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EMLÉKEZTETŐ ÉS SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A WORKSHOP MENETÉRŐL ÉS SZAKMAI EREDMÉNYEIRŐL
1. nap:
Az első napon Győr hulladékkezelési gyakorlatát ismerhették meg a résztvevők, mely az ország egyik
legmodernebbike.
A szakmai nap során a Győri Hulladékgazdálkodás Nonprofit Kft. (GYHG) szakértői (üzemvezető, műszaki
vezető, művezető), valamint a Győr-Szol Zrt. kommunikációs menedzsere avatta be a résztvevőket a
„szakmai titkokba”.


Elsőként a győri sashegyi hulladékkezelő központ
céljairól, létesítéséről, üzemi adatairól, használt
technológiáiról és a törvényi előírásokat is messze
meghaladó kiemelkedő eredményeiről hallottak a
résztvevők előadást.



Ezt követően kerekasztal beszélgetés során
ismerkedhetett meg a hallgatóság a lakossági
szemléletformálás fontosságával, illetve a
szemléletformáláshoz használt legfontosabb
kommunikációs eszközökkel.



A szakmai program délután a hulladékkezelő központba tett három órás látogatással zárult,
ahol a résztvevők a GYHG vezetőinek „idegenvezetése” mellett megtekinthették a
hulladékkezelő legfontosabb egységeinek (beérkező kapu, válogatómű, mechanikai-biológiai
hulladékkezelés, komposztáló és hulladéklerakó) gyakorlati működését
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2. nap:
A rendezvények második napjai során a résztvevők négy további együttműködési területet
azonosítanak (az első napok szakmai témájaként megjelölt területektől eltérő témakörben), és a
kiválasztott témakörök tekintetében az együttműködési lehetőségeket elemzik és közösen kidolgozzák
mindegyik témában az együttműködés lehetséges kereteit, illetve a legfontosabb teendőket.
A mostani rendezvény célja a négy legnagyobb érdeklődésre számot tartó témakör közös kiválasztása
volt. Így a 2. nap folyamán többkörös ötletelést követően a szavazás végeredményeként az alábbi 4+1
téma került megjelölésre:
1. Összehangolt rendezvényszervezés és turizmusfejlesztés
Rendezvényszervezési - és turizmusfejlesztési tapasztalatok és eszközök megosztása, valamint
események közös szervezése, tervezése, összehangolása
(pl.: összehangolt infrastruktúra használat, közös portálok, közös program naptár, közös
programszervezés tekintetében).
2. Közterületi feladatok közös és összehangolt ellátása
Közterületi feladatok közös átgondolása, illetve azon területek beazonosítása, ahol akár közös
finanszírozással és eszközhasználattal együttműködés lehetséges
(Pl. közös közterület felügyelő, közösen átgondolt sintérszolgáltatás, gyepmesteri feladatok
ellátása, parlagfűmentesítés, kóbor állatok kezelése, állatvédő őrség, állományszabályozás – pl.:
galamb, patkány, hód -, közös VÉSZ applikáció létrehozása).
3. Környezettudatosság, környezeti nevelés, „zöld szemléletformálás”
Környezetvédelmi szemléletformálás, környezeti nevelés és ezzel kapcsolatos akciók
végrehajtása, ösztönzése
(pl. ivóvízvédelem, tájékoztatás a veszélyes vegyszerekről).
4. Növények és zöldfelületek kezelése, védelme
Zöld felületek megfelelő védelme és kezelése terén tapasztalatok megosztása, közös akciók
kidolgozása
(pl. fásítás, nemzeti parkok, növények védelme, lakosság szemléletformálása).
+1: Szakmai programok
Jó gyakorlatok megosztása, tapasztalatcsere, együttműködési lehetőségek feltárása
(pl.: tanulmány utak, tréningek, közmunkások munkaerő közvetítése, közösségi terek – pl.:
játszóterek – létrehozása, védelme).
Az öt lehetséges téma közül a végleges döntést a következő workshopon fogják meghozni a résztvevők.
A végleges döntéshez a 4. pont (Növények és zöldfelületek kezelése, védelme) pontos tartalmának és
specialitásainak tisztázása szükséges. (Amennyiben túl nagy az átfedés a workshopok első napjain
megvitatandó szakmai témákkal, azaz a Mosonmagyaróvár által bemutatandó „virágos város”, valamint a
Somorja által ismertetendő „közterület és zöldterület fenntartás” témakörökkel, ez esetben a +1
témaként megjelölt szakmai programok terén történő együttműködés kerül kiválasztásra.
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