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A Társulás megközelítőleg 40 helyszínen, 
változó méretben, egyszerű, műszaki védelem 
nélküli lerakókon gyűlt a háztartási hulladék és 
a háztartási veszélyes hulladék évtizedek óta. 
Ennek vége! Megkezdjük 33 felhagyott szilárd
hulladék lerakó rekultivációját, biztonságba 
helyezését.

Jövőkép: bezárt, biztonságba helyezett 
(rekultivált) régi hulladéklerakó

Régi hulladéklerakó a biztonságba helye
zés (rekultiváció) előtt

Kezdődik a rekultiváció

Az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési 
Önkormányzati Társulás „Tiszta Eu-
rópa” programja keretében újabb eu-
rópai uniós forrásból - harminchárom 
felhagyott szilárdhulladék lerakó re-
kultivációja (biztonságba helyezése) 
kezdődik meg. A megvalósításhoz a 
társulás közel 3,5 milliárd forint tá-
mogatást nyert el a KEOP pályázati 
kiírásán. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, a Kohéziós Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg, a társu-
lásnak a projekthez önrészt nem kellett 
biztosítania.
A rekultiválandó szeméttelepek az 
önkormányzati társulás működési 
területén találhatók. 
A lerakók döntő többségben nem ren-
delkeznek műszaki védelemmel, így 
fennáll a felszín alatti víz, a földtani 
közeg, ill. egyes esetekben a felszíni víz 
elszennyezésének veszélye. A rekul-
tiváció megvalósításával elkerülhető 
a környezet- és természet károsodása, 
mely egészségünkre is hatással lehet. 
A támogatás segítségével lehetőség 
nyílik arra, hogy jelentősen javuljon a 
térség környezeti állapota.
A rekultivációs tervek alapján a pro-
jekt eredményeként több mint 390 
ezer négyzetméter felület rekul-
tivációja valósul meg, amely területen 
3 millió köbméter hulladékot tárol-
tak. A lerakókat különböző műszaki 
tartalommal rekultiválják, attól füg-
gően, hogy milyen régen hagytak fel a 

működtetésével, mennyire környezet-
károsító az ott felhalmozott hulladék, 
figyelembe véve a védendő környezeti 
elemek és természeti értékek fon-
tosságának szempontjait is.
158 Veszprém megyei település össze-
fogásával egy modern, környezet-
barát hulladékgazdálkodási rendszert 
építünk. Olyan rendszert, ami segít 
abban, hogy csökkenjen a lerakott 
hulladék mennyisége, csökkenjen ré-
giónk környezeti szennyezettsége, 
megszűnjenek az illegális hulladékle-
rakók és a lehető legtöbb hulla-
dék kerüljön vissza a körforgásba. 
Rekultivációs projektünk célja, hogy 
a régi, műszakilag nem megfelelő, 
bezárt vagy felhagyott hulladékle-
rakókat megszüntessük, helyükön 

tiszta, szép, hulladékoktól mentes, 
élhetőbb környezetet alakítsunk ki.  
A kivitelezési munkálatokat az SK-
2012 É-B Konzorcium végzi.
A kivitelezés várhatóan 2015. június 
20-ig valósul meg.
A rekultivációba bevont települések:
Apácatorna, Bakonybél, Bakonynána, 
Balatonalmádi, Balatonfüred, Balaton-
rendes, Csabrendek, Dabrony, Dáka, De-
vecser, Felsőörs, Gyepűkaján, Hosz tót, 
Kapolcs, Káptalanfa, Kiscsősz, Lovas, 
Magyarpolány, Nagyalásony, Nagyp-
irit, Nemesgulács, Nemeshany, Noszlop, 
Nyárád, Pápa, Pápasalamon, Somlóvecse, 
Szentimrefalva, Tapolca, Ukk, Veszprém-
galsa, Zalameggyes, Zalaszegvár. 

Fontosnak tartjuk, hogy az érintett te-
lepülések lakossága megfelelő minőségű 
és mennyiségű tájékoztatást kapjon a 
projekt alakulásáról, eredményeiről. 
Ennek érdekében a projekt időtartama 
alatt folyamatosan tájékoztatjuk Önöket 
a munkálatok állásáról – az Új Széche-
nyi terv útmutatásainak megfelelően – 
sajtó megjelenéseken, rendezvényeken, 
tá jé koztató kiadványokon, honlapunkon 
(www.tep-hu) keresztül.
A munkálatok ideje alatt szíves megér-
tésüket, türelmüket kérjük. Amennyiben 
a munkálatokkal, a projekttel, a megvaló-
sítással kapcsolatban bármilyen kér-
dése, észrevétele van, kérjük, hogy for-
duljon hozzánk bizalommal! 


