ig 

megindításra kerül. 

 

A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC mérnök Szenczy Miklós. 

 

Műszaki szakértő 

 

A projekt keretében megvalósuló eszközbeszerzések műszaki szakértői tevékenységeinek ellátására 

irányuló beszerzési dokumentáció előkészítése 2019.04.05-én megkezdődött. Az eljárás tervezettek 

szerint 2019.04.26-ig megindításra kerül. 

 

PR és nyilvánosság 

 

A projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátásának műszaki specifikációja 

Társulás által 2019.01.25-én elfogadásra került. A dokumentáció Közbeszerzési Tanácsadóval 

történő véglegesítése folyamatban van. Az eljárás minőségbiztosítása a jelenlegi ütemezések szerint 

2019.05.01-ig kerül megindításra.    

 

A tájékoztatás során használni tervezett, kommunikációs tervben rögzített kommunikációs eszközök 

a következők: 

 

• Kommunikációs (cselekvési) terv készítése 

• Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése 

• A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos 

működtetése, frissítése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése  

• A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése 

• Média megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal) 

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

http://www.nfp.hu/
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• Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése 

• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

• Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése 

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

• A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése 

 

2019.04.17-ig elvégzett feladatok: 

 

• A Kommunikációs (cselekvési) terv a Végső Kedvezményezettel egyeztetve elkészítésre 

került, melyet az Irányító Hatóság 2018.08.10-én fogadott el.  

 

Szemléletformálás 

 

A szemléletformálásra vonatkozó eljárás dokumentációja 2019.02.10-ig előkészítésre került. Jelenleg 

a dokumentáció véglegesítése folyamatban van a Közbeszerzési Tanácsadóval. Az eljárás 

minőségbiztosításának megindítása 2019.05.01-ig tervezett. 

 

http://www.nfp.hu/

