
A Dél-Balaton Régió körforgásos gazdasági akcióterve 

A klímasemleges, erőforrás-hatékony és versenyképes gazdaság megteremtését célzó Európai Zöld 
Megállapodás (European Green Deal) célkitűzéseivel összhangban, a [TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA] 
elkötelezett a Dél-Balaton Régió körforgásos gazdaságának megteremtése iránt. 
 
A Dél-Balatoni Régió körforgásos gazdasági akcióterve „Hulladékmentesen – a Dél-Balatoni Régió 
erőforráshatékonyságának megteremtése” címmel (Without Waste – Closing The Resource Loop in The 
South Balaton Region) jelent meg, angol nyelven. A cselekvési tervet a HÉTFA Kutatóintézet készítette, itt 
érhető el.   
 
A Dél-Balaton Régió célja egy olyan irányítási struktúra kiépítése, amely több érdekelt felet 
(önkormányzatok, civil és üzleti szféra, különös tekintettel a turizmusra) is magába foglal, valamint amely 
támogatja a körforgásos gazdaságot, lezárja a hulladékláncot és jelentősen csökkenti a keletkezett 
hulladék mennyiségét a régióban. A körforgásos hulladékgazdálkodási modellre való átállás javítja a régió 
alkalmazkodóképességét a külső, váratlan sokkok (pl. COVID-19, szezonalitás okozta hatások) által okozott 
kihívásokkal szemben, illetve fejleszti az erőforráshatékonyságot a térségben. 
 
A cselekvési tervben szereplő és egymást kiegészítő kezdeményezések biztos és koherens szakpolitikai 
keretet nyújtanak. A cselekvési terv kiemelten támogatja fenntartható termékek és szolgáltatások, 
valamint a fenntartható üzleti modellek megteremtését. A régió kiemelt fontosságú hulladékáramai közé 
tartoznak a biológiailag lebomló hulladékok, valamint a papír és műanyag csomagolóanyagokból származó 
hulladékok, melyek mind fontos alapanyagai lehetnek egy új, körforgásos hulladékhasznosítási 
rendszernek. 
 
 

 
 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://hetfa.eu/ceap-wiwa-southbalaton/


 

Circular Economy Action Plan – South Balaton Region 

  
In line with the European Green Deal that represents a concerted strategy for a climate-neutral, resource-
efficient and competitive economy, the TAB City Counsil is committed to promote the principles of the 
circular economy in the South Balaton region.  
 
The overall objective for the region is building up a multi-stakeholder governance structure that supports 
circular economy and closing the loop of waste chain and minimize the amount of the produced waste in 
the South Balaton region. The transition of waste management in South Balaton region from linear to 
circular will improve the resilience and resource management capacities of the region facing challenges 
imposed by seasonality, tourism and external shocks (e.g. COVID-19). 
 
The supporting document, a Circular Economy Action Plan (CEAP) for the South Balaton region entitled 
Without Waste – (WIWA) – Closing The Resource Loop in The South Balaton Region has been prepared 
by HETFA Research Institute. The CEAP can be accessed here. 
 
The Action Plan presents a set of interrelated initiatives to establish a strong and coherent policy 
framework that will make sustainable products, services and business models the norm and transform 

consumption patterns so that no waste is produced in the first place. The high priority waste streams in 
the region are bio-waste and packaging materials, such as paper and plastics. 
 
 

 
 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://hetfa.eu/ceap-wiwa-southbalaton/

