
                    

 

 

                                                                                         
   
 

 
 

 

 

Zalaegerszeg Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó 

okozta szennyezés lokalizációja  

 
Projekt azonosító: KEOP-2.4.0/B/2F/11-2012-0005 

 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának a KEOP konstrukció 
keretében lehetősége nyílt a Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó által 

okozott szennyezés megszüntetésére. A KEOP 2.4.0/B kétfordulós 
pályázati konstrukció során első körben beadásra került az előkészítési 

szakaszra az első fordulós pályázat, még a 2010. évben. Az első fordulós 

pályázat sikeresen támogatást nyert, így az erre vonatkozó Támogatási 
Szerződés 2011. március hónapban aláírásra kerülhetett, ennek 

eredményeként az Önkormányzat Európai Uniós támogatásból összesen 
36.837.500,- Ft nyert, mely 100%-os támogatási intenzitást jelentett. 

 Ebben az előkészítési szakaszban kellett a megvalósításra vonatkozó 
terveket elkészíteni és a szükséges engedélyeket beszerezni, majd ezek 

birtokában a második fordulós pályázatot beadni a 
megvalósítás/kivitelezési szakaszra vonatkozóan. Az előkészítési szakasz 

sikeresen lezárult a tervek, szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. 
 

A második fordulós pályázat 2012.12.21-én beadásra került és támogatói 
döntésben részesült 2013.06.07-én. A pályázatra vonatkozó Támogatási 

szerződés 2013.07. 19.-én mindkét fél által aláírásra került. Ennek 
eredményeként az Önkormányzat a kivitelezéshez és a megvalósításhoz 

szükséges egyéb feladatok (pl: kötelező tájékoztatás, 

projektmenedzsment, műszaki ellenőr) elvégzéséhez szükséges költségek 
tekintetében ismét 100%-os Uniós támogatásban részesül, mely a 

megvalósítási szakaszra összesen az Önkormányzat számára 
758.465.485,- Ft-ot jelent. 

 



                    

 

 

                                                                                         
   
 

A megvalósítási szakasz során már a tavalyi évben beszerzésre kerültek a 

vállalkozók. A nyertes ajánlattevő a BSZAG konzorcium volt, melynek a 
tagjai a következők: 

 
Vezető tag:  

BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. 

Székhelye: 5630 Békés, Petőfi S u 20. 
 

tagok: 
SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.  

Székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3. 
 

AGRUNIVER HOLDING Környezetvédelmi és Kutatásfejlesztési Kft. 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 2. 

 
GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Kft. 
Székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7. 

A további vállalkozók még a projektben: 
 

- Műszaki ellenőri feladatok: Kapos-Hidro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

- Menedzsment feladatok: TI-ROL Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. 
- Tájékoztatási feladatok: Zalaegerszeg Televízió Kft. 

- Közbeszerzési feladatok: Pro-Genezis Kft. 
 

 
A kivitelezési szerződés összege: nettó 499.968.099,- Ft, bruttó 

634.959.486,- Ft. A kivitelezői munkálatok során az alsó szigeteléssel és 
csurgalékvíz elvezetéssel nem rendelkező dombépítéses települési szilárd 

hulladéklerakóban a további szennyezés megakadályozás érdekében főbb 
lépésekben összefoglalva az alábbi kivitelezési munkálatok fognak 

megtörténni: 
 

 
 

 

 
 



                    

 

 

                                                                                         
   
 

-Terület-előkészítő munkák 

- Lokalizációs rendszer kiépítése 
o Passzív kezelőfal építése 

o Aktív kapuk aknáinak kiépítése, szűrőtöltetek telepítése, kezelt 
vizet 

elszivattyúzó rendszer kiépítése 

o Aktív kapuk előtti vízgyűjtő rendszer (kavicscölöpök) kiépítése 
o Kezelt vizet elvezető rendszer kiépítése (puffertároló, nyeletődrén, 

szikkasztókutak, ferde fúrásban kialakított nyeletődrén, 
vezetékrendszer) 

o Kármentesítési monitoring rendszer kiépítése 
 

- Próbaüzem 
- Lokalizációs rendszer kiépítése során keletkező hulladékok kezelése 

- Műszaki átadás-átvétel, lokalizáció megvalósulásának lezárása 
- Terület helyreállítása 

 
Ezek a munkálatok, - melynek eredményeképpen megszűnik a környezet 

további szennyezése -valamint a szükséges engedélyek beszerzése 
várhatóan 2015. május végére fognak elkészülni és rendelkezésre állni.  

 
 


