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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

ÁTADTÁK A REKUKTIVÁLT HULLADÉKLERAKÓKAT 

 

Európai Uniós támogatással, két megye összefogásával, felhagyott hulladéklerakók rekultivációja 

valósulhatott meg ez év végéig. A konzorciumi keretek között elindított beruházások célja a környezeti 

egészség megőrzése 12 vas-megyei településen és projektvezető Sopron városában. 

 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal Magyarországra nézve is kötelezőek az EU Víz  Keretirányelvben 

előírt célkitűzések, mely szerint intézkedéseket kell tenni azért, hogy a felszíni és felszín alatti vizek jó 

állapotba kerüljenek. 

A térségi szilárdhulladék-lerakók rekultivációjára meghirdetett operatív program KEOP-2.3.0 pályázat, 

támogatás keretében fogalmazta meg célként a rendezetlen hulladéklerakásból eredő, a talajt és talajvizet 

érintő környezetszennyezés lokalizálását és mérsékletét. 

Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeresen pályázott és valósította meg a 

KEOP-2.3.0/2F-2008-0006. sz. projekttel a térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációs programot.  

A rekultivációs programból technikai okok miatt kimaradt, a projektterületen lévő nagykiterjedésű, részben 

üzemelő Sopron Harkai úti hulladéklerakó valamint a jelenlegi projektet megelőzően nem volt lehetőség a 

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén elhelyezkedő 

12 település települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjára sem. Ezek a rekultivációra váró lerakók a 

tervezés és engedélyeztetés szintjén is megfeleltek a pályázati kiírás feltételeinek.  

Az eredeti Támogatási Szerződés módosításával további források biztosításával lehetőség nyílt 13 helyszínen 

a rekultivációs feladatok elvégzésére. 

A Nyugat-dunántúli régió területén a két hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás konzorciumi 

együttműködés keretében, a „Sopron térségi települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja” támogatott 

KEOP-2.3.0/2F-2008-0006 sz. projekt folytatásaként sikeresen, határidő előtt valósította meg a 13 

hulladéklerakó rekultivációját. 

A 13 helyszínen a nem megfelelő műszaki védelemmel épített bezárt lerakók, vagy lerakásra használt terület 

veszélyességének csökkentésére: 

 10 helyszínen műszaki védelem, a rekultivációs rétegrend kialakítását, 

 2 helyszínen a hulladék felszámolásával, 

 1 helyszínen monitoring kutak létesítésével valósult meg. 

Az eredeti projektet kiegészítő 13 hulladéklerakó rekultiváció összköltsége bruttó 1.384.289.891,- Ft mely 

100%-ban támogatott. 

A beruházási helyszínek: Sopron, Alsóújlak, Bozzai, Duka, Harasztifalu, Kisrákos, Kemenespálfa, Ölbő, 

Pankasz, Rum, Sajtoskál, Szentgotthárd, Torony. 

További információ kérhető: 

Éder Andrea 

karakter21@t-online.hu  


