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„A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta
környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is? A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle
a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása a városokat és a
falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német
városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott
területeket a még érintetlen helyekkel (...)”
Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne
„Forget the damned motor car and build the cities for lovers and friends 1.”
Lewis Mumford

BEVEZETÉS

A TÉMAVÁLASZTÁS CÉLJA, IDŐSZERŰSÉGE

Konrad Lorenz fenti rendkívül szuggesztív és megdöbbentő gondolatai jelen sorok szerzőjét is
gyakran

elgondolkodtatják

településeink

környezetvédelmi

jellemzőiről,

átalakulásáról,

természeti és épített értékeik, szépségeik megőrzéséről kialakított képünk valóságalapját illetően.
Ha eltekintünk az osztrák tudós vélhető motivációjától, vagyis az 1970-es években a világméretű
környezeti válság tudatosításától, mégis érdemes elgondolkodni, vajon tényleg így működnének
jelenünk települései? Nem véletlen, hogy egyik kurzusunkat is ezzel az idézettel és
értelmezésével szoktuk elkezdeni. Hiszen mindannyian sokszor keresünk olyan válaszokat,
amelyek igazolják tevékenységünk, az általunk, vagy elődeink által megálmodott és kialakított
struktúrák

működőképességének,

hasznosságának,

esetleg

szépségének

ismérveit.

És

természetesen azt is, hogy képesek vagyunk-e javítani, módosítani, átalakítani gondolkodásunkat,
tevékenységünket azért, hogy hibáinkat, az általunk okozott károkat helyrehozzuk, illetve a
későbbiekben elkerüljük? Meg tudjuk-e azt valósítani, amit Lewis Mumford ajánl a városokkal
kapcsolatban?
A globális környezeti válság felismerésének fő lépései és a rájuk az 1970-es évektől adott
nemzetközi válaszok fő állomásainak ismérvei ma már közismert tények. Az ENSZ I.
Fenntarthatósági Világkonferenciáján 1992-ben Rióban megfogalmazott Feladatok a XXI.
századra (Agenda 21) dokumentum ajánlásai már sokrétűen fogalmazzák meg a Föld egészének
léptékében a teendőinket a globálisan jelentkező társadalmi, gazdasági és környezeti
válsághelyzetek megoldására a fenntartható fejlődés alapelvének megfelelően. Az ajánlások közt
azonban ott vannak a helyi szintű cselekvés erősítésére vonatkozó gondolatok is, például az
1

Szabad fordításban: Felejtsétek el az átkozott autókat, a szerelmeseknek és a barátoknak építsétek a városokat!
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önkormányzatok, a településeken működő vállalatok, vagy a lakosság által létrehozott nem
kormányzati szervezetek számára is javasolt formában. Ezek közül kiemelendő a fenntartható
településfejlesztés meglehetősen összetett feladatrendszere, vagyis megállapítható, hogy a nem
megfelelően kialakított, fejlesztett, üzemeltetett települések ma már a politikai és tudományos
gondolkodásban is többek közt környezeti problémákat jelenthetnek például természeti
erőforrások túlzott igénybevételével, a gyorsuló ütemű területfoglalással, beépítéssel, vagy a
környezet terhelésével, szennyezésével kapcsolatosan és már nemcsak helyi szinten (Feladatok a
XXI. századra, 1993.). Ez a gondolat köszön vissza az Európai Unióban a települési szintről
alulról szerveződően induló Aalborgi folyamat résztvevőinek dokumentumaiban, a résztvevők
vállalásaiban (Baják I., 2006.), a Local Agenda 21 folyamat és dokumentumok világon egyre
elterjedtebb települési szintű alkalmazásában (Szlávik J., 2002.), de hazánk II. és III. Nemzeti
Környezetvédelmi Programjaiban is. Ma már az ország környezetvédelmi prioritásai közt
szerepel például az ellenőrizetlenül növekvő városi terek szabályozása, településeink (főleg a
városok) életminőségének és környezeti állapotuk, környezetvédelmi helyzetük javítása. Sokan
vélik úgy, hogy napjaink rengeteg települési ügye és problémája közt elveszik, háttérbe szorul a
helyi szintű környezetvédelem ügye, de úgy gondoljuk, hogy elhivatott személyeknek,
közösségeknek köszönhetően már számos nemzetközi és hazai példa van arra, hogy miként lehet
egy településen az egészséges környezet, a környezeti elemek és azok rendszerei érdekében
cselekedni. Jó példái ennek a hazai ökofalvak, vagy olyan nagyobb települések, ahol áldozatkész
közösség és településvezetés cselekszik közösen a településeken élők jobb életkörülményeiért, és
élhetőbb települési környezetért (Ballabás G.-Farkas S., 2011.).
Jelen

munka

is

ebbe

gondolatkörbe

illeszkedően

kívánja

körbejárni

a

települési

környezetvédelem kérdését, de más léptékben. A földrajzi, de más szakterületek (például
közgazdaságtan, szociológia, környezetgazdálkodás, történettudomány) szakirodalmai is gyakran
említik hazánkban a Dunántúli-középhegység területén, tágabb értelemben a három megyét
lefedő Közép-Dunántúlon található településeknek az elmúlt évtizedekben bejárt gazdasági,
társadalmi és környezetvédelmi pályáit (Perczel Gy., 1996., 2003., Barta Gy., 2000; Szirmai V.,
szerk. 2002., Fodor I., 2001.; Germuska P. 2004.). Az egykori ipari tengely, a szocialista
iparosítás egyik mintaterülete a mindennapi ember számára is az átalakított, gyakran elpusztított
természeti és épített környezet mementója. 2010. októbere, a kolontári katasztrófa óta pedig
talán mindenki számára egyértelmű, hogy nemcsak történeti kérdésről van szó. Általános célunk
éppen ezért az volt, hogy a Közép-Dunántúl, mint tervezési-statisztikai régió (NUTS 2 szint)
településeinek környezetvédelmi helyzetét komplex módon feltérképezzük, és értékeljük. Ehhez,
véleményünk szerint három nagy feladatot kell megvalósítani: az országos környezetvédelmi
5

helyzet és környezetpolitika hosszabb időtávú változásainak bemutatását a szakirodalom és
meglévő adatbázisok alapján kifejezetten a hazai települések szempontjából; a Közép-Dunántúl
településeinek komplex környezeti értékelését2 egy nemzetközileg alkalmazott modell alapján
környezetvédelmi szakterületenként földrajzi megközelítésben; és egy olyan módszertani háttér
és

mutatócsoport

kialakítását,

amellyel

az

előbbi

két

feladat

megvalósítható,

és

esettanulmányokkal alkalmazásuk relevanciája is igazolható.

ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI MEGKÖZELÍTÉS

A földrajzi szakirodalomban jól érzékelhetően az 1970-es, 1980-as évektől a nemzetközi és hazai
környezetvédelmi problémák és válság okainak vizsgálatától és a válaszintézkedések
megjelenésétől datálható a környezetvédelmi, környezetföldrajzi kutatási és oktatási irány
erősödése, bár Probáld Ferenc szerint a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésben nem
foglalhatott el meghatározó szerepet több más geográfiai szakmai, kutatási irány megerősödése
következtében (Probáld F. 1999., Probáld F. 2003.). Ez nemzetközi léptékben még akkor is igaz
volt, ha Probáld Ferenc szerint az emberföldrajz korai úttörői (Vojejkov, Schlüter) a XX. század
kezdetén már „a romboló tájhasználat megannyi példájára hívták fel a figyelmet” (Probáld F.,
1999., p. 233.) Napjainkban azonban a nemzetközi földrajzi irodalom az egyik legfontosabb
jelen- és jövőbeli kutatási kérdésének tekinti általában a társadalmi, gazdasági hatások
vizsgálatát, melyek a Föld környezeti rendszereire hatnak, a természeti erőforrások és megóvásuk
kérdéskörét, vagy akár növekvő városi zónákban jelentkező komplex problémákat (Haggett P.,
2006.). Ez utóbbit erősítik számos nemzetközi szervezet és kutatási műhely (például: UNEP,
OECD, EEA, Worldwatch Institute) jelentései, és tematikus értékelései is.
A hazai földrajzi tudománytörténeti irodalom jeles képviselői valóban sokáig nem említik még,
érthető módon, a környezetvédelmet, környezetföldrajzot, mint geográfiai diszciplínát (Mendöl
T. 1999.; Fodor F. 2006.). Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a komplex (természeti,
társadalmi, gazdasági) földrajzi látásmód és az ismeretek ilyetén szintetizálása, amely olyannyira
fontos a környezetvédelmi kérdések vizsgálatánál is, több hazai földrajzi irányzat kutatásaiban a
vizsgálatok alapját képezte már az 1970-es évek előtt is. Példaként Lóczy Lajos
kezdeményezésére elindult Balaton vizsgálatokat és annak közérthető összegzését 1921-ben,
illetve Mendöl Tibor településföldrajzi vizsgálatait emeljük ki (Fodor F. 2006., Mendöl T. 1928,
2011.). Ez az utóbbi munka is kapcsolódik az általános emberföldrajz egyik, a két világháború

2

Diplomamunka szintjén, kisebb területi léptékben az Által-ér völgye (Komárom-Esztergom megye központi
területe) településeinek környezetvédelmi helyzete kapcsán már tettünk erre kísérletet, melyet 2001-ben védtünk
meg sikerrel az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékén.
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közti hazai vizsgálati irányához, amennyiben az embert, mint földrajzi tényezőt figyelik meg.
Ahogy Fodor Ferenc említi: „”Ezzel válik teljessé az ember és természet kölcsönhatásának
problémája, amiből nem a természeti hatás áll a geográfiai vizsgálatok homlokterében, hanem az
emberi hatás.” (Fodor F.., 2006. p. 332.) Ezt a szempontot mi magunk is igyekeztünk szem előtt
tartani.
Hazánkban a nemzetközi környezetvédelmi együttgondolkodás kezdetével számos új elméleti és
alkalmazott kutatás vette kezdetét, melyben figyelemfelhívó szerepe volt Enyedi György 1972-es
tanulmányának (Enyedi Gy. 1972.), vagy akár az MTA FKI Magyarország Nemzeti Atlasza
környezetvédelmi térképfedvényeinek, vagy települési környezetminősítő térképeket elkészítő
kutatóinak (például Keresztesi Zoltán, Sóvágó Gyula, Rétvári László munkásságának). A
rendszerváltozás után viszont egyre jelentősebb szerepet töltött be a környezetvédelmi szemlélet
a társadalom- gazdaság- és természetföldrajzi kutatásokban és a földrajz egyetemi szintű
képzésében. A hazai nagy egyetemeken számos neves földrajzos oktató (például: Fodor István,
Kerényi Attila, Perczel György, Probáld Ferenc, Szabó Mária és tanítványaik) vezette be a
természet- és társadalomföldrajzi képzésbe az ismereteket, és módszereket is szintetizáló
környezetföldrajzot.
A településkörnyezettel kapcsolatos ismeretek igényes és sokrétű összefoglalójaként jelent meg
azután Enyedi György szerkesztésében 2000-ben a Magyarország településkörnyezete című
nagyívű összefoglaló kötet, melyből jelen munkánkhoz is több vonatkozásban merítettünk.
Ennek

oka

az

volt,

hogy

nemcsak

a

klasszikusnak

tekinthető

környezetvédelmi

kulcsproblémákkal (például vízszennyezés, hulladékkérdés), hanem többek közt a települések
társadalmával,

a

településekkel,

mint

élőhelyekkel,

az

épített

környezettel,

településmenedzsmenttel is foglalkoztak a szerzők (Enyedi Gy., szerk., 2000.). Napjainkban
pedig a települési környezet fogalmának, vizsgálatának jelentős bővülésével már számos
földrajzos szakember vizsgálja többek közt a települési környezeti kérdéseket, kiemeljük (a
teljesség igénye nélkül) például ennek kapcsán Izsák Éva települési környezet átalakulásával
foglalkozó, (Izsák É. 2002.), Nagy Imre városökológiai (Nagy I., 2008.), Rakonczai János
globálistól a lokális környezeti kérdésekig terjedő (Rakonczai J. 2003., 2007.), valamint Mezősi
Gábor és kutatótársainak szegedi városökológiai kérdéseket vizsgáló munkásságát (Mezősi G.,
szerk.,

2007.)

Egyes

környezetvédelmi

szakterületek

(például

hulladékgazdálkodás)

vonatkozásában jelen munkában is nagy segítséget jelentett Fazekas István, Orosz Zoltán és
Munkácsy Béla egy-egy műve (Fazekas I.- Orosz Z. 2008., Munkácsy B., 2010.). Külön
kiemeljük a Debrecenben 2007-ben és 2009-ben megrendezett Települési környezet

7

konferenciákat, és megjelent köteteiket, melyeknek jelen sorok írója is részese lehetett (Orosz Z.Fazekas I., szerk. 2007.; Szabó V. – Fazekas I., szerk., 2009.).
Célszerűnek tűnik itt jelen dolgozat fogalmi kereteit és korlátait is kijelölni, hiszen a
településeknek és a környezetnek is többféle meghatározása létezik. Ahogy Mendöl írja: „A
település olyan térbeli együttest jelent, amely áll egy embercsoportból, annak lakóhelyéből és
munkahelyéből.” (Mendöl T., 1999.)3 Ebből következőleg egyetlen település társadalmának
környezetre gyakorolt hatásait is nagy alapossággal lehet komplex módon vizsgálni. Viszont
célunk elérését, egy nagyobb térbeli egység településeinek vizsgálatát nem szükségszerű olyan
részletezettséggel és mélységgel ábrázolni és értékelni, mint egyetlen települését, így
megpróbáltuk a vizsgálatot szűkíteni. Ilyen szempontból, bár a települések környezetvédelmi
helyzete szempontjából nagy jelentősége van például a társadalmi szokásoknak, magatartásnak, a
kulturális, mentális környezetnek, vagy az épített környezet elemeinek, rendszereinek, ezek
állapotának, de mindezekkel többek közt terjedelmi korlátaink, és szűkebb környezetvédelmi
megközelítésünk miatt legfeljebb néhány fontos összefüggés vagy utalás szintjén foglalkozunk
majd. A környezet fogalmát is, elfogadva Enyedi György fogalom-meghatározását természetes
és átalakított környezetre, elsősorban az átalakított, városi és falusi környezetre értjük, még akkor
is ha hatásviselőként említésre kerülnek a természeti környezet elemei, rendszerei (Enyedi Gy.,
2000.). A dolgozat hármas (országos-regionális-helyi szintek) tagolásának mondanivalóját éppen
ezért igyekeztünk az OECD úgynevezett terhelés-állapot-válasz (PSR pressures-state-responses)
modelljének logikájában (M.1. ábra) tárgyalni a környezet szűk értelemben vett elemeinek
(levegő, víz, talaj, élővilág) megközelítésében, bevonva olyan hatásokat/terheléseket, mint
például a hulladékkérdés, vagy a zajvédelem (Pomázi E. – Szabó E., 2001.). A környezetet, mint
az előbb említett elemek rendszerét igyekeztünk vizsgálni, így ahol lehetőségünk volt erre,
kísérletet tettünk szintetizáló, összefüggéseket feltáró (kölcsönhatások, kereszthatásokat
bemutató) vizsgálatok, értékelések elvégzésére a terhelések, az állapotjellemzők, a válaszok és
változásaik (környezeti elemenként történő) bemutatása mellett. Azt azért jeleznünk kell, hogy
olyan tudományterületek ismereteit, kutatásait, eredményeit mint például a környezetegészségügy, a környezetgazdaságtan, a környezetmenedzsment, települési energiagazdálkodás,
vagy közlekedésszervezés csak jelezni tudjuk, hiszen alapvetően egy környezet(védelm)i

3

Napjaink településfogalmai közül Enyedi Györgyét emeljük ki, mely már jelentően árnyalja Mendöl fogalmát: „A
település a természeti tájban létrehozott műszaki létesítményrendszer, amelyben az ember társadalmi, gazdasági
tevékenysége folyik.” (Enyedi Gy., 2000., p.1.)
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helyzetértékelésre vállalkoztunk, ahol időbeli változásokat is meg kívántunk jeleníteni a
rendelkezésre álló statisztikai adatok, információk meglétének, elérhetőségének függvényében 4.
Az ilyen módon szűkített értelemben vett környezeti értékelések nemzetközi és hazai szinten is
nagy számban állnak rendelkezésre (például Bulla M. 1989., OECD 2000., 2008.), ám adott
ország regionális léptékű, vagy adott térség településeinek környezeti helyzetét komplexen
értékelő tudományos, vagy környezetvédelmi szakmai anyagok annál ritkábbak. A kivételek
közül nagy haszonnal forgattuk Fodor István monográfiáját (Fodor I., 2001.), melynek
megközelítései és módszerei nagy segítségünkre voltak. Rendkívül hasznosnak bizonyultak még
Szabó Elemér és Pomázi István munkái, melyek a 2000-es évek elejének hazai, országos léptékű
környezetértékelései mellett a Kárpátok magyarországi területének komplex társadalmi,
gazdasági, környezeti többek közt települési szintű értékelését adták5,6. (Szabó E.- Pomázi I.
2000., 2002., 2003., 2005., Szabó E.- Pomázi I., 2006.) Külön is megemlítjük Szabó Elemér a
környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválásával foglalkozó tanulmányát, mely nemcsak
országos ágazati, hanem regionális (NUTS 2 szint) léptékben is értékelte a szétválást
(decoupling), amelyet környezeti oldalról elsősorban légszennyező anyagok (és a települési
szilárd hulladékok) kibocsátásának hosszabb idősoros adatainak használatával oldott meg.
Szlávik János és Csete Mária a Tisza-tó térségének 6 településére elvégzett komplex
fenntarthatósági vizsgálatának elméleti alapozása, adat- és indikátorválasztása miatt volt hasznos
számunkra (Szlávik J. – Csete M., 2004.). Czira Tamás és Rausz Attila környezetstatisztikai
atlasza (Rausz A. – Czira T., szerk., 2005.) széles körű adatgyűjtésével (és annak leírásával),
módszertanával és természetesen térképanyagával volt példaértékű számunkra7,8.
A Közép-Dunántúlra, mint régióra kifejezetten tudományos környezetvédelmi értékelést nem
leltünk, de az MTA RKK NYUTI munkatársainak (Szirmai Viktória, Baráth Gabriella, Molnár
Balázs, Szépvölgyi Ákos) más témájú monográfiái, tanulmányai, valamint a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség 2010-es társadalmi atlasza a terhelések és hatótényezők régiós
megismerésében nyújtottak segítséget (Farkas Zs. et al. 2010.). A felhasznált, illetve
áttanulmányozott, viszonylag nagyobb számú régiós, illetve települési másodlagos források
(például: környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, terület- és településfejlesztési és -rendezési
4

Ezalatt értjük azt, hogy igyekeztünk a társadalmi hatások, terhelések, környezeti állapotmutatók mellé a társadalmi
beavatkozások, válaszok jellemzőit is fellelni, és azokat bemutatni, ahol lehetett értékelni.
5
A Kárpátok hazai területéről szóló munka azután egy átfogóbb UNEP kutatás része is lett (UNEP., 2007.).
6
Éppen ezért elméleti hátterüket tekintve, illetve megközelítésükben, módszertanukban e munka fontos alapjainak
tekinthetőek.
7
Megemlítjük még Oláh Ferenc 1996-os tanulmányát, mely pontozásos módszerrel a hazai városállomány
környezeti állapotát vizsgálta (Oláh F., 1996.).
8
Megemlítendő, hogy közeli szomszédunkra, Szlovákiára is készülnek országos, vagy regionális keretben, de
települési szinten környezetvédelmi vizsgálatok, értékelések (Huba M.-Hrenka B. 2011.)
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dokumentumok) felsorolásától most eltekintünk, de jelezni kívánjuk, hogy számos esetben
nyújtottak segítséget konkrét adatok, objektumok, elképzelések megismeréséhez.

A VIZSGÁLAT ALKALMAZOTT ADATFORRÁSAI, MÓDSZEREI

Vizsgálatunkban a szakirodalmi háttér összegyűjtésén, áttanulmányozásán túl nagy szerepe volt
többféle környezeti adatnak. Ezeket hosszabb időtávú összehasonlításokban kívántuk használni,
illetve új mutatókat, illetve kulcs- és vezérmutatókat (key- and headline-indicators) is kívántunk
képezni (Szabó E.- Pomázi I. 2002., 2005.). Ezen mutatók kialakításának és alkalmazásának
ugyanis több kiemelt célja lehet: „a különféle forrásokból származó információk összegyűjtése és
szintetizálása, a környezeti problémák iránti közösségi (figyelem, illetve) tudatosság növelése,
valamint megfelelő, megbízható és időszerű információk biztosítása a döntéshozók részére”
(Szabó E., 2009. p. 610.). A mutatók alkalmasak lehetnek többek közt hosszabb időtávú múltbeli,
jelenbeli adott helyzetre vonatkozó vizsgálatokra, ezek kombinációjára, de akár előrejelzésekre
is, miként azt több, nemzetközi kiadvány, illetve sorozat például az EEA9 Jelzések (Signals),
vagy SOER (The European Environment – State and Outlook) című anyagai is érzékeltetik (EEA
2009, 2010., 2011., SOER 2005., 2010.). Ezen kiadványok tematikus részeiben ma már külön
nagy témakörként találkozunk például a városi környezet gyors növekedése (urban sprawl)
okozta komplex problémákkal (SOER 2010 – Urban Environment).
A

környezetstatisztikai

adatokkal

kapcsolatos

elvárásokat

figyelembe

véve

(például:

megfelelősség, pontosság, időszerűség és időbeli pontosság, hozzáférhetőség és átláthatóság,
összehasonlíthatóság, összefüggőség) Szabó Elemér kutatásai alapján várható volt, hogy az
időbeliséggel komolyabb problémák merülhetnek fel, hisz a hazánkban, de Európában is gyakori,
hogy a lehető legfrissebb környezeti adatok helyett több évvel korábbi, ráadásul adatgazdánként
különböző időpontokban publikált adatokkal találkozhatunk (Szabó E., 2009.) 10. A legfontosabb
nyomtatott statisztikai adatbázisainknak a KSH éves, illetve időszakos kiadványai bizonyultak,
melyek közül megemlítjük a 2005-ig megjelent Környezetstatisztikai adatok, illetve a
Fenntartható fejlődés indikátorai (2007., 2008., 2009.) című adatbázisokat, illetve értékeléseket.
A korábbi szaktárca és háttérintézményeinek anyagai közül az Adatok hazánk környezeti
állapotáról című szintén 2005-ig, illetve az OECD-vel közösen 2004-ig megjelentett adattárakat
emeljük ki. Munkánk során például a módszertan kidolgozásánál, az adatok kiválasztásánál és
értékelésénél több hazai kutató módszertani dolgozatát is alkalmaztuk (Bulla M.- Guzli P, 2004.;
9

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency)
Ugyanakkor a hozzáférhetőséget, a környezeti információkhoz való hozzáférés jogát is nagyon fontosnak
tartottuk, így igyekeztünk a szabadon hozzáférhető adatokból és adatbázisokból dolgozni.
10

10

Czira T. 2004.a.,b., 2007., Pomázi I. – Szabó E., 2006., Dusek T., 2008., Szabó E., 2009.)11, 12. A
környezeti mutatók kialakításának korábbi nemzetközi és hazai tapasztalatai miatt, nem terveztük
komplex környezeti indexek kialakítását, hiszen ezekkel a túlzott egybevonás miatt a háttérben
játszódó folyamatokat és összefüggéseket nem feltétlenül tudjuk jelezni, hisz nehezen érthetőek
és skálázhatóak lehetnek a döntéshozók és a nyilvánosság számára13.
Az elmúlt évtizedben hazánkban is megjelentek, majd mind komolyabb adattartalommal
szabadon hozzáférhetőek lettek bizonyos internetes környezetstatisztikai adatbázisok. Ezek közül
munkánk során többek közt a következőket ismertük meg és használtuk: a KVVM Országos
Környezetvédelmi

Információs

Rendszerét

(OKIR)

és

alrendszereit,

Légszennyezettségi Mérőhálózatot (OLM), a VÁTI által fenntartott

az

Országos

Területfejlesztési

Információs Rendszert (TEIR). Azért, hogy a Közép-Dunántúl ipari terheléseinek vizsgálatát is
adatolhassuk, használatba vettük az európai léptékű EPER-t, illetve E-PRTR-t is.14.
Az alapadatokból azután saját adatbázisokat építettünk és különféle magyarázó mutatókat
képeztünk. Ezekből azután értelmező (publikálható) táblázatokat, vállalati rangsorokat, tematikus
térképeket, diagramokat készítettünk, majd ezeket szövegesen is értékeltük. Emellett két
esettanulmány elkészítését is vállaltuk, az egyiket a várható adathiány miatt irányított interjúk,
illetve kérdőíves felmérés alapján kívántuk elvégezni.

11

Kiss Csabának (VÁTI Kht.) is köszönettel tartozunk a települési komfort vizsgálatuk módszertanának
tanulmányozási lehetőségéért! (Kiss Cs., 2003.)
12
Az ő kutatásaikból világossá vált, hogy hazánkban települési szintű környezeti adatokhoz hozzáférni, azokat
gyűjtési, értékelési, rendelkezésre állási, módszertani stb. korlátaik miatt hasznosítani egy rendkívül sok utánajárást,
és időt igénylő feladat.
13
Nem véletlen, hogy a nemzetközi környezetértékelések (ENSZ, Eurostat) esetében is mutatószám-rendszereket
alkalmaznak, és nem egy komplex mutatót.
14
KVVM Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) – az információs rendszernek emissziós
(levegő), imissziós (vízminőség), és hulladékos (veszélyes, nem veszélyes) alrendszerei is vannak.
Az emissziós és a hulladékgazdálkodási adatbázisok nagyon fontos hiánypótló szereppel bírnak: 2004-től 2008-ig,
illetve 2009-ig tartalmaznak kibocsátási és hulladékos adatokat (2008. óta mindenki számára elérhetően) a kötelező
jelentési kötelezettség alapján. Igaz, például a hulladékos adatok összehasonlíthatósága a KSH hasonló területi szintű
hulladékos adatsoraival nem ajánlott, az egyes évekre jellemző eltérő gyűjtési és rendszerezési metodika miatt. A
korábbi adatgyűjtések módszertanához képest különböző, másrészt területi értelemben néha bizonytalan adatsorok
jól használhatóak, mert régiós, megyei aggregálásra, települési sőt telephelyi keresésre is lehetőséget biztosítanak.
14
EPER (European Pollutant Emission Register) (2001, 2004.) - Az Európai Unió IPPC (96/61/EK) irányelvén és
annak adatszolgáltatási kötelezettségén alapuló 3 évente (eddig 2003-ban, és 2006-ban két évvel korábbi adatokkal)
készülő ipari és mezőgazdasági cégeket (56 tevékenységi kör) és azok kibocsátott víz- és légszennyező anyagait (50
érintett szennyező anyag) tartalmazó felmérés és internetes adatbázis. Fontos megjegyezni, hogy a bejelentési
kötelezettség csak nagyvállalatokra vonatkozik meghatározott kibocsátási küszöbértékek felett. Magyarországon
2001-ben 86, míg 2004-ben 96 jelentésre kötelezett, főleg ipari telephelyet tartottak számon.
E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) A tervekkel és előzetes megállapodásokkal
összhangban az EPER 2007-től vált kibővített (91 szennyezőanyag, a szennyvizek szennyező anyagai, veszélyes és
nem veszélyes hulladékok; 65 érintett ipari, mezőgazdasági és környezetvédelmi tevékenység) felméréssé, és éves
adatokat tartalmazó adatbázissá (eddig a 2007-es, 2008-as, és 2009-es évekre). Megjegyzendő, hogy a hazai
feltöltöttség nem tekinthető teljesnek sem a cégek, sem a szennyező anyagok vonatkozásában. Az EPER-nél
azonban jóval több 733 hazai (azon belül 121 közép-dunántúli) telephelyet tartott nyílván 2009-ben.
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1. A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG
VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN ÉS ENNEK TELEPÜLÉSI
VONATKOZÁSAI
Általános hazai környezetpolitikai bevezetés
Hazánkban az 1970-es, 1980-as évekre környezeti válság alakult ki, Magyarország akkori
viszonylatban közepesen szennyezett országgá vált (Perczel Gy., 1996., Fodor I., 2001.) Ez tetten
érhető volt a természeti erőforrások (például a hazai talajok, felszíni és felszín alatti víztestek,
ásványkincsek) fokozódó ütemű és térben is jelentős területeket érintő igénybevételében és a
fokozódó szennyező anyag kibocsátásokban (azon belül a növekvő és sokszor koncentrált
hulladékprodukcióban), melyek a környezeti elemeket (levegő, víz, föld, élővilág, épített
környezet) és rendszereiket, valamint az emberi egészséget is nagy mértékben veszélyeztették. A
legnagyobb problémákat a szocialista korszakban folyamatosan, bár korszakonként eltérő módon
támogatott és kiépített ipari ágazatok, az iparszerűvé váló mezőgazdaság, a bővülő közlekedés, a
térben koncentráltan növekvő lakossági, idegenforgalmi fogyasztás, terhelések és szennyezések
jelentették.

A hazai biodiverzitás is jelentősen sérült, különösen az erőteljesen növekvő

gazdasággal és lakossággal jellemezhető területeken, ezres nagyságrendűvé vált a veszélyeztetett
hazai növény- és állatfajok száma. Perczel György kiemeli az épített és természetes környezet
közt kialakuló diszharmóniát is, mely véleménye szerint az urbanizációs hatásokra jelentősen
erősödött, és megfigyelhető volt a települések üzemeltetésének, a települési infrastruktúra
(például szennyvízkezelés, hulladékkezelés) hiányosságaiban (Perczel Gy. 2003.). Az országos
léptékű válaszintézkedések is jelezték, hogy a korabeli politikai vezetés nemzetközi példák
(ENSZ, Európai Közösség) hatására is növekvő figyelmet fordít a környezet- és
természetvédelemre. Az 1976-ban megszülető első környezetvédelmi törvény, majd az azt
részleteiben kibontó jogszabályok, a környezetvédelmi igazgatás fejlesztése (megjelennek a
környezetvédelmi dekoncentrált szervek, majd 1987-ben minisztériumi szintre emelkedik a
környezet- és természetvédelem képviselete), a természetvédelmi területek rendszerének jelentős
bővítése, és kiemelt környezetvédelmi beruházások együttesen sem voltak elegendőek a
környezeti szempontból negatív gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítására.
A rendszerváltozás hatására azonban jelentős változás következett be. A kibontakozó gazdasági
és foglalkoztatási válságjelenségek, a gazdasági termelés visszaesése jelentősen csökkenő
terheléseket, és szennyezéseket jelentett. Ezt erősítette a gazdaság szerkezetváltása, új, kevésbé
erőforrás-igényes és kevéssé terhelő gazdasági ágazatok megerősödése, vállalati szinten új
technológiák, termékek, munkaszervezés, elosztáspolitika és környezetirányítási rendszerek,
szabványok

megjelenése. A környezetvédelmi háttéripar és szolgáltatások erősödése is
12

megfigyelhető a piacgazdaság megerősödésével. Veszélyt jelentett ugyanakkor a rövid távú
gazdasági érdek, a hosszú távú környezeti és társadalmi érdekekkel való szembenállása, mely új
beruházások, vagy gazdasági egységek üzemeltetése, felhagyása során is jelentkezett például
lokális szinteken. Ráadásul a környezetvédelmi szempontok és elvárások beépítése más
ágazatok, vagy más szakpolitikák rendszerébe mind a mai napig vontatottan halad. Ezzel
párhuzamosan a nemzetközi környezetvédelemben is erősítette együttműködését hazánk. A
korábbi

évtizedekhez

hasonlóan

részese

lett

újabb

nemzetközi

környezetvédelmi

egyezményeknek, és nagy jelentősége volt több nemzetközi szervezethez való csatlakozásnak
(például OECD – 1996.). A 2004-es csatlakozás az Európai Unióhoz külön is kiemelendő, hiszen
a környezetvédelmi megközelítések, a jogi, gazdasági keretek, eszközök átvételében, konkrét
környezetvédelmi beruházásokban számos előrelépés történt. Ezzel együtt a piacgazdaságokra, a
fogyasztói társadalmakra jellemző termelési és fogyasztási minták elterjedése bizonyos
szakterületeken (anyag- és energiaforgalom bővülése, közúti közlekedés terhelései, a települési
szilárd hulladék mennyiségének növekedése) az 1990-es évek végétől már újra növekvő
környezetterheléseket jelzett. A környezetvédelmi válaszintézkedések sora mutatja, hogy a
megörökölt környezetileg veszélyes helyzetek (például felhalmozott veszélyes anyagok és
területeik kármentesítése), illetve a kedvezőtlen gazdasági, társadalmi folyamatokra a különféle
társadalmi szereplők igyekeznek választ találni. Új, környezetvédelmi jogalkotási hullám vette
kezdetét az 1990-es évek közepén (új környezetvédelmi, természetvédelmi törvények, de új
termőföld- és erdőtörvény is született), új közgazdasági és műszaki szabályozók jelentek meg
(például termékdíjak, környezetterhelési díjak, támogatási rendszerek). Meg kell említeni az
alaptörvényt is, melynek régi és 2012-es új képviselője is tartalmazza az egészséges
környezethez való jogot, ráadásul az utóbbiban a fenntarthatóság és a hazai GMO mentesség is
szerepel. A környezeti tervezés, főleg európai hatásra, megerősödött, 1997-től érvényben vannak
az új, 6 éves nemzeti környezetvédelmi programok, 2003-tól az országos hulladékgazdálkodási
tervek, 2007-től a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia, melyek alapos állapotfelmérés után
jelölik ki az országos környezetvédelmi célokat. A környezetvédelmi igazgatás fejlesztése és
többszöri átszervezése is megfigyelhető az elmúlt két évtizedben, jelenleg nagyobb kormányzati
intézménybe (VM) integráltan került betagolásra a környezet- és természetvédelem ügye15.
Lokális szinten is sok minden megváltozott, a települési környezeti ügyek koordinálójává a
települési önkormányzat és annak munkaszervezete vált. Az önkormányzati jogi szabályozás adta

15

Az átszervezésekkel járó változások bizonyos esetekben problémákat is okoztak, hisz például a monitoringrendszerek működtetési keretei is sokszor változtak, és ez környezeti információkhoz való hozzájutást is többször
negatívan befolyásolta.
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keretek számos lehetőséget teremtenek a helyi környezetvédelmi ügyek megoldásaira.
Kiemeljük, hogy a települési önkormányzat rendeletalkotóként, hatóságként (szolgáltatási ágak
és lakosság ügyeiben), a település környezeti ügyeinek tervezésében és megvalósításában, a
környezeti állapot nyomon követésében, a közszolgáltatások működtetőjeként jelentős
feladatokat és lehetőségeket is kapott (Gergely E., szerk. 2008.). A települései önkormányzatok
környezetvédelmi feladatainak azonban nem itt van a határa, hisz az önkormányzat képviselheti a
településen élőket együttműködésekben (például beruházások), lobbitevékenységben, és nagyon
lényeges, hogy mintaként jelenik meg a lakosok előtt. Ennek azért van nagy szerepe, mert az
önkormányzatok tevékenysége más területeken is lehet környezetbarát, és így jó példa lehet a
lakosság számára. Például megemlítjük a beszerzéseket, a beruházásokat, a településrendezést és
üzemeltetést, és mivel az önkormányzatok ma nagy foglalkoztatók: a munkáltatói hozzáállást is.
A települések életében fontos szerepe van más szereplőknek is, így a településeken működő
vállalkozásoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek16, és az egyes lakosoknak is. Az ő
bevonásuk, a környezeti ügyek „társadalmasítása” nélkül a települések környezetvédelmi ügyei
hatékonyan nem oldhatóak meg.
A következőkben környezeti elemekként és néhány jellemző terhelő hatás (hulladékgazdálkodás,
zajvédelem) oldaláról is megvizsgáljuk hazánk környezetvédelmi helyzetének változását. Ez
véleményünk szerint azért fontos, mert így be lehet mutatni azokat az országos környezetvédelmi
jellemzőket (például a monitoring-rendszerek jellemzőit), folyamatokat, melyek adott
térségekben (például a Közép-dunántúli régióban) és konkrét településeken is kifejtik hatásukat.
Fő célom volt, hogy mindezt a települések szemszögéből, konkrét települési példákkal terhelésállapot-válasz (PSR) logikában mutassam be az egyes alfejezetekben.

16

A civil környezet- és természetvédelmi szervezeteknek egyre nagyobb (bár lassan növekvő) szerepe van nemcsak
helyi, hanem országos ügyekben is.
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1.1. A LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM JELLEMZŐI HAZÁNKBAN
1.1.1. A kibocsátások változásai és ennek háttere
A levegő minőségét a természeti, időjárási tényezőkön túl elsősorban a kibocsátott légszennyező
anyagok mennyisége, minősége, valamint a terjedési lehetőségei befolyásolják.

A hazai

légszennyezőanyag-kibocsátások trendjeinek vizsgálata szempontjából fontos kiemelni, hogy a
vizsgált időszakban 1980-as évek elejétől folyamatosan bővült a vizsgált légszennyező anyagok
köre a hazai környezetvédelmi tevékenység megjelenésével, majd bővülésével. A nemzetközi
egyezményekben vállalt kötelezettségek (például 1984. Genf, EMEP17), kibocsátás-csökkentések
alapvető elvárása volt, hogy pontosan mért értékek (például a környezeti savasodást okozók
köréből), illetve számítások álljanak rendelkezésre ahhoz, hogy országosan, ágazati, illetve
területi/települési szempontból is értékelhető legyen a hazai emisszió, transzmisszió és
immisszió.
Az 1990-es években bővült a vizsgált légszennyező anyagok köre, elsősorban a helyhez kötött,
pontszerű (főleg ipari) tevékenységek önbevallásai alapján. Az 1992-es riói éghajlatváltozási
keretegyezmény három (szén-dioxid, metán, dinitrogén-oxid), az ezt megvalósító 1997-es kiotói
jegyzőkönyv

további

három

(a

részlegesen

fluorozott

szénhidrogének,

a

perfluor-

szénhidrogének, és a kénhexafluorid) légköri felmelegedést okozó ún. üvegházgáz vizsgálatát és
korlátozását tartalmazta. (Faragó T. – Nagy B., 2005.) Így ezek vizsgálata is megindult
Magyarországon, akárcsak más, például a nem metán illékony szerves anyagok (NMVOC), az
úgynevezett ózonprekurzorok18 kibocsátásának mérése az 1990-es évek második felétől.

19 20

,

Összességében kijelenthető, hogy ha közepes időtávon (két-három évtized) belül is, de
Magyarországon az átfogó értékelésekhez a legfontosabb légszennyezőanyagok adatai,
paraméterei rendelkezésre állnak.
Megfelelő adatgyűjtés esetén az emissziós források adatai települési (és területi) értékelésekre
lehetőséget adnak. Nagyban befolyásolja ezt az a tény, hogy milyen típusú monitoring (észlelő,mérő-, értékelőrendszerek) állnak ehhez rendelkezésre. Hazánkban a legszélesebb körű a

17

Az 1979-ben, majd 1984-ben Genfben megkötött az európai nagy távolságra jutó légszennyezés korlátozásáról
szóló egyezmény együttműködési programja az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságán belül.
18
A káros hatású troposzférikus ózon másodlagos légszennyező anyag, kialakulásához a napsugárzás mellett
illékony szerves vegyületekre, szén-monoxidra, nitrogén-oxidokra lehet szükség. A növekvő ózon koncentráció a
kibocsátás helytől távolabb is megnövekedhet a szállítódástól függően.
19
Például az Unió számára a 2000-es évek elején az EPER (European Pollutant Emission Register) adatbázisba már
37-féle levegőt szennyező anyag kibocsátása került elküldésre telephely szinten.
20
Ugyanakkor megemlítendő, hogy az ismert több száz légszennyező anyag állandó vizsgálata még ma sem
megoldott teljes körűen sem Magyarországon, sem a fejlett monitoring rendszerekkel rendelkező országokban.
Megemlítendő, hogy sok feltétele van egy adott szennyező anyag állandó jellegű monitorozásának, ebből az egyik
legfontosabb a kialakított intézményrendszer, a képzett munkaerő, a rendelkezésre álló anyagi források.
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helyhez kötött (és így az 1980-as évektől fokozatosan önbevallásra kötelezett) ipari és erőművi 21
mért adatok köre mind a légszennyező anyagok körét, mind az időtávot vizsgálva. Ezen adatok
nyilvános hozzáférhetősége is folyamatosan javult. A ma már könnyen hozzáférhető Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) LAIR alrendszere a 2004-es évtől a bevallott
adatokkal feltöltve rendelkezésre áll22. A közlekedési emissziókra vonatkoztatva viszont
közvetlen mért adatok nem állnak rendelkezésre hazánkban. Közvetve viszont van információnk,
hisz az állami kezelésben lévő közutak kezelője (ÁKMI Kht.) éves szinten készít terhelési
számításokat a közúti kibocsátásokra többek közt forgalomszámlálási adatok alapján (CziraRausz, 2005. 30.p.).23 A lakosság kibocsátási adatait is számításokkal állapítják meg a KSH
szakemberei. Mindezek alapján kijelenthető, hogy jelenleg adott térség településeinek vizsgálata
esetén kibocsátási mutatókra pontos mért adatokkal a helyhez kötött, pontszerű termelési
források esetében rendelkezünk, míg a közlekedési források esetében a számított értékek 20*20
km-es bontásokban, vagy kistérségekre állnak rendelkezésre24.
A légszennyező kibocsátások trendjeit tekintve természetesen különbség van attól függően, hogy
mely ágazatok, technológiák a fő kibocsátók. De alapvetően megállapítható, hogy az 1980-as
évektől napjainkig csökkent a legtöbb légszennyező anyag kibocsátása (M.2.-M.8. ábra). Ez
főleg az ipari és erőművi kibocsátásokban a rendszerváltozást követő ipari leépülés és
szerkezetváltás következménye. A csökkenés mértéke és időbeli változásai azonban
különbözőek. A legnagyobb (további) csökkenést ott sikerült elérni, ahol a szabályozás
szigorításával, illetve támogatásokkal lehetett rávenni a helyhez kötött, pontszerű szennyezőket
technológiai korszerűsítésekre (erőművi, ipari tüzeléstechnikai korszerűsítések), illetve csővégi
technológiák kiépítésére (füstgázkéntelenítés, porleválasztás), és/vagy tüzelőanyag (alapvetően
szénről földgázra) váltásra (lakosság, ipar). Mind a mai napig igaz viszont Czira Tamás
megállapítása, hogy a hagyományos ipari városok kibocsátásai most is kiemelkednek az országos
adatokból (Dunaújváros, Százhalombatta, Tiszaújváros, Oroszlány), annak ellenére, hogy a
meghatározó nehézipari vállalatoknál (például: Dunaferr, MOL finomítók, TVK, Visontai
Hőerőmű, Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi Hőerőműve) jelentős kibocsátás-csökkentési
21

Újabban mezőgazdasági források is megjelennek a bevallásokban.
. Ezentúl megemlíthető még a Magyar Energia Hivatal és a Magyar Villamos Művek is, melyek a hazai
nagyerőművek vonatkozásában tesznek hozzáférhetővé hosszabb időtávra kibocsátási adatokat, így tehát szintén
lehet települési/telephelyi értékelések alapja.
23
Közvetett lehetőségnek tekinthetők a Közlekedéstudományi Intézet Rt. által készített közúti közlekedési emissziókataszter számított kibocsátási adatai is (Czira-Rausz, 2005. 30.p.), illetve akár a közlekedési csomópontok, pályák
mellé telepített immissziós mérőpontok szennyezettségi adatai is.
24
Ez utóbbiakból az 1990-es évek második felétől a 2000-es évek első feléig a szaktárca egyik háttérintézménye
(KGI KI) rendszeresen számított és adott közre települési összesített értékeket öt légszennyezőanyag (SO 2, NOx,
szilárd anyag, CO, CO2) vonatkozásában az Adatok hazánk környezeti állapotáról sorozatban. Így egy adott térség
átfogó települési értékeléseinek ezek lehetnek a fontos alapjai.
22
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beruházások valósultak meg (Czira T., 2004.)25. A közúti közlekedés sok és növekvő számú
részvevőből álló, mobil kibocsátóinak esetében a csökkentések sikeresek voltak a hajtóanyagok
szennyezőanyagainak kivonásával (ólomtetraetil kivonása, kéntartalom nagymérvű csökkenése),
illetve a járműpark fokozatos korszerűsödésével. Ezt az 1990-es évek közepétől a növekvő
számú közúti jármű és a forgalombővülés nagymértékben ellensúlyozta, és egyes esetekben
(NOx, NMVOC) már kismértékű növekedés volt jellemző a 2000-es évek elejétől a nagyvárosi
térségekben (F6-F9. ábrák). Települési vonatkozásban különösen a közlekedési csomópontok,
nagyvárosok (például: Budapest, Győr, Debrecen, Szeged) és a nagy forgalmú úthálózat menti
települések tekinthetők a legnagyobb kibocsátási pontoknak, térségeknek. A 2007-es évben26
végzett megyei léptékű összegzések a fő légszennyező anyagok (SO 2, NOx, szilárd anyag, CO)
kibocsátásnak koncentrálódását egyértelműen Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és
Heves megyékre és nagyobb városaikra teszik (Hazánk környezeti állapota 2010. KVVM).
Nemzetközi összehasonlításban vizsgálva a hazai kibocsátási adatokat 2000-re a SO2 kibocsátás haladta
csak meg jelentősen az EU legfejlettebb államainak átlagát, igaz itt háromszorosan, a többi hagyományosan
vizsgált légszennyezőanyagnál (NOx, CO, szilárd anyag, NMVOC) viszont az EU-s átlag alatt maradt, az
utóbbi két esetben csak feleakkora az érték. Egy évtized elteltével, 2007-ben a fajlagos kibocsátási értékek
esetén a SO2 és a szilárd anyag kibocsátás esetén nagyságrendnyi volt a csökkenés, míg nitrogén-oxidoknál
és az illékony szerves vegyületeknél minimális, így kijelenthető, hogy napjainkra Magyarországon a
fajlagos légszennyező anyag kibocsátások az unió átlaga alatt vannak a térségben szintén bekövetkező
csökkenések ellenére. (OECD Környezeti adattár 2002., Környezeti helyzetkép 2008. KSH)

1.1.2. A légszennyezettség települési változásai
A légszennyezettség (immissziós helyzet) mérése hazánkban elsősorban 27 településekhez kötött.
A sokféle légszennyező anyag koncentrációja időben és térben gyorsan változhat. Ebben egyrészt
jelentős szerepe van az időjárási tényezőknek (például szél, vertikális légcsere, csapadék,
napsugárzás), légköri folyamatoknak, másrészt az adott település domborzata is befolyásolhatja
azt. Nagyon fontosak az adott légszennyező anyag számos jellemző tulajdonságai is, itt
kiemeljük a tartózkodási időt, az élettani és a környezeti elemekre kifejtett hatásokat. Ezen
túlmenően pedig a településen megtalálható kibocsátók fő paraméterei

(kibocsátott

légszennyezőanyagok fajtái, mennyisége, éves és napi megoszlása, településen belüli
25

Látványos példaként említhetőek a váci és beremendi cementművek, melyek 1980-ban 13700, illetve 3000 tonna
szilárd anyagot, míg 2008-ban 67, illetve 81 tonnát bocsátottak ki. (Kovács E. – Szepesi D., 1989., OKIR LAIR)
26

A Vidékfejlesztési Minisztérium osztályvezetője, Tóth Róbert úr 2011. decemberi tájékoztatása szerint ennél
frissebb területi bontású közlekedési emisszió-kataszter nem áll rendelekzésre.
27
Ettől függetlenül az Országos Meteorológiai Szolgálat háttérszennyezettségi mérőhálózatának korábban 6,
napjainkban 4 mérőpontja a nagy közlekedési és gazdasági súlypontoktól távol, általában természetvédelmi
területeken méri a háttérszennyezettséget, illetve a nagy távolságra szállítódó légszennyező anyagok kiülepedését.

17

elhelyezkedés stb.) és a település beépítési jellemzői határozzák meg az aktuális
légszennyezettséget.
Hazánkban napjainkban az automata mérőhálózat 31 település 52 mérőhelyén, míg az ún. RIV
(Regionális Immisszió Vizsgáló Hálózat) 2003-2008. közt 93-133 településen mérte a
települések levegőjének szennyezettségét (Hazánk környezetvédelmi helyzete 2010.).
Az új elemekkel bővült automata, illetve a részben leépített, részben modernizált RIV rendszer az Országos
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) nevet kapta, melynek adatai már mindenki számára visszamenőleg
elérhetőek az internet segítségével. Az automata rendszer egységeit a nagy forgalmú közlekedési
csomópontokba (például: Szeged, Debrecen), illetve ipari körzetekbe (például Sajó-völgy települései,
Százhalombatta, Dorog, Ajka stb.) helyezték el, így viszont számos megyeszékhelyen sincs ilyen
mérőegység (például: Zalaegerszeg, Szombathely, Szekszárd, Kaposvár, Békéscsaba, Kecskemét).
Kétségtelen ugyanakkor, hogy még az ország további városai sincsenek lefedve még RIV mérőpontokkal
sem, így bizonyos esetekben, akár feltételezhetően kritikus levegőminőségű településekről sincsen
megbízható információnk. Így a nagyobb városokhoz köthető településképződmények (például a Budapesti
Agglomeráció számos településének esetei: Érd, Törökbálint jó példák erre) területén az alapállapot
felmérését, a beavatkozások megtervezését is nagymértékben nehezítheti az adathiány. Ráadásul, miközben
több légszennyező anyag mérésére korlátozottan alkalmassá vált a rendszer, a mérőpontok száma csökkent,
így további települések levegőminőségének mérése vált bizonytalanná, illetve a hosszabb időtávú
összehasonlítás lehetősége szűnt meg ezek esetében. 28 Az összehasonlítást még tovább nehezítheti, hogy
bizonyos légszennyező anyagok mérése módosításra is került, így például Budapesten az összes por (TSP)
mérése helyett a PM10 frakció mérésére tértek át 2003-tól, illetve mérőpontok áthelyezésére is sor került
(Tétényi mérőpont). (F.11. ábra)

A települések biológiai eredetű légszennyezőit, a különféle pollenek és gombaspórák
koncentrációját az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózata 1992. óta méri. A hálózat 2007-ben már 19
helyen, Budapesten két helyen és a legtöbb megyeszékhelyen (Kaposvár kivételével) 32-féle
növényfaj pollen- és 2 gombafaj spórakoncentrációját mérte napi léptékben egész éven át. A
pollenszezonban általában országosan nagyon magas (100 feletti pollenszem köbméterenként)
volt mérhető minden faj esetén, melynek tendenciája 2000. óta kismértékben csökkenő. Ez igaz a
legfontosabb allergén, a parlagfű pollenkoncentrációjára is. (OKI 2004., OKI 2007.)
A települési immissziós adatok értékelése többféleképpen is történhet, illetve időben változhat,
bővülhet, mint arra a szakirodalomban, illetve szakmai szervezetek által készített értékelésekben
is példákat láthatunk. Fodor István ma már klasszikusnak számító munkájában (Fodor I., 2001.) a
KSH adatai alapján a légszennyező anyagok éves átlagos immissziós értékeinek, illetve az éves
határérték túllépések29 %-os arányainak alapján elemzi az 1990-es évek második felének
28

Példa erre a Mátrai Erőmű körül kiépített RIV mérőpontrendszer.
Itt jegyzendő meg, hogy a hazai légszennyezettségre vonatkozó határérték rendeletek az elmúlt három évtizedben
folyamatosan szigorodtak, akár az éves, a 30 napos, a 24 órás, az órás határértékeket vizsgáljuk. A jelenleg
29
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változásait. A kiválasztott paraméterei a SO2, a NOx, és NO2 voltak, és egyaránt dolgozott az
automata és a RIV mérőpontok adataival. Nagy Imre átfogó városökológiai munkájában (Nagy
I., 2008.) a RIV mérőpontok 15 éves idősorait értékelte valamennyi mért paraméter
vonatkozásában éves határérték-túllépéseket vizsgálva. A szaktárca és a KSH a 24 órás
határérték-túllépéseket egy évre vonatkoztatva három osztályba osztják a vizsgált településeket:
megfelelő a levegőminőség, ahol nincs túllépés; mérsékelten szennyezett, ahol 10%-on belül van
a túllépések aránya az összes mintából, 10% felett pedig szennyezettnek minősülnek
településeink.
A 2000-es években a VITUKI által elkészített új értékelő módszer az úgynevezett
légszennyezettségi indexeket alkalmazza. Lényegét tekintve az éves, a 30 napos, a 24 órás, és
órás átlagokhoz, valamint egyes mutatóknál a határérték-átlépésekhez viszonyítva egy öt
osztályból (kiválótól-erősen szennyezettig) álló rendszerben 8 mért anyag éves koncentrációit
minősítik az éves értékelésekben. Az összesített települési indexekben egyszerűen a legrosszabb
paraméter alapján történik meg a besorolás. (F. 12. tábla)
A RIV, majd automata rendszerek adatai alapján megállapítható, hogy az 1980-as években számos
városunkban kritikus volt a főleg ipari eredetű levegőszennyezettség. A legproblémásabb volt az állapot az
ülepedő por vonatkozásában. A korabeli, kevésbé szigorú határértékekhez képest is folyamatos, és jelentős
túllépések voltak a teljes évtizedben például Dunaújvárosban, Várpalotán, Ajkán, Tatabányán, Lábatlanon,
Vácott, Ózdon, és meglepő módon az 1980-as évek első felében Kiskunfélegyházán 30. A kén-dioxid
szennyezettség, ha nem is hasonló léptékben, de komoly norma átlépéseket mutatott a középhegységi ipari
tengely több városában (például Tatabánya, Esztergom, Dorog, Ózd, Sajószentpéter, Miskolc,
Kazincbarcika), ahol az energiatermelés, az ipari felhasználás, és a lakossági fűtés szénalapú volt. A
rendszerváltozás után bekövetkező gazdasági átalakulás és energiaszerkezet-váltás nyomán jelentősen javult
a települések levegő-szennyezettségi helyzete. Ez a lakossági érintettség szempontjából azt jelentette, hogy
az 1980-as években a lakosság mintegy 44%-a élt szennyezett levegőminőségű területen, mely az ország
területének 11%-át tette ki. (Kovács E. – Szepesi D., 1989. p. 78.). Ez napjainkra jelentősen javult, az
ország területének csak 6,3 %-a szennyezett, ahol a hazai lakosság 35,9%-a rendkívül koncentráltan él.
(OECD, 2008.)

Az 1990-es évek elejétől a kén-dioxid koncentrációk nagymértékben, 25-60%-kal visszaestek, és
a jelentősen szigorodó hazai normarendszer ellenére sem fordultak és fordulnak elő éves
egészségügyi határérték túllépések. A nitrogén-dioxid és a szálló por esetében is volt,
mérsékeltebb csökkenés, ám különösen a fővárosban és nagyobb városok központjaiban így is
vannak éves és 24 órás határérték átlépések köszönhetően a közlekedési és téli időszakban a
érvényben lévő 49/2006. KvVM-EüM-FVM rendelet a légszennyező anyagokat emberi egészségre gyakorolt
veszélyességük szerint is csoportosítja. A nehézfémek és a troposzférikus ózon kerültek például a legveszélyesebb I.
osztályba. II. osztályú légszennyezők például a CO, a NOx, III. osztályú a kén-dioxid és a szálló por (PM10).
30
A forrás konkrét kibocsátó forrást vagy ágazatot nem tüntetett fel, így feltételezhető itt egy kiugró ipari és/vagy
mezőgazdasági eredetű kibocsátás.
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lakossági fűtési kibocsátásoknak. (OECD, 2000.) Napjainkra tehát a jellemzően a közlekedési
eredetű légszennyezők az uralkodó települési szennyezők, kiemelten a nitrózus gázok és a szálló
por jelentik a főbb gondot településeinken. Az újabban mért légszennyezők közül a talaj közeli
ózont emeljük ki, amely esetében nyáron gyakoriak a napi határérték túllépések. Szintén az
újonnan mért légszennyezők közt megemlítendőek az egészségre fokozottan ártalmas szálló
porhoz tapadó nehézfémek és szerves, karcinogén szennyezők. (Hazánk környezeti állapota,
2005.)
2010-ben az automata mérőpontok eredményeit vizsgálva az éves összesített légszennyezettségi
index vonatkozásában megállapítható, hogy kiváló és erősen szennyezett település nem volt.
Szennyezett (4-es kategória) mérőpont 6 db volt, Budapest több belvárosi mérőpontja (Széna tér,
Kosztolányi Dezső tér, Erzsébet tér) a nitrózus gázok éves koncentrációit tekintve mutatott, az
éves egészségügyi határértéket meghaladó átlagos értékeket. Ezeken kívül három vidéki
nagyvárosunkban Miskolcon (Búza tér), Debrecenben (Hajnal utca), és Pécsett (Szabadság út)
szennyezett a belváros levegője nitrózus gázok és szálló por vonatkozásában. Megfelelő (3-as
kategóriájú), tehát magas koncentrációkat mutató értékelést is a NOx, a NO2, PM10 paraméterek
vonatkozásában kaptak bizonyos városaink. (M. 9. ábra) A további légszennyezők (kén-dioxid,
szén-monoxid, ózon, benzol) vonatkozásában napjainkban nincs komolyabb, kiugró érték az
átlagos éves adatok közt. 31 (OMSZ 2011. a.) (M.10. ábra) 32
A 2000-es évek elején a Budapestre térinformatikai alapon kialakított levegőminőségi modellező és
előrejelző rendszer összetett és aktuális (éves, illetve napi) adatsorok (napi meteorológiai adatok és trendek,
éves kibocsátási adatok kibocsátónként, háttérszennyezettség, a beépítettség és a domborzat stb.)
figyelembevételével a mérőhálózatokhoz képest jóval árnyaltabb és pontosabb immissziós képet tárt fel, és
jelenített meg akár részletes kerületi, vagy lakókörzeti térképeken. Az angol szoftverrel (ADMS-Urban)
működő rendszer kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra, ózonra és szálló porra (PM10) készített fő kibocsátónként
elemzéseket. A gyakorlatban is több területen alkalmazható volt a rendszer, például levegőminőségi
intézkedési tervek térinformatikai, tudományos igényű megalapozásához, végrehajtásának ellenőrzésére,
beruházások vagy beavatkozások (forgalomtervezés vagy korlátozások, elkerülő utak stb.) megtervezésére,

31

Természetesen a napi és (az automata rendszernél) az órás értékekhez való viszonyítás is részletesebb, árnyaltabb
képet nyújtana, ettől azonban terjedelmi korlátok miatt eltekintünk. Egyedül az ózont emeljük ki, amely esetében
nyáron gyakoriak a napi határérték túllépések.
32
Egyes városokban más jellegű, konkrét problémákra kihegyezett, mélységükben nagyobb, árnyaltabb
értékelésekre, vizsgálatokra is sor került. Példaként megemlíthető a Budapestre és sok más európai városra az 1980as években elkészült zuzmótérképek (Kerényi A., 2003. p. 305.), melyben a légszennyezettségre (SO2, NOx, és NO2)
különösen érzékeny zuzmók vizsgálatából kiderült, hogy fővárosunkban a teljes belváros zuzmósivatagnak
minősíthető. A zuzmók közepes sűrűségű előfordulása csak egyes Budai-hegységhez köthető kis kiterjedésű
zónákban fordultak elő. Másik példánk a Szegeden mohafajokkal, mint indikátorokkal elvégzett nehézfémháttérszennyezettségre vonatkozó vizsgálatok és értékelésük (Puskás-Farsang-Kitka, 2007.). Ezek a példák azonban,
egyedi, egy időszakra elvégzett felmérés lévén, a hazai településállomány légszennyezettségi értékeinek hosszú
időtávú összehasonlítására nem alkalmasak, ám a koncentrált légszennyezettség részletes bemutatására annál inkább.
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a változások nyomon követésére, lakossági érintettségi vizsgálatokhoz, a levegőminőség 3 napos
előrejelzéséhez. (Pataki I, 2005.) Sajnos a 2000-es évek második felétől, finanszírozási problémák miatt, a
rendszer már nem működik.

1.1.3. A legfontosabb levegőtisztaság-védelmet érintő települési szintű válaszintézkedések
A hazai települések levegőtisztaság-védelmi problémáinak megoldására ma már számos eszköz
áll rendelkezésünkre, melyek közül több már bevezetésre is került az elmúlt évtizedekben. Ezek
közül a legfontosabb fő csoportok, amelyek nem feltétlenül csak települési szinten hatnak:
- Az országos jogi szabályozó eszközök, melyek a nemzetközi egyezményekben felvállalt és az
európai uniós normákat mára már tartalmazzák. Jellemzőjük, hogy az 1971-es első rendelettől az
1980-as éveken át egyre összetettebb, egyre több kibocsátóra, ágazatra, kibocsátott szennyező
anyagra vonatkoznak egyre szigorúbb elvárásokkal. Ennek fő oka az egyre romló levegőterhelési
és szennyezettségi értékek voltak. Jó példája ennek a hazai emissziós és immissziós határértékek
rendszere, amely fokozatosan szigorodott a 2000-es évekre.
- Az országos közgazdasági szabályozó eszközök, melyek főleg az 1990-es évek második felétől
kerültek bevezetésre a piaci gondolkodásnak megfelelő ösztönzőkként. Jó példája ezeknek a
pályázati támogatások, vagy a környezetterhelési díjak közül a 2003-tól fokozatosan bevezetett
levegőterhelési díjak, melyek a jogszabályban foglalt, mérhető kibocsátott légszennyezésekre
vonatkoznak
- A műszaki szabványok is sokat bővültek, javultak, kiemelhető ezek közül az üzemanyagok
összetételének jelentős megváltoztatása az 1990-es évek második felére, melyek segítségével
például a hazai közlekedési ólom és kéndioxid-kibocsátásokat nagyságrenddel lehetett
csökkenteni33.
- A vállalati környezetmenedzsment rendszerek (például ISO 14000 szabványcsalád, vagy az
EMAS) bevezetése szintén az 1990-es években vette kezdetét több, főleg a termelési oldalon
szereplő hazai nagy- és középvállalatnál. A jellemzően külső nyomásra (főleg a jogi
szabályozás), a költségek csökkentésére és a vállalati imázs javítására bevezetett szabványok
több hazai nagyvállalat környezeti teljesítményét is jelentősen javították az elmúlt években.
Ebben az anyag- és energiatakarékosság is benne foglaltatik a kibocsátások mérséklésével együtt.
- Új szemléletet jelentenek a regionális szintű tervezési és programozási eszközök. A 2000-es
évektől bizonyos térségekre kidolgozott intézkedési terveket a hatóságok először az érintettek
33

- A komplex, a jogi és a műszaki szabályozás eszközeit is kombináló normák is bevezetésre kerültek a 2000-es
évektől, mint az Európai Unió IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) termelő berendezésekre
vonatkozó irányelve, mely az engedélyezés egységessé tétele mellett műszaki típusú kereteket és elvárásokat 33 is
tartalmaz. Lényeges itt kiemelni, hogy szemléletében már nem csak a kibocsátásokra fókuszál, hanem az energia és
anyagtakarékosság, vagyis a bemeneti oldal is fontos szempont.
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(nagy kibocsátók) bevonásával, és területi, települési szemléletben valósították meg. (Kovács E.
– Szepesi D., 1989. p. 79.).
A kritikus térségek ekkor: Budapest és agglomerációja (kiemelve Vácot és Százhalombattát), a Duna-menti
térség (Dorogtól Komáromon, Győrön át egészen Mosonmagyaróvárig) kiegészítve az Által-ér menti ipari
térségekkel (Tatabánya, Oroszlány), a Veszprém-Székesfehérvár tengely Ajkával kiegészítve, a Balaton déli
partja, Dunaújváros, a Beremend-Pécs-Komló térség, Salgótarján-Bátonyterenye, a Mátra déli előtere
(Visonta-Hatvan-Selyp-Lőrinci), a Sajó völgye (Ózd-Kazinbarcika-Miskolc-Tiszaújváros) Debrecen és
Szolnok voltak.

A 2001-es évben elfogadott 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet és az azt kiegészítő, pontosító
szaktárcához köthető minisztériumi rendeletek 34 egy légszennyezettségi agglomerációt (Budapest
és 71 környező település), légszennyezettségi zónákat (8 db) 35 és légszennyezettség
szempontjából kiemelt városokat36 jelölt ki. A településeken a korábban kritikus levegőminőség
miatt, egy új minősítési rendszert alakítottak ki, melyhez az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat mérőpontjainak éves átlagos adatait használják. Az egészségügyi határértékekhez és
saját, úgynevezett küszöbértékekhez viszonyított kategóriákat betűkódokkal jelölik (B-től F-ig).
A B és C kategóriák jelölik a jelentősen szennyezett, ezért beavatkozást igénylő területeket. 37
A térségekben a minősítés alapján a B és C kategóriájú légszennyező anyagokra a hatóságok és az
önkormányzatok a nagy kibocsátók bevonásával intézkedési terveket kell, hogy készítsenek, melyben
konkrét beavatkozási vállalásokat is rögzíteni kell. Az első tervek a 2000-es évek közepére készültek el
hazánkban a kijelölt és minősített zónákra valamint településekre. A minősítést meghatározott
időközönként, az előrehaladás mérése céljából, meg kell, hogy ismételjék. Az elmúlt években újabb
légszennyező anyagokat is beemeltek a minősítés elemei közé, például a szálló porokhoz köthető
nehézfémeket és szerves szennyezőket.

- A települési szintű beavatkozásoknak is meglehetősen sok eszköze ismert, ezekből
Magyarországon legnagyobb nyilvánosságot napjainkban a „tűzoltásra” alkalmas eszközök
kapják. Ebből kiemelhetőek azok a szmogriadó-rendelkezések, melyek 2003-tól kerültek
bevezetésre a hazai nagyvárosokban, például Budapesten, Győrben, Pécsett, Szegeden,
Debrecenben, Tatabányán. (OECD 2008.) Gyakorlati alkalmazásukra és többszöri módosításukra
34

Például: 4/2002. KVVM, 1/2005. KVVM, 48/2006. KVVM rendeletek.
Győr-Mosonmagyaróvár és további 15 település; Komárom-Tatabánya-Esztergom és további 29 település,
Dunaújváros és további 10 település, Székesfehérvár-Veszprém és további 18 település, Pécs és további 9 település,
Visonta és további 10 település, a Sajó völgye 47 településsel, és Debrecen térsége további 9 településsel.
36
Ajka, Baja, Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Salgótarján, Sopron, Szeged, Szombathely,
Szolnok, Zalaegerszeg.
37
A 2006-os besorolás alapján a nitrogén-dioxid (az agglomeráció B, továbbá Sopron, Szeged, valamennyi zóna
Visonta kivételével C besorolású), a szálló por (az agglomeráció, a Sajó-völgy, Mosonmagyaróvár-Győr, valamint
Baja, Békéscsaba, Kecskemét, Szeged B kategóriás), a szálló porhoz köthető nehézfémek (Dunaújváros – B), és a
szálló porhoz köthető Benz(a)pirén (az agglomeráció, Komárom-Tatabánya-Esztergom, Pécs környéke, Sajó-völgy,
valamint Eger, Salgótarján, Szombathely, Szolnok B kategóriás) jelentenek problémát.
35
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például a fővárosban és több nagyvárosban 2009. januárjában, illetve 2010. és 2011. fordulóján
és 2011. novemberében is sor került, amikor a kialakuló időjárási helyzet és a nagyobb,
koncentrált közlekedési és lakossági kibocsátások szálló por vonatkozásában az egészségügyi
órás határértékeket több mint kétszeresen meghaladó, riasztási fokozatot eredményeztek. Bár a
konkrét beavatkozások egyes elemeinek (páros-páratlan rendszámú gépkocsik távol tartása a
belvárosi forgalomból) alkalmazhatósága viták tárgyát képezte, de az elrendelt szmogriadók
lassították a koncentrációk növekedését az időjárási helyzet javulásáig.
- Természetesen a települési önkormányzatoknak, mint a települési környezetvédelem
koordinálójának a füstköd-riadóknál sokkal több eszköz áll rendelkezésre a levegőtisztaságvédelemben. Példaként kiemelhetőek a helyi környezeti tervezés, a településfejlesztés és –
rendezés eszközeinek alkalmazása, a helyi rendeletalkotás, a szolgáltató és lakossági
létesítmények hatósági felügyelete és ellenőrzése, a helyi közlekedésszervezés tervezése és az
ebbe való beavatkozás, a települési energiagazdálkodás vizsgálata és koordinációja, a zöldfelületgazdálkodás tervezése, irányítása, az építési engedélyezések, a lakossági szemléletformálás, az
önkormányzati létesítmények működtetése, fejlesztése, az együttműködés a dekoncentrált
hatósági szervekkel, civil környezetvédelmi szervezetekkel és más településekkel mind-mind
lehetséges eszközök a levegőminőség javítására.
Összességében megállapítható, hogy a levegőtisztaság-védelemben, ha a tudatos beavatkozásokat
vizsgáljuk, országos szinten az 1980-as években a jogi szabályozás megerősítése és csővégi
technológiák, beruházások voltak azok az eszközök, melyek segítségével néhány légszennyező
anyag esetében sikerült jelentős kibocsátás-csökkentést elérni, kiemelten az ipari és
energiaszektorbeli helyhez kötött szennyezőknél. Ezt a folyamatot jelentősen tovább erősítette a
rendszerváltozást

követő

gazdasági

válság,

az

energia-

és

anyagigényes,

valamint

környezetterhelő ipari telephelyek leépülése majd a gazdasági átalakulás. Az új jogi, gazdasági,
műszaki, vállalati szabályozók megjelenése, illetve megerősödése is erősítették a levegőminőség
javulásának folyamatát. A közúti közlekedési és szállítási ágazat 1990-es években bekövetkező, a
járműállomány száma és futásteljesítménye jelentős növekedésének köszönhető, lassan
megerősödő energiaigényére és kibocsátásaira azonban egyelőre nem sikerült megnyugtató
szabályozási választ találni. Éppen ezért lehet jelentős a települési környezetvédelem
szereplőinek (önkormányzatok, gazdasági szervezetek, lakosság, civil szervezetek) tevékenysége
és a regionális együttműködések szerepe a tervezésben és a végrehajtásban.
A levegőtisztaság-védelem, mint környezetvédelmi alaptevékenység a jövőben is változatlan fontosságú
marad. Ezt bizonyítja, hogy a hazai környezetpolitikai tervezés alapdokumentuma a jelenleg érvényben lévő
III. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009-2014.) három tematikus akcióprogramjában (TAP)
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szerepelteti a különféle levegőminőségi teendőket. Az Éghajlatváltozás TAP az üvegházgázok és az
ózonkárosító anyagok kibocsátásának további csökkentése mellett az éghajlatváltozás hatásaira való
felkészülést tűzi ki célul. A Környezet és egészség TAP a beltéri levegőminőség vizsgálatának fokozását és
javítását, valamint a biológiai allergének elleni küzdelmet emeli ki célként. A Települési környezetminőség
TAP a települések levegőminőségének javítását az EU-s 2005 tematikus stratégiájának megfelelően a 2020as célkitűzésekhez igazítva a hagyományos légszennyezők mellett többek közt a troposzférikus ózon és a
szálló por legkisebb méretű frakciója (PM 2,5) koncentrációit kívánja jelentősen csökkenteni. Ebben fontos
ellenőrző eszköz lesz a modernizált LAIR és OLM is. (NKP. III.)

1.2. A HAZAI VÍZGAZDÁLKODÁS FŐ JELLEMZŐI ÉS TELEPÜLÉSI VONATKOZÁSAI
A vízgazdálkodás, vagyis „a természet vízháztartásának a társadalom szükségleteivel való
optimális összehangolása tudományos, műszaki, gazdasági és igazgatási tevékenység révén”
(Láng I., 2002. p. 520.) természetesen települési léptékben is értelmezhető akár a hazai felszíni,
akár a felszín alatti vizeket és a hazai településállomány kapcsolatait és ezek környezetvédelmi
összefüggéseit vizsgáljuk. Kiindulásként érdemes azt megemlítenünk, hogy egyetértünk a
nemzetközi és hazai szakirodalomban is megjelenő azon felfogással, hogy a víz, mint környezeti
elem mennyiségi és minőségi oldalról vizsgálva is az egyik legfontosabb létfeltétel a települések
(és azon belül például a városok) életében, akár a sokrétű lakossági, akár a településekre
koncentrálódó gazdasági (például ipar) akár az egyéb (például ökológiai, rekreációs, stb.)
vízhasználatokra gondolunk. (Nagy I. 2008.) A vizek települési körforgásának alapja a mai
tudományos felfogásban a természetes vízkészlet kitermelése, gyűjtése, kezelése, és a
fogyasztókhoz történő eljuttatása. A víz használata után fontos a használt vagy szennyezett vizek
megfelelő további hasznosítása, visszaforgatása vagy elvezetése és szükség esetén annak hatásos
kezelése és tisztítása a természetes befogadókba történő visszajuttatás előtt. A települési szintű
vízgazdálkodás az elmúlt évtizedekben és napjainkban is, ha változó mértékben is, de az esetek
többségében negatívan befolyásolta a helyben rendelkezésre álló, vagy térségi szintű természetes
felszíni és felszín alatti víztestek ökológiai állapotát és készleteit, továbbá a vizek további magas
szintű társadalmi-gazdasági használhatóságát. Éppen ezért nagyon fontos nemzetközi, nemzeti és
települési léptékben a természetes vizek és életközösségeik állapotának nyomon követése,
életfeltételeik megőrzése vagy javítása. Szintén az előbbiekhez kapcsolódó fontos kérdés a
települések, mint mesterséges rendszerek38 vízkörforgásának megismerése, a káros hatások
38

A települések, mint mesterséges rendszerek vízkörforgásában is nagy szerepe van a lehulló csapadéknak, az
evaporációnak, a transpirációnak, a beszivárgásnak, a lefolyásnak, amelyeket speciális települési tényezők
befolyásolhatnak. Ilyen tényezők például a települések morfológiája, a felszín burkoltsága, annak hőmérséklete, a
település zöldfelületi rendszereinek kiterjedtsége és minősége. (Nagy Imre nyomán kiegészítve, 2008.)
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kizárása. Vagyis kiemelt kérdés a települések mint mesterséges vízhasználó rendszerek takarékos
vízhasználata, a használt vizek természetes hidrológiai ciklusba történő megfelelő visszatérítése,
és az ehhez kapcsolódó emberi tevékenységek, válaszintézkedések fejlesztése, a negatív hatások
(települési folyékony hulladékok, szennyvizek) által okozott károk mérséklése, megszüntetése.
(Kerényi A. nyomán kiegészítve, 1995.) Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a helyben
rendelkezésre álló, megfelelő vízkészletek fokozott, de takarékos és hatékony használatának
érvényesítése, így csökkentve a települések ökológiai lábnyomát, a környező területek víztesteire
gyakorolt negatív hatásokat. Ebből a szempontból jó példa lehet a településre hulló
csapadékvizek elvezetése mellett azok tározása, megfelelő kezelés után többszöri használatuk.
(Csapák A, 2006.)
1.2.1. A felszíni és felszín alatti víztestek igénybevétele
A hazai szakirodalomban és a vízügyi értékelésekben több mint két évtizede jelentek meg azok
az éves, átlagos potenciális készletértékek, melyekkel országos léptékben számolhatunk. Felszíni
vizek esetén ez 120 km3 (120 milliárd m3)39, melyből az alvízi országok számára, ökológiai,
gazdasági, hajózási és egyéb célokra medrekben hagyandó értékeket levonva és az éves és
évszakos ingadozásokat figyelembevéve mintegy 30 km3/ év potenciális mennyiség adódik.
Alvízi ország lévén Magyarország esetében, a mértékadónak tekintett augusztusi 80%-os felszíni
vízkészletet tekintve, 94%-os a külföldről érkező felszíni vizek aránya, így ebben a legmagasabb
értékkel bír hazánk Európában. (Homonnai A.-Hock B. nyomán 1989., EUROSTAT, 2010.) A
felszín alatti készleteket tekintve, a teljes körű természetes visszapótlódás lehetőségét figyelembe
véve, mintegy 6,75 km3/ év potenciális készlet adódik hosszú idősoros átlagok alapján. (Sántha
A., 1996.) 40 A különféle víztestek igénybevétele jelentős területi különbségeket mutat, példaként
említhető a Duna, a Rába, a Dráva, a Mura, a Maros és a Hernád mente, ahol több térségben a
parti szűrésű vízbázisok szolgáltatják a jó minőségű vizet, míg az Alföldön elsősorban a
rétegvizek, a mészkő és dolomit hegységeinkben (Bakony, Vértes, Gerecse, Bükk) pedig a
karsztrendszer a fő vízbázisok.
A potenciális készletek kitermelése és felhasználása időben, térben és ágazati szempontból is jelentősen
változott az elmúlt évtizedekben. Mindenekelőtt azonban jelezni kell, hogy a hazai víztermelési és
vízfogyasztási adatok, bár hosszú időtávú közelítő összehasonlításra alkalmasak, de nem teljesen pontosak.
Ennek több oka is van: a mérőrendszer nem teljes körű, így az egyedi vízkivételi engedéllyel rendelkező

39

Figyelembe véve a hosszú időtávra (LTAA – Long Term Annual Average, mely 20 éves átlagokat vesz
figyelembe) számított átlagokat: a csapadékot (58 km3/év), az evapotranspirációt (-52 km3/év) és a beérkező
vízfolyások vízmennyiségét (114 km3/év). (EUROSTAT 2008.)
40
A parti szűrésű víztestekből potenciálisan 7,5 millió m3/nap, rétegvizekből 6,4 millió m3/nap, talajvízből 3,5 millió
3
m /nap, karsztvizekből 1,1 millió m3/nap nyerhető ki a számítások szerint. (Sántha A., 1996.)
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gazdasági szervezetek (főleg ipari és mezőgazdasági cégek) által szolgáltatott adatok nem pontosak,
időnként hiányosak, így az országos adatok képzéséhez időnként becsült adatokra is szükség van, nem is
szólva az illegális vízkivételekről. A vízügyi közszolgáltatás szolgáltatott adatai közelítőleg pontosnak41
tekinthetőek, de itt az 1970-es évektől a 2000-es évek elejéig folyamatos volt a közszolgáltatás bővítése

42

.

Az uniós csatlakozással új kategóriák is megjelentek, hisz például a víztermelésben a korábbi ipari,
mezőgazdasági, lakossági kategóriák mellett például a rekreációs, ökológiai, „in situ” új, illetve a halastavi,
energetikai bontott kategóriák is megjelentek, és a vízfogyasztási mérések és számítások a 2000-es évek
közepétől háttérbe is szorultak. (VGT, 2010.) Ráadásul a hazai vízügyi mérés és adatszolgáltatás,
elsősorban finanszírozási okokból történő, leépülése miatt, egyre szűkebb a gyűjtött adatok köre, illetve
jelentős időbeli (akár 3-4 éves) csúszások is vannak az adatszolgáltatásban.

Mindezek figyelembevételével kijelenthető, hogy az 1970-es évek elejétől a mért víztermelés és
a vízfogyasztás az 1990-as évek elejéig dinamikusan több mint a duplájára növekedett
(víztermelés: 1970. 3,5 km3/év, 1992. 7,9 km3/év) köszönhetően a növekvő ipari, mezőgazdasági
víztermelésnek és –fogyasztásnak,valamint a mind kiterjedtebb lakossági ellátás bővülő
fogyasztási mutatóinak. (M.1. tábla) A nagy vízigényű iparágak (például az energiaszektor, a
kohászat, a vegyipar) és mezőgazdasági ágazatok (öntözés, állattartó telepek, halastavi
hasznosítás) leépülésével, átalakulásával, takarékossági intézkedéseivel azután elkezdett
csökkenni a víztermelés és a vízfogyasztás43. Ebben különösen látványos volt a jelentős részben
ivóvíz céljára szolgáló felszín alatti vízkivételek mintegy felére csökkenése, mely egyrészt a
hazai vízárak drasztikus, többszöri emelkedése miatt, másrészt a bányászati vízvédelmi
tevékenység nagymértékű leépítése miatt következett be például a karsztvizek esetén a
Dunántúli-középhegységben. Így a rétegvizek és a parti szűrésű vizek kitermelése több mint
harmadával, míg a karsztvizek az 1985-ös kitermelt mennyiséghez képest mintegy 75%-kal
csökkentek. (M.11. ábra)
A 2000-es évek víztermelése, az új kategóriák és módszertan megjelenése, teljesebbé tette az
összes kitermelt víz mennyiségének megállapítását. Napjainkban 18-21 km3/évre tehető az éves
felszíni víztermelés, melyben legnagyobb tétel az „in situ” használat, például vízerőművek
esetén, valamint a hőerőművek hűtő- és technológiai vizei (Környezeti helyzetkép, 2010.). A
felszíni vizek legnagyobb használói az energiaszektor (87%), a halastavak (5%), valamint az
ökológiai, öntözési, ipari és kommunális (2-2-2%) vízkivételek. (M.2.tábla,) A nagy víztermelők
koncentráltan a nagy vízfolyások, nagy ipari gócok és települések térségében találhatóak.
(például Paks, Százhalombatta, Budapest, Dunaújváros) Ugyanakkor a halastavi hasznosítás
41

Eltekintve például a tározók, vezetékrendszerek, csőtörések, haváriák veszteségeitől.
Időnként problémát jelent, hogy a rendelkezésre álló adatok nem azonos mértékegységben vannak nyilvántartva,
például a felszíni vízkivételek millió m3/év illetve újabban egy főre jutó éves víztermelési értékekben, míg a felszín
alóli vízkivételek általában ezer m3/napban, tehát az adatokkal megfontoltan kell bánni.
43
Vízfogyasztásban például 6,9 km3/évről (1992.) 5,3 km3/évre (2003.)
42
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nagy elemszámban a Dél-Dunántúlon, míg az öntözési a Kisalföldön, a Duna és a Tisza mentén,
az ökológiai hasznosítás a Fertő-Hanság Nemzeti Park területein jellemző leginkább. A felszín
alatti vizek esetén, melynek kivétele napjainkban a felszíni vízkivétel alig 5,2%-át teszi ki, a
legnagyobb felhasználó a lakossági célú ivóvíztermelés (79%), az ipari (7%), a bányászati (5%)
és a fürdővíz (4%) céljára történő víztermelés (VGT. 2010.).
Összességében, a hosszú időtávú országos átlagokat figyelembe véve, a rendelkezésre álló
készletek a fogyasztói igényeket bőséggel kielégítik. Ugyanakkor az évenkénti és az évszakos
területi csapadék- és vízhozamváltozások, -különbségek, valamint a koncentrált vízigények
okozhatnak vízellátási problémákat. Az aszályos években, mint amilyenek például 1990-es évek
első felében, illetve a 2000-es évek első felében következtek be, a nyári hónapokban a
mezőgazdaság és az ipar vízigényeinek kielégítése, különösen az alföldi térségekben és egyes
vízgyűjtőkön, problémássá vált. (KSH, 2006.)
Simonffy Zoltán kutatásai szerint a lakossági vízellátás kritikussá mennyiségi oldalról a NagykunságHortobágy, a Körös-Maros köze, és a Zagyva-Tarna részvízgyűjtőin, a felszín alatti víztestek ma is a
készletekhez képest jelentős használata miatt válhat. Minőségi oldalról, különösen a felszín alatti vizek
minőségi oldali problémái miatt, szintén a Nagykunság-Hortobágy, a Körös-Maros köze valamint a Kapos,
Körösök-Berettyó, a Kígyós, a Tisza jobb parti Sajó Szolnok közti vízgyűjtőin jelentkezhetnek a jövőben
ellátási problémák. Az ipari és mezőgazdasági vízigények ellátása jelenleg is kritikus a Mezőföldön (NádorSió vízgyűjtő, Duna jobb part Budapest alatt) a Kapos vízgyűjtőn, a Nagykunság-Hortobágy, a KörösMaros köze és a Zagyva-Tarna részvízgyűjtőin. Ki kell emelni még a Közép-Dunántúlon az Által-ér
völgyét. (Simonffy Z. 2002.) A Duna-Tisza közén a több évtized alatt az aszályos évek és a túlzott felszín
alatti vízkivételek hatására kialakuló több (3-5) méteres átlagos talajvízcsökkenés szintén okoz és okozhat
továbbra is ellátási és ökológiai problémákat. Meg kell még említeni a bükkábrányi és gyöngyösvisontai
lignitbányák túlzott vízemelései miatt bekövetkező felszín alatti vízszintsüllyedést, mely ökológiai kárain
túl, már a környező települések lakossági vízhasználatát is veszélyezteti. (Hazánk környezeti állapota,
2010.) A Dunántúli-középhegység karsztvizeinek bányászati célú több évtizedes túlzott kiemelései (például
Nyírád, Kincsesbánya, Tatabánya, Mány, Nagyegyháza, Dorog térségében) után a karsztvízrendszer
természetes visszatöltődése az 1990-es évek eleje óta van folyamatban.

Az egyes településekre és azon belül is a nagyvárosokra vonatkoztatva hazánkban is jellemző a
nagy vízemelés a felszín alatti közegekből, a városi talajok átalakulása vízháztartás
szempontjából, illetve a burkolt felületek magas aránya. Ennek hatására a települések alatti
felszín alatti víztestek visszapótlódása korlátozódik, így települési, lokális depressziós tölcsérek
is kialakulhatnak. A hazai szakirodalomban Debrecen és Pécs példája erősíti meg ezt a
nagyvárosokra jellemző trendet. (Nagy I. 2008.) A települési, lakossági vízellátásban kiemeljük
még azokat a nagyvárosokat, településképződményeket, melyek számára már a helyi vízkészletek
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a fogyasztáshoz képest nem elegendőek, így regionális vízművek, illetve távolsági vízellátás is
szükséges a biztonságos vízellátáshoz (például Pécs, Miskolc, Salgótarján, Debrecen).

1.2.2. A víztesteket érő terhelések és szennyezések
A felszíni és felszín alatti víztesteket többféleképpen is szennyezhetik a kibocsátott terhelt és
szennyezett vizek. Egyrészt az úgynevezett pontszerű kibocsátásokból (például a települési
szennyvíztisztítókból, ipari kibocsátásokból, állattartó telepekről, stb.) a vízfolyásokba, felszín
alatti víztestekbe közvetlenül vagy közvetetten (közcsatorna hálózaton keresztül) bekerülő
szenny- és használtvíz bevezetésekből, másrészt diffúz jellegű szennyező forrásokból (pl. a
vízgyűjtőterületről történő bemosódásokból, légköri kiülepedésekből, stb.). Ezeken kívül ki kell
emelni a külföldi (felvízi) vízgyűjtőterületekről a hazai víztestekbe bejutó szennyeződéseket 44.
Az alapadatokból megállapítható, hogy az új kategóriákból az „in situ” (vízerőművi) és az
ökológiai vízhasználatokból nem származik sem szennyezett, sem használt víz. Az ipari
vízhasználatok esetében is a nagyarányú hőerőművi használatok, bár a hőterhelt erőművi
hűtővizek ökológiai hatásai közismertek, nem számítanak szennyvíznek, csak használt víznek a
hazai terminológia szerint. Így 1990 és 2009 közt átlagosan 0,5-0,85 köbkilométer szennyvíz
közüzemi kezeléséről beszélhetünk évente, csökkenő mennyiségben. Természetesen ezen túl is
keletkeznek (és részben kezelésre is kerülnek) szennyvizek, így ipari és mezőgazdasági
létesítményekben, telephelyeken. Ezentúl megemlítendő, hogy minden nagy vízhasználó
ágazatban keletkeztek és kerültek ki a környezetbe illegálisan szennyvizek az elmúlt
évtizedekben, például állattartó telepekről, a lakosság rosszul megépített ideiglenes
szennyvíztároló létesítményeiből, vagy ipari telephelyek illegális bevezetéseiből és baleseteiből.
Többek közt ezeknek is köszönhető, hogy településeink alatt a talajvizek nagymértékben
elszennyeződtek (például nitrátszennyezések), és kezelés nélkül általában korlátozottan, vagy
nem alkalmasak további használatra.
A keletkezett és elvezetett szennyvizek ágazati megoszlásában a kommunális szennyvizek képviselik a
legnagyobb mennyiséget (0,5-0,6 km3/év), az elmúlt két évtizedben átlagosan évente a szennyvizek mintegy
kétharmadát adták. A mennyiség a vízfogyasztás csökkenése ellenére is az utóbbi évtizedben (2000-es
évek) enyhén növekvő, hiszen a szennyvízelvezetés rendszereinek bővítésével egyre nő az elvezetett
szennyvíz mennyisége. A rendelkezésre álló adatok alapján kijelenthető, hogy napjainkban mind a szerves
szennyezők, mind a szervetlen tápanyagok vonatkozásában a kommunális szennyvizek jelentik a
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A kibocsátott használt és szennyezett vizek hazai mennyiségi mérése esetében is vannak bizonytalanságok.
Viszonylagosan pontos, országos (és területi, települési) adatokkal a közüzemi szennyvíz-elvezetés esetében
rendelkezünk, ez azonban csak kis része a kitermelt és fogyasztott vizeknek. 2006. óta működik az új vízjogi
engedélyekhez kötött bejelentési rendszer, mely a közüzemi vízhálózatba nem vagy részben bebocsátó létesítmények
adatait is méri növekvő pontossággal. (VAL-VÉL rendszer)
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legnagyobb hazai potenciális szennyező mennyiséget. Az ipari szennyvizek, a bejelentett adatok alapján,
érzékelhetően csökkentek (például 1997-ben 0,24 km3/évről jelentősen 2007-re 0,14 km3/évre (KSH. 2002.;
Hazánk környezeti állapota, 2010.)) (M.3.,M.4. tábla). Az ipari al- és szakágazatok telephelyeinek
szennyezőanyag kibocsátásai nagymértékben eltérhetnek alapanyagoktól, technológiáktól függően 45.

A legnagyobb mennyiségű szennyvizet az elmúlt évtizedekben a hazai nagyvárosokból vezetik
el. Ennek több oka is van. A nagy népesség-koncentrációk, a lakossági fogyasztók a hazai
megfigyelések szerint is nemcsak abszolút, hanem fajlagos (egy főre jutó) mutatók
vonatkozásában is nagyobb mennyiségű szennyvizet termelnek, hisz a nagyobb arányú közműves
ivóvízellátás kényelme és az 1980-as évek végéig olcsó és államilag támogatott vízárak
segítették ezt. Másik oldalról vizsgálva a településeken található, közműves vízellátást igénybe
vevő szolgáltató és termelő (ipari) fogyasztók további vízfogyasztást és ezen keresztül
szennyvíztermelést produkálnak, ezzel növelik (az engedéllyel) elvezetett szennyvízmennyiséget.
Ugyanakkor a közműves adatok sajátosságából következik, hogy az elvezetett szennyvizek
mérése történik meg, így ott, ahol nincs, vagy alacsony arányú a kiépítettség és a rákötés,
alacsonyabbak a szennyvízértékek. A hazai környezetpolitika szennyvizes célkitűzései nem
véletlenül először a nagy és középvárosok (és a környező községek) szennyvízkezelési
problémáinak megoldását tűzte ki célul, hisz így a legkoncentráltabb kibocsátásokat lehetett a
leghatékonyabban elvezetni és tisztítani. Itt fontos megemlíteni, hogy az 1990 után bekövetkező
változások (például a vízár emelkedése, vállalati és lakossági takarékosság) nagy mértékű
kibocsátás-csökkentést eredményeztek az 1990-es évtizedben, így hiába növekedett jelentősen a
közszolgáltatásba bevont települések és lakások aránya, mégis jelentősen csökkenő volt a
településekről elvezett szennyvizek mennyisége ebben az évtizedben. Ugyanakkor általában
kijelenthető, hogy ez a változás a szennyvíz minőségének megváltozását, vagyis annak
„betöményedését” is hozta. A növekvő fajlagos szennyezőanyag-tartalom (szerves anyagok,
szervetlen tápanyagok) mind az elvezetésben, de még inkább a tisztításban nagy kihívást jelent.
2009-ben például a kilenc százezernél népesebb településről és Szombathelyről az összes
elvezetett hazai szennyvíz 58%-át vezették el46, miközben ez a tíz település tömöríti a hazai
népesség 29,6%-át. (1990. 32%, 2000. 30%) Mint említést nyert a meglévő termelő és
szolgáltató létesítmények is növelik az elvezetett szennyvizeket. Budapesten például 2009-ben a
lakosságtól csak a szennyvizek 39,7%-át vezették el, a többi köz- és gazdasági intézményekre
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Általában (a szennyvizek paramétereinek függvényében) célszerű ezeket már a telephelyeken kezelni, hisz például
egy élelmiszeripari üzem szennyvizei szerves anyag vonatkozásában fajlagosan nagyságrendekkel nagyobb terhelést
jelenthetnek mint a kommunális szennyvizek átlagai.
46

1990-ben ez az érték még 82,8, illetve 2000-ben 62,8 % volt a tíz legnagyobb szennyvízkibocsátó város esetén a
nagyobb vízfogyasztás és a nagyvárosi elvezetőrendszerek magasabb kiépítettsége miatt.

29

jutott. Az 1 főre jutó szennyvízmutatókban a legnagyobb mennyiségeket a jól kiépített elvezető
rendszerekkel és nagy vízfogyasztással bíró településeken mérik. Ilyenek a nagyvárosok mellett
például hazánkban a turizmusban érintett Balaton parti települések (Balatonőszöd, Balatonudvari,
Tihany, Balatonfűzfő), valamint a dunántúli fürdővárosok (Bük, Hévíz, Zalakaros, Sárvár),
ahonnan a hazai átlag három-négyszeresét is elvezetik. Ugyanakkor az egy főre jutó értékek
különösen a rendszerváltás után nagymértékben visszaestek.
Budapest (ahol a csatornára való rákötöttség a rendszerváltozás idején is jóval magasabb, az országos átlag
duplája volt) esetén 1990-ben egy főre 222 m3/fő szennyvízérték jutott, 2000-ben ez az érték 137 m3/fő, míg
2009-ben 122 m3/fő volt, miközben az országos átlagok 84,5, 51,2 és 52,3 m3/fő voltak. Budapestről
azonban még most is a lakossága arányához képest jóval nagyobb szennyvíz-mennyiséget vezetnek el47, bár
a trend csökkenő. (Saját számítás a TEIR települési adatai alapján). A vidéki nagyvárosok esetén az alföldi
településeinken (Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged) általában tapasztalható alacsonyabb fajlagos elvezetett
értékek főleg a rákötöttség alacsonyabb arányának voltak köszönhetőek, például részben az eltérő
településszerkezet, a nagyobb arányú külterületi népesség is magyarázza ezt (M.5. tábla).

1.2.3. A települési vízgazdálkodás szempontjából lényeges állapotjellemzők változása
A települések és településeken élők szempontjából a vizek állapotának vizsgálata sok szempont
és vizsgálati módszer szerint csoportosítható. Összefoglalva megállapítható, hogy a vizek
minőségének, vagyis fizikai, kémiai, biológiai jellemzőik változásának nyomon követése az
elmúlt évtizedekben szabványokban rögzített normák (határ- és küszöbértékek) alapján történt.
Az információ- és adatgyűjtés alapjai a különféle mérő- és értékelő rendszerek voltak, melyek az
elmúlt évtizedekben, a normákkal együtt időnként vizsgált paramétereik vonatkozásában,
módszertanukban, szigorúságukban és számos más szempont alapján jelentősen átalakultak, így
hosszabb időszakra csak bizonyos korlátok figyelembevételével hasonlíthatóak össze. Lényeges,
hogy a vizek minőségének ma már többféle szempont szerinti értékelése történik, így
megemlíthetőek például:
- a természetes felszíni, illetve a felszín alatti vizek monitoring rendszerei, normái és szabványai,
- a közműves ivóvízellátás és a fürdővizek minősítései,
- és a tisztított szennyvizek elvárt jellemzői, mely nagymértékben függ, attól, hogy a befogadó
természetes víztest besorolása érzékenység szempontjából milyen.
A következőkben tömören bemutatjuk a településekkel összefüggésben lévő egyes természetes
vízrendszerek néhány jellemzőjét, azok változásait, illetve a fő országos trendeket.
A felszíni álló- és folyóvizek minőségét a települések (lakosság, ipar, szolgáltatások stb.) például
vízkivételeikkel, tisztítatlan, részben, vagy megfelelően tisztított szennyvizeikkel, vagy közvetlen
47

1990-ben hazai szennyvízmennyiség több mint felét (51%), 2000-ben 45,8%-át, 2009-ben 40,4%-át.
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használatukkal befolyásolják. Így a felszíni vizek és életközösségeik állapotváltozásai fontos
indikátorai lehetnek annak is, hogy (például a települési) környezetvédelmi teljesítmény és a
környezetpolitikai válaszintézkedések mennyire hatékonyak. A monitoring rendszerek fő
mintavételi pontjai a vízfolyások államhatárokhoz köthető belépő- és kilépő szelvényei, a
fontosabb vízkivételi és szennyvíz-bevezetési pontok, a későbbiekben pedig még a
környezetvédelmi beavatkozások célterületei (például a Balaton vízgyűjtője) voltak 48.
Az 1970-es évek elejéhez képest az 1980-as évek közepére a nagy vízfolyásokon, annak ellenére,
hogy nagy hígító és öntisztuló képességgel rendelkeznek, látványos vízminőség-romlás
következett be. Ez nemcsak a belépő szelvényekre volt igaz (különösen a Tisza, a Szamos,
Kraszna, Sajó, Maros, Vág esetén), hanem több esetben (például a Tisza esetén) a kilépőkre is.
Kritikussá vált a nagy települések és ipari térségek (például Debrecen, Győr, Salgótarján,
Kaposvár, Zalaegerszeg, Tatabánya, Veszprém) pontszerű és diffúz kommunális és ipari
szennyezése, valamint a diffúz (mezőgazdasági, légköri) szennyezés, mely tetten érhető volt a
hazai forrással és csak hazai vízgyűjtővel rendelkező kisebb vízhozamú mellékvízfolyások
(Zagyva, Tarna, Hortobágy-Berettyó, Által-ér, Kapos, Séd-Nádor-csatorna, Malom-csatorna,
Sió) szennyezett minősítésűvé válásában 49. (Homonnai A.-Hock B. nyomán 1989.)
1993-tól került bevezetésre, és 1994-től használatra az új felszíni vízminősítési szabvány (MSZ
12749:1993.), mely változatlan formában 2006-ig volt használatban. Ennek keretében kis
változtatással a korábbi szelvényekben50 109 vízfolyás és 4 állóvíz vízminőségi paramétereit
értékelték.
Az új rendszer 5 vízminőségi paramétercsoportot (oxigénháztartás, tápanyagháztartás, mikrobiológiai
jellemző (például coliformszám), mikroszennyezők és toxicitás, egyéb jellemzők (pH, vas, mangán, fajlagos
vezetőképesség) és öt vízminősítési osztályt (kiváló, jó, tűrhető, szennyezett, erősen szennyezett)
különböztetett meg. Az új szabvány is, a korábbi alapokra építve, főleg vízkémiai mutatókat alkalmazott.
48

A felszíni vizek minőségének mérése és értékelése az 1957-1958-ban kezdődött Magyarországon kémiai és
bakteriológiai vizsgálatokkal. Az álló- és folyóvizek úgynevezett törzshálózati mintavételi szelvényeit az 1960-as,
1970-es években nagyszámú mintavételi hely és kis mérési gyakoriság jellemezte, a mintákat a vízügyi
igazgatóságok laboratóriumaiban értékelték ki48. Az 1968-as és 1984-es átalakítások során a csökkentették a
mintavételi helyek számát (1984-re mintegy 250 mintavételi hely maradt), viszont éves szinten növelték a
mintavételek számát szelvénytől függően 12-26-52 mintára.
49
Budapest különösen jelentős kommunális szennyezésével ugrott ki, hisz a bakteriológiai paraméterek
vonatkozásban 1970-hez képest 1987-re 71-ről 93 %-ra nőtt a szennyezett állapot gyakorisága a mintavételekhez
viszonyítva Budapest alatt.49 A budapesti ipar súlyos hatását mutatta, hogy a higany és ólomkoncentráció Budapest
alatt időnként nagyságrendnyivel volt nagyobb, mint felette, és drasztikus éves kiugrásokat is lehetett tapasztalni.
50
241 törzs- és regionális hálózati szelvényben, és 212 helyi (adott vízgyűjtő vízügyi igazgatóságánál) adatrögzítésű
ún. lokális szelvényben. A törzs- és regionális hálózat szelvényeiből 94 a Dunán, 56 a Tiszán volt megtalálható. 8-8
a legnagyobb gyakorisággal, évi 52 méréssel mért ezek közül, a többi esetében évi 6-26 méréssel lehetett számolni.
A rendszer nemzetközi összehasonlításban is jónak minősíthető észlelési hálózat volt. Időnként probléma volt, hogy
a mintavételi és analitikai gyakoriság nem mindig egyezett meg, lebegő anyagot, nehézfémeket például maximum
havonta egyszer mértek csak. Egyes kisebb vízfolyások esetén a mintavételi gyakoriság nem mindig volt elegendő a
trendek és átlagterhelések meghatározásához. Ugyanakkor voltak szelvények, ahol a szabványban nem szereplő
paramétereket (például mikrobiológiai komponenseket) is mintáztak, és vizsgáltak. (Somlyódy L. – Hock B. 2002.)
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Az I. és II. osztály a kitűnő és jó minőséget, a III. osztály (tűrhető), ivóvíz előállítására még alkalmas
minőséget jelöli. (Adatok hazánk környezeti állapotáról, 2005.) A szelvényekre és méréseikre alapozott
vizsgálatokkal és a besorolás értékei alapján számított átlagokkal területi (vízgyűjtő alapú) vizsgálatok is
készültek. Például Somlyódy László és Hock Béla 23 hazai részvízgyűjtő értékelését végezte el négy
kiemelt komponens51 vonatkozásában az 1990-es évek második felében (Somlyódi L.-Hock B., 2002.).

Az 1980-as évekhez képest kis mértékben csökkent a vízfolyások szennyezettsége, az erősen
szennyezett (V. osztály) besorolású szelvények száma is csökkent, és több, éves átlagos, illetve
90%-os gyakoriságú mutató értéke is mérséklődött. Ez utóbbira jó példa a Duna biokémiai
oxigénigényének felére (4 mg/l) csökkenése az 1996-ra az előző húsz év átlagait figyelembe véve
(OECD, 2000.). A nagy vízfolyások esetében a nagy hígító és öntisztító képességnek és a
csökkenő felvízi és hazai terhelésnek köszönhetően számos mutató értéke (például:
oxigénháztartás, tápanyagháztartás mutatói) a jó és tűrhető kategóriába esett. 52 Ugyanakkor mind
a Dunán, mind a Tiszán a 2000-es évek első évtizedének végéig továbbra is nagy gondot
jelentett, hogy a mikrobiológiai, bakteriális szennyezettségi mutatók besorolása a szelvények
több mint 60%-ában szennyezett, vagy erősen szennyezett volt. Ez főleg a nem, vagy nem
megfelelően tisztított kommunális szennyvizeknek volt köszönhető, kiemelten is a Mosoni-Duna
torkolata (Győr) és Budapest alatt 53. (Területfejlesztési Országgyűlési Beszámoló 1999. ábrái
nyomán) A Duna esetében a kis vízhozamú mellékvízfolyások különösen a nagyvárosi és ipari
térségek körzetéből kaptak továbbra is nagyon jelentős szennyezést. Kiemelendő ugyanakkor a
mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezések (például szervetlen tápanyagok) szerepe is.
Például a Concó, az Által-ér, a Kenyérmezei-patak, a Veszprémi-Séd, a Sárvízi-malomcsatorna, a Nádorcsatorna, a Kapos, a Koppány legtöbb szelvénye továbbra is szennyezett, illetve erősen szennyezett volt az
oxigénháztartás, a tápanyagháztartás és a mikrobiológiai paraméterek vonatkozásában. A Somlyódy-Hockféle négy komponensre épített vízgyűjtő alapú értékelés is megállapította, hogy a 23 vízgyűjtőből csak a
Marcal és a Balaton közvetlen vízgyűjtőjén54

nem volt szennyezett és erősen szennyezett minősítés.

Összességében kijelenthető, hogy az I. és II. Nemzeti Környezetvédelmi Program (1997-2002.; 2003-2008.)
azon célkitűzései, hogy a felszíni folyóvizek tűrhető vízminőségű besorolásba kerüljenek, illetve minőségük
ne romoljon tovább, egyes kedvező tendenciák ellenére, nem teljesült. (OECD, 2008. nyomán)

A nagy tavak (Balaton, Velencei-tó, Fertő) esetében viszont, ahol fontos befolyásolók a
hidrometeorológiai viszonyok, jelentős javulás következett be. Az 1980-as években a
mezőgazdasági

és

részben

a

nyári

tömegturizmushoz

köthető

kommunális

eredetű

tápanyagterhelés (nitrogén- és foszforformák) okozta eutrofizációs folyamatok jelentették a
51

KOId, összes P, coliformszám, klorofill-a voltak a vizsgálat alapjai.
Különösen a Dráva volt jó, illetve tűrhető kategóriájú az 1990-es és a 2000-es években.
53
Ezen felül a Duna esetében Budapest és Baja közt a tápanyagháztartás, míg a Tiszán a Szamos és a Kraszna
torkolata alatt mikroszennyezőkkel (például cink, higany) volt szennyezett (időnként erősen szennyezett) az 1990-es
években és a 2000-es években is.
54
A Zala vízgyűjtőjét a kutatás külön részvízgyűjtőként értelmezte.
52
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legnagyobb

problémát.

Az

1990-es

években

viszont

visszaesett

a

mezőgazdasági

műtrágyahasználat és a hatékony környezetvédelmi beavatkozásoknak (többek közt regionális és
települési szennyvízkezelési programoknak) is köszönhetően jelentősen javult a tavak (különösen
a Balaton esetében annak regionális szennyvízkezelési programja révén) vízminősége a 2000-es
évekre. (OECD 2000., OECD 2008.) 2005-ben például kiváló minőségű volt a Balaton a
bakteriális szennyezettség, jó a mikroszennyezők és tűrhető a többi mutatócsoport
vonatkozásában. (KSH 2006.) Így az állóvizeknél összességében teljesültek a nemzeti
környezetvédelmi programok célkitűzései.
A Európai Unió Víz Keretirányelvének (2000/60/EK Irányelv) fokozatos hazai bevezetésével a
felszíni vizek minőségének mérése és értékelése is átalakult. 2006-tól jelentősen bővült a
monitoring vizsgálatok feladat- és szakmai követelményrendszere, ezen belül a vizsgált
paraméterek, a mintavételi helyek száma és az értékelési feladatok is jelentősen növekedtek. Így
a korábbi rendszer bázisán jelentős továbbfejlesztés indult el. Ebben fontos új rendszerelem a
hidromorfológiai és az ún. biológiai vízminősítés, mely utóbbi keretében a fitoplanktonok, a
makrofiták, a fitobentonok, a makrogerinctelenek, és a halak monitoringja alapján is minősítik a
felszíni vizek minőségét a kémiai paraméterek mellett.
Ugyanakkor jelenleg „a kialakított VKI monitoring rendszer megbízhatósága kockázatos, mert kiépítésének
meghatározó szempontja a költségminimalizálás volt. Létrehozására a korábbi mérési programokra
alapozva, a költségtakarékossági szempontok miatt szakmai- és költségminimum mellett került sor, ezért a
szakmai követelményeket csak részlegesen biztosítja.” (ÁSZ, 2011. p. 61.) Ennek jó példája, hogy az új
követelményeknek megfelelő feltáró és operatív monitoring során is jelentős adathiánnyal (például az
újonnan előírt kémiai veszélyes anyagok köre esetén) kell számolni napjainkban. Vagyis adathiány miatt a
víztestek nagy részét nem (például mesterséges halastavakat), vagy csak részlegesen lehetett minősíteni és
osztályokba sorolni. (VGT, 2010.) (M.6. tábla)

A felszín alatti vizek esetében fontos előrebocsátani, hogy minőségük általában jobb, mint a
felszíni vizeinkké, így az elmúlt évtizedekben fokozatosan a közműves ivóvízellátás alapjává
váltak. Különösen igaz ez a parti szűrésű, a réteg- és a karsztvizekre, melyek a településeink
közműves vízellátásának több mint 90%-át adják. A talajvizek azonban ma már az elmúlt
évtizedek mezőgazdasági, kommunális, és ipari szennyezései nem, vagy csak jelentős
ráfordítások árán hasznosíthatók ivóvízként.55 Emellett kiemelendő, hogy növekvő jelentőségű a
hazai termálvízkincs többrétű (balneológiai, geotermális stb.) hasznosítása.

55

Itt jegyzendő meg, hogy a VKI elvárásainak megfelelően hazánkban 2004-2005-ben kerültek kijelölésre az ún.
felszín alatti víztestek. Ezek a következő csoportokra oszthatóak: medencebeli (porózus kőzetekben lévő) hideg,
medencebeli termál, karszt hideg, karszt termál, és hegyvidéki víztestek. A medencebeli víztestek közt még
megkülönböztetik a feláramlási és leáramlási területeket. (Liebe P., 2006.)
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A felszín alatti vizek új uniós szabvány szerinti kémiai alapú minősítését a 219/2004-es (VII.21.)
kormányrendelet vezette be.
2004-től, részben a VKI bevezetésével a korábbi rendszerekre is építve került kiépítésre az ún.
Környezetvédelmi Felszín Alatti Víz- és Földtani Közeg Nyilvántartási Rendszer (FAVI) és alrendszerei,
melyek nemcsak minősítő adatokat, hanem a terhelő, szennyező tevékenységekre és a válaszintézkedésekre
is tartalmaznak információkat ezúttal már minden napi 100m3-nél többet kitermelő engedélyköteles és napi
10m3-nél többet kitermelő vízmű köteles mennyiségi mellett minőségre is vonatkozó információkat
szolgáltatni. A rendszer hozzáférhetősége jelenleg nem nyilvános, adataiból csak összefoglaló jellegű,
települési szempontot nélkülöző értékelések érhetőek el. (Liebe P. nyomán, 2006.) A VKI bevezetése és
mennyiségi, kémiai minősítési elvárásai ugyanakkor egy összetettebb monitoring-rendszer bevezetését
igényelte, melynek két alapja az ún. az állami és önkormányzati mérőpontok területi monitoring-rendszere,
valamint a környezethasználók bejelentései (környezethasználati monitoring). 2007-ben mintegy 3500
észlelési hellyel és mérőponttal lehetett számolni. (VGT, 2010.)

A rendelet általános céljai közé tartozik a felszín alatti vizek további szennyezésének megelőzése
és meggátlása, a felszín alatti vizek minőségének megőrzése és indokolt esetben annak javítása.
Ehhez hazánk területét a felszín alatti vizek szempontjából három alapvető alkategóriára osztotta:
fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területekre56. A lehatárolás alapja elsősorban
az utánpótlódási viszonyok, a földtani közeg vízvezető képessége, és a kapcsolódó védelem alatt
álló területek jellemzői voltak. Az összetett megalapozó vizsgálat (és a későbbi értelmező
jogszabályok), mely településsoros kategorizálást is végzett, ezentúl alkategóriákat is
megállapított. Fokozottan érzékeny területek és települések például:
- az üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek
védőterületei,
- az állami tulajdonú felszíni állóvizek parti sávja (például Balaton, Velencei-tó)
- a ramsari egyezmény és a NATURA 2000 hálózat kijelölt vizes élőhelyei, illetve
- „a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,
mész- és dolomitmárga képződmények találhatók”, vagyis a nyíltkarsztos területek. (Albert K.,
2005.)57 A kategorizálásnak a válaszintézkedések tervezése és megvalósítása szempontjából is
van jelentősége, hisz például kiemelten, illetve fokozottan érzékeny területeken bizonyos
ideiglenes

szennyvízkezelési

létesítmények

nem

vagy

csak

korlátozottan

építhetőek,

üzemeltethetőek.
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A rendeletben külön szerepel a kiemelten érzékeny területek kategóriája is, melybe a fokozottan érzékeny
területek közül két alkategória (vízbázisok, nyíltkarsztos területek) és az érzékeny területek közül egy alkategória
(vékony fedőréteggel rendelkező karsztos területek) tartozik.
57
A rendelet érdekessége, hogy kevésbé érzékeny besorolásba összesen csak 26 település került. (7/2005. (III. 1.)
KvVM rendelet)

34

A felszín alatti és felszíni vizekből nyert közműves ivóvizek minősítése majdnem 7 évtizedes
múltra tekinthet vissza Magyarországon bizonyos településein, és a települési vízgazdálkodás
egyik kiemelt területe58. A vizek vizsgálatának alapjai a kémiai (például: oldott sótartalom,
makrokomponensek) és a mikrobiológiai (például: enterobakter (bélflóra) baktériumok)
vízminősítés. 1997-ben az ivóvíz bakteorológiai és kémiai minősége a minták 16, illetve 26%ánál volt elfogadhatatlan59. A lakosság 75%-a számára jó vagy elfogadható, 5%-ban
elfogadhatatlan minőségű víz került szolgáltatásra. A legtöbb problémát a szerves természetes és
a szervetlen műtrágyák, valamint a települési szennyvizek és a hulladékok elégtelen kezelése
következtében koncentrálódó nitrát jelentette különösen az alföldi és kisalföldi talajvizekben.
Máig meglévő probléma továbbá az alföldi rétegvizek arzén és baktériumszennyezettsége.
(OECD, 2000.)
Fontos kiemelni, hogy az ivóvizek esetén is az elmúlt évtizedekben jelentősen változott a szabványok és
határértékek rendszere például az Európai Unióhoz történő csatlakozással (például a korábbi MSZ 450-11989 szabvány). A EU Ivóvíz Irányelvének (98/83/EK irányelv) rendelkezéseit hazánkban a 201/2001. (X.
25.) kormányrendelet tartalmazza az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről. A korábbi szabványhoz
képest például az ammóniumion és arzén esetén sokkal szigorúbb és egyes szakértők szerint merevebb
határértékeknek kell megfelelni ma a hazai víziközmű-szolgáltatóknak. Ez azt is jelenti, hogy sokkal
nagyobb településszámban és költséggel szükséges megvalósítani az ivóvizek előzetes tisztítását.
(Somlyódy L. – Hock B. 2002.; Somlyódy L.- Búzás K. – Clement A. – Licskó I., 2002.) 2006-ban az
országban vett minták 25,2%-a nem felelt meg az új elvárásoknak a kémiai szennyezők (21% vas, mangán,
ammónia; 4,2% arzén, bór, fluoridok), 14,4% a mikrobiológiai paraméterek (11,8% coliform baktériumok,
2,6 % E. coli) vonatkozásában. (OECD, 2008.)

Összességében az ivóvizek minőségi mutatói, a szigorodó normák ellenére is javultak, ám azt a
célkitűzést (NKP. II.), hogy 2009-re minden közüzemi vízellátó rendszerben a határértéknek
megfelelő víz kerüljön szolgáltatásra, nem sikerült elérni. A Víz Keretirányelvnek megfelelően a
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Itt jegyzendő meg, hogy a természetes felszíni vizek és a strandok fürdőzési vízminősítése is ide szorosan
kapcsolódó tématerület. Ennek tárgyalására hely hiányában nem tudunk kitérni. Azt azonban érdemes megjegyezni,
hogy a kémiai szempontból kifogásolt fürdővíz minták aránya a 2000-es években kisebb ingadozásokkal stagnáló
tendenciát mutat (3-4%), míg a mikrobiológiai szempontból jelentősen csökkent (1999-ben 8,5%-ról, a 2000-es évek
közepére 3% alá. A terület hatósági felelősei az ÁNTSZ-ek (OKI 2007.).
59
A vízkészlet ennek megfelelően aszerint is csoportosítható, hogy milyen léptékű és fajtájú kezelést igényel. A
legjobb minőségű vizeink például az egyes karsztvíztestek vizei (biztonsági fertőtlenítés után) közvetlenül
felhasználhatóak. A meglévő természetes (például arzén, bór), és/vagy antropogén (például nitrit, nitrát, ammónia)
eredetű szennyezés, annak jellegétől és koncentrációjától függően viszont a vízellátás és -kezelés teendőit és
költségeit jelentősen módosíthatja, növelheti. 1988-ban például az összes vizsgált minta 44%-a valamilyen
szempontból nem felelt meg az akkori előírásoknak. Igaz a kifogások nagyobb része nem az egészségre közvetlenül
ártalmas komponensek (nitrit, nitrát, arzén, kórokozó baktériumok stb.) adták, hanem például a kellemetlen vas,
mangán, vagy a nagy keménység. A legtöbb közegészségügyileg is veszélyeztetett település Baranyában (187
település), és Borsod-Abaúj-Zemplén (133 település) volt, a bakteorológiai (nem patogén) szennyezettség több
alföldi megyében (Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar) volt nagyobb arányban problémás. (Homonnai A.-Hock B.
nyomán 1989.)
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felszín alatti víztestekre és ivóvízbázisokra60 végzett kémiai vízvizsgálatok ugyanakkor több
nagyvárosi vízbázis esetén is már a termelőkutakban tapasztalható (főleg nitrát) szennyeződést
állapított meg (például Debrecen, Pécs, Szekszárd, Veszprém) (VGT, 2010.). Problémát jelent
továbbá, hogy nincs elegendő minta és vizsgálati eredmény különösen a kisvízművek esetén.
Kiemelt lenne a mikroszennyezők nagyobb számú mintázása, ráadásul a monitoring főleg a
szolgáltatott ivóvíz minőségére koncentrál, és elhanyagolja felszín alatti vizek minőségének
folyamatos vizsgálatát. (Somlyódy L.- Búzás K. – Clement A.- Licskó I., 2002.)
A településeken keletkező további vizek, kiemelten a lefolyó és elvezetett csapadékvizek, valamint a
tisztítatlan, részlegesen és megfelelően tisztított szennyvizek minősége és mennyisége is izgalmas települési
környezetvédelmi

kérdés.

A

csapadékvizek

számos

mezőgazdasági

(települési

állattartás,

növénytermesztés), közlekedési (közutakról lemosódó mikroszennyezők – szénhidrogének, nehézfémek,
por),

illegális

szennyvízkibocsátásból,

illetve

hulladéklerakásból

származó

szennyeződhetnek, és a befogadó víztestekre jelentős hatást gyakorolhatnak.

61

szennyezőanyaggal

(Hazánk, környezeti állapota

2010., Gayer J. - Ligetvári F., 2007.) Erre vonatkozóan, átfogó országos mérésekkel és értékelésekkel
ugyanakkor nem rendelkezünk. Azt azonban érdemes kiemelni, ha figyelembe vesszük azokat a javaslatokat
és szempontokat, hogy a településre hulló csapadékvizeket alternatív vízforrásként is tekintsük (Csapák A.
2006., Gayer J. - Ligetvári F., 2007.), megkerülhetetlen a csapadékvizek, ha nem is országos, de helyi
szintű, alaposabb minőségi vizsgálata, amire egyedi mérések, értékelések formájában már találunk példákat.
(Buzás K., 2008.)

A szennyvizek esetében is érdemes megemlíteni, hogy azok szennyezőanyag tartalma a beérkező
nyers szennyvizek minőségétől, a tisztítás meglététől, annak hatékonyságától nagymértékben
függ. Éppen ezért ma már alapkövetelmény a befogadókba kerülő tisztított szennyvizek
rendszeres vizsgálata. Az erre vonatkozó hazai szabályozás amellett, hogy részletes
szennyezőanyagokra és ágazatokra lebontott követelményeket fogalmaz meg, a befogadókat is
csoportosítja. A csoportosítás lényege, hogy vízminőségvédelmi területi kategóriákat állapít meg,
és ennek megfelelően a befogadó érzékenységétől függően állapít meg határértékeket.
A négy kategóriából az első a Balaton és vízgyűjtője, a második (további védett) kategóriába számos állóés folyóvíz (vagy annak szakasza); például vízbázisok (például Komra-völgyi, Köszörű-völgyi, Lázbércivíztározók) és komplex, többek közt rekreációs hasznosítású víztest tartozik (például Velencei-tó, tatai
Öreg-tó, Ráckevei-Soroksári-Duna és vízgyűjtőik). A harmadik kategória az időszakos vízfolyásoké, a
negyedik pedig a további befogadókat jelenti. (28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet) Az említett területi
kategóriák jelentősége a válaszintézkedések szempontjából is értékelhető, melyre a következő alfejezetben
térünk ki.
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A 185 víztesthez tartozó 1770 nyilvántartott vízbázisból 16 felszíni, 92 parti szűrésű, a többi egyéb felszín alatti
víztesthez tartozik. (VGT, 2010.)
61
Ráadásul az egyesített rendszerű csatornahálózatban esős időszakban elvezetett csapadékvíz az elvezető
rendszereket túlterhelő, a kezelési (szennyvíztisztító) létesítmények tevékenységét részben vagy teljesen korlátozó
tényezőként jelentkezik.
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1.2.4. A hazai településeket érintő legfontosabb vízgazdálkodási válaszintézkedések és
megvalósulásuk
Magyarországon az elmúlt évtizedekben számos, a településeket érintő országos, regionális,
települési léptékű vízkészlet-gazdálkodást és vízminőséget érintő program indult el, megvalósítás
alatt van, illetve fejeződött be. Ezek mindegyikére jelen értekezés keretében nem tudunk kitérni.
Célunk az, hogy a legfontosabb, legnagyobb erőforrás-igényű programokat földrajzi, települési
szempontok szerint bemutassuk.
A települések ivóvízellátása szempontjából döntő fontosságúak az egészséges ivóvíz biztosítását
szolgáló vízbázisok. A vízbázisokat két csoportba oszthatjuk jelenleg is üzemelő és távlati
vízbázisokra. 1996-1997-től62 kezdődően vette kezdetét a sérülékeny vízbázisok, valamint az
ásvány- és gyógyvíz-hasznosítást szolgáló vízbázisok országos felmérésére és bevédésére
(Ivóvízbázis-védelmi Program). A védelem alapját a védőidomok és védőterületek kijelölése
jelenti, melyek különféle zónáiban (belső és külső, műszaki védelmet biztosító védőövezet,
valamint A, B, C hidrológiai, illetve hidrogeológiai védőövezetek) a felszín alatti vizeket
veszélyeztető társadalmi és gazdasági tevékenységeket korlátozni kell. 63 (Liebe P., 2006.) A
jelenleg ismert vízbázisok kétharmada (658 üzemelő vízbázis) sérülékeny a felszíni
szennyeződésekkel szemben. (Rausz A.- Czira T., 2005.) A Védelmi Program keretében 2009.
végéig 343 vízbázis területén fejeződtek be a diagnosztikai (alapállapot-felmérés) vizsgálatok, és
kerültek kijelölésre a védőterületek, a programon kívül pedig további 251 vízbázis védőterületét
jelölték ki.64,65, 66 (Hazánk környezeti állapota 2010.)
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A felmérés jogszabályi alapja az 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint
az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.
63
„A védőövezetek határait hidrogeológiai, hidrológiai adottságok, a vízbázis termelése, ill. kapacitása és az elérési
idő alapján számítással (hidraulikai modellel) kell meghatározni. (A legkevesebb, 20 nap az elérési idő a belső
védőövezetnél, de a határ egyúttal nem lehet 10 méternél közelebb a vízkivételhez.)” (Hazánk környezeti állapota
2010. p. 91.)
64
A program 2009-re már jóval több 1755 közcélú, felszín alatti ivóvízbázissal számolt.
65
Az eredetileg 2004. december 31-ig befejezésre tervezett program befejezési határidejét többször is módosították,
de a legkésőbbi határidőig (2009. december 31.) sem sikerült azt befejezni. A késés alapvető oka, hogy a tervezett
költségvetés alig 15%-át fordították a Programra 2003. és 2009. közt. 2010. utánra 274 üzemelő és 13 távlati
vízbázisra felmérését kell még elvégezni, melynek határideje ugyan már nincs, ám KEOP források a megvalósításra
rendelkezésre állnak. (ÁSZ. 2011.)
66
Hazánkban az ivóvizek és általában a felszín alatti vizek leggyakoribb szennyezőanyaga a nitrát. Eredete részben
települési, például a nem tisztított szennyvizek földtani közegbe történő illegális szikkasztása révén, részben
mezőgazdasági (fő források: a szerves trágyák és szervetlen műtrágyák nem megfelelő használata, illetve az
állattartó telepek koncentrált szennyezései). Az Európai Unió Nitrát Irányelvével (91/676/EGK Tanácsi Irányelv)
összhangban, kormányrendeletben (27/2006. (VII.21.) Korm. rend.) kerültek lehatárolásra a nitrátérzékeny terültek,
melyek az ország, mintegy 46%-át (1498 település) érintik. (F.x. ábra) A legfontosabb védelemre szoruló területek a
hazai állóvizek parti zónái, a nyílt karsztos területek és vízbázisvédelmi védőterületek.
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A szolgáltatott ivóvizek minőségének javítására, illetve az EU Ivóvíz Irányelve elvárásainak
megvalósítására 2001-ben indult el a Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program.67 A Program
hazánk egyik legnagyobb összköltségvetésű környezetvédelmi programja, melyet az Unió is
finanszíroz. A Program a tervezett (2001.) 334 milliárd forintos költségvetéssel elsősorban a
közüzemi ivóvízellátás közvetlen javítását célozta meg 908 hazai településen. Ebben elsődleges
eszközök a vízkezelési technológia fejlesztése, új vízbázisok feltárása. Célja, hogy 2013-ig
felszámolásra kerüljön a közműves ivóvizeket érintő valamennyi probléma. Ennek területisége
komoly különbségeket mutat. Főleg a Dél-alföldi régióra (224 település), az Észak-alföldi régióra
(219 település), és a Dél-Dunántúlra fókuszál (203 település). Az érintett lakosság (összesen 2,54
millió lakos) nagy része főleg az Alföld két régiójában él (mintegy 1,9 millió fő). (M.7. tábla)
Magyarország az egyes szennyezők esetében több derogációt is kapott. 2003. helyett 2006-ig
kellett a bór, fluorid, nitrit határértékeket elérni, illetve 2009-ig az arzén normákat68. (OECD,
2008.)

1.2.4.1. A hazai kommunális szennyvízkezelés jellemzői települési megközelítésben

A legnagyobb anyagi forrásokat igénylő hazai környezetvédelmi program az elmúlt másfél
évtizedben a településeken keletkező szennyvizek biztonságos kezelésére vonatkozik éppen ezért
külön és részletesebben tárgyaljuk
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. Korábban már említést nyert, hogy a rendelkezésre álló

adatok szerint, a kommunális szennyvizek, bár az 1990-es évek elejétől mennyiségük
számottevően csökkent, jelenleg is a legnagyobb mennyiségű szennyvízcsoport. A kezelési
rendszerek kiépítetlensége és sok esetben gyenge hatékonysága miatt a felszíni és felszín alatti
vizek minőségére is az egyik legnagyobb veszélyt jelentette.
Válaszként már az 1960-as évektől elkezdődött egy-egy nagyváros szennyvizeinek részleges (mechanikai,
majd biológiai) tisztítása (például Budapest bizonyos pesti kerületei esetében70). Az 1980-as évekre már
számos megyeszékhelyen, és nagyobb városban is elkezdődött a szennyvizek elvezető és tisztító
67

Mennyiségi oldalról vizsgálva a települések csaknem 100%-a rendelkezik közműves ivóvízrendszerrel, a lakások
bekötöttsége 94% volt 2009-ben. Az átlagtól való elmaradás Bács-Kiskun, Békés és Borsod-Abaúj-Zemplén a
legnagyobb 8-9% közti. A fő okok egyike az eltérő településhálózatból (tanyás, illetve aprófalvas térségek) adódó
beruházási és üzemeltetési költségtényezők. (KSH STADAT alapadatai alapján)
68
2006-ig a tervezett beruházások forrásainak csak nagyon kis része volt elérhető, ezért mindössze négy településen,
8600 fő részére sikerült csak biztosítani az egészséges ivóvizet. A 2007-től rendelkezésre álló nagyobb összegek
(mintegy 180 milliárd forint) ellenére 2009-ig a vállalásokat hazánk nem tudta teljesíteni. 2009-ben a kormány újabb
három éves derogációt kért, a még érintett települések felülvizsgálata is megtörtént, ám alapvető probléma a
hatékony eszközök hiánya, és a pályázatokhoz a 30%-os önkormányzati önrész biztosítása, illetve az, hogy számos
település nem tudta/nem akarta felvállalni a kiépített rendszerek megnövekedett üzemeltetési díját. Így az Állami
Számvevőszék prognózisa szerint a célkitűzéseket 2012-re sem sikerül teljesíteni. 2010-ben 430 településen közel
1,2 millió embert érintenek még a további beruházások. (ÁSZ, 2011.)
69
A települések gazdasági szektorában, főleg az ipar telephelyein is keletkeznek és a kommunális rendszertől
részben függetlenül kezelésre kerülnek szennyvizek, ezekkel azonban külön, terjedelmi korlátok miatt, nem
foglalkozunk.
70
A budapesti csatornázás pedig már a dualizmus korában kezdődött el.
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rendszereinek kiépítése. Az 1990-es évek első felétől egyes nagyvárosok (például: Pécs, Győr I/A ütem,
Dunaújváros) új beruházásai és bővítései mellett, egyes környezetvédelmi beavatkozások fokozottan
érzékeny, illetve fontos ivóvízbázisok célterületeinek kisebb településein (például: Balaton-part, Velenceitó, Dunakanyar) is elkezdődött a térségi szennyvízkezelési rendszerek fejlesztése.

Összességében azonban a környezetpolitikai vezetés számára is világos volt, hogy a
szennyvízközművek fejlesztése messze lemaradt a közműves ivóvízellátás rendszereinek
kiépítése mögött. Ráadásul az Európai Unióhoz való csatlakozás előkészítésének egyik
legnagyobb feladatává vált az akkor új (91/271 EGK), uniós, városi szennyvizekre vonatkozó
irányelv elvárásainak való megfelelés. (M.8. tábla) 1997-ben becsült adatok alapján a hátralévő
beruházások összértéke négymilliárd euróra volt tehető. (OECD, 2000.) Az új rendszerek
kiépítése mellett jelentős feladattá vált a régi elvezetési és tisztítási rendszerek, valamint a
növekvő mennyiségű szennyvíziszapok71 kezelési rendszereinek átalakítása, bővítése, és
korszerűsítése is.
A szennyvízelvezetés országos, térségi szintű és települési alapmutatóivá ekkor váltak a szennyvízelvezető
rendszerek hosszmutatói, és azok változása, illetve a vízvezetékek hosszához való viszonyítás (elsődleges
közműolló). Ugyanakkor már ekkor is komoly problémát jelentett, hogy az egyes települések, vagy több
település összefogásával jelentős erőfeszítésekkel kiépített csatornahálózatra való rákötés vontatottan haladt
gazdaságossági és további környezetvédelmi problémákat előrevetítve. Éppen ezért napjainkban egyre
gyakrabban használt mutató a csatornahálózatra rákötött lakások aránya, és az ebből képzett másodlagos
közműolló72. Itt érdemes megjegyezni, hogy jelenleg nincs országos léptékű, pontos, településekre
vonatkozó adatgyűjtés az egyedi szennyvízkezelő és azon belül csatornapótlók 73 és szennyvíztisztító
kisberendezésekre vonatkozóan, pedig számos kisebb településen és szennyvíztisztítási agglomerációban
ezeknek nagy szerepe lehetne74.
A szennyvíztisztítási mutatók vonatkozásában fontos mutató a közműves rendszereken elvezetett szennyvíz
összes vagy fajlagos mennyisége, valamint az ebből megfelelően (legalább biológiai tisztítás) tisztított
mennyisége vagy aránya. Emellett kiemeljük a telepek szennyvíztisztítási kapacitás mutatóját. Az európai
71

A szennyvíziszapok elhelyezése 2003-ban a következő megoszlást mutatta: a 173 ezer tonna szárazanyag/a-ból a
mezőgazdaságban 43,5% került kihelyezésre (közvetlenül 14,4%, komposzt készítés után 29,1%), depóniába 47,2%
került, míg 9,3% ismeretlen helyre került. (Juhász E., 2004.) A deponálás aránya OECD léptékben meglehetősen
magasnak számít, így célszerű lenne a szerves anyagban gazdag haszonanyag megfelelő ellenőrzés melletti növekvő
újrahasznosítása nemcsak komposztálás, mezőgazdasági használat, hanem biogáztermelés formájában. Erre jó
példák az Észak- és Dél-Pesti Szennyvíztelepeken, továbbá a Csepelen működő biogázhasznosítási rendszerek,
melyek a telepek nagy villamosenergia-igényének 85-90%-át el tudják látni. A termikus hasznosítás (erőművi és
cementgyári együttégetés, hulladékégetés stb.) 2008-ban években jelent meg hazánkban, aránya ma még elenyésző,
2008-ban közel 4000 tonna volt, mely a váci cementműben valósult meg. (Tájékoztató 2010.; Anton A., Uzinger N.,
2007.)
72
A közműves vízhálózatra, illetve a szennyvízcsatornára kötött lakások arányának (esetleg számának) különbsége.
73
Az ezredfordulón részben becsült adatok alapján a csatornázatlan területeken 1,1 millió egyedi (csatornapótló)
megoldással körülbelül 500 ezer m3/nap szennyvizet helyeztek el. A tárolóegységek mintegy kétharmada volt
szakszerűtlen kialakítású, így folyamatos környezeti veszélyt jelentettek, és részben jelentenek a mai napig. (Fodor
I., 2001. pp. 155-156.)
74
Az erre vonatkozó hazai szabályozás alapja a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet. Az aprófalvas és tanyás
térségek, valamint a nagy, központi településektől távolabb eső településrészek esetén nagy a jelentősége az egyedi
szennyvízkezelésnek, hisz itt nem indokolt koncentrált szennyvízkezelési rendszerek kiépítése.

39

értékelésekben napjainkra gyakran használt mutató még a második vagy harmadik fokú tisztítási fokú
létesítményre csatlakoztatott lakosság aránya is. Ennek jelentősége azért nagy, mert hazánkban is számos
nagyváros (például Budapest, Szeged) esetén az elvezető rendszerek nagyobb kiépítettsége és a rákötés
ellenére a tisztítás csak részben vagy egyáltalán nem valósult meg, így a befogadók számára koncentrált
szennyezést jelentett a 2000-es évek második feléig (OECD, 2008.). Az európai irányelv átvételével, mely a
tervezésben nem településekkel, hanem szennyvíztisztítási agglomerációkkal75 számol (M.12. ábra), új
mutató az ún. lakosegyenérték76 (LEÉ, LE vagy Lae). A mutató tervezési és értékelési szempontból is
fontos, hisz nemcsak a lakosság, hanem a szennyvíz-elvezető rendszerekre csatlakoztatott intézmények,
gazdasági egységek is bocsáthatnak a rendszerbe szennyvizet (szerves szennyezőket).

A szennyvízkezelési hiányosságok felszámolására országos léptékű környezetvédelmi programok
kerültek megtervezésre, illetve kezdődött el ezek kivitelezése az 1990-es évek közepétől. A
jelenleg érvényben lévő Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási
Program (25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet) az EU szennyvizes irányelvének hazai
megvalósítását szolgálja. A Program 2001. évi árakon 1993-tól 2015-ig 1375 milliárd forintos
összköltséggel számolt (5,29 milliárd Euro), melynek majdnem négyötöde (1069 mrd. Ft.) a
csatornarendszerek fejlesztésére került, és kerül elköltésre. Budapest szennyvizes költségei77
ebből mintegy 185 milliárd forintot tesznek ki. A Program településekre lebontva tartalmazza
szennyvízelvezetési agglomerációk felosztását. Ebben (többek közt) az EU-s elvárásoknak
megfelelően külön kategóriaként szerepelnek a 15000 LEÉ feletti, a 2000-15000 LEÉ közti, és a
2000 LEÉ alatti agglomerációk78, továbbá az érzékeny területeken (Balaton, Velencei-tó, Fertőtó vízgyűjtők) lévő agglomerációk. 79
A beruházások eredményeként várhatóan 4,454 millió LEÉ-kel bővül80 a csatornahálózatba jutó
szennyezettségi érték, a meglévő 27,1 ezer kilométer gyűjtőhálózat modernizálásra kerül és 17,3 ezer
kilométer új rendszer épül. Szennyvíztisztítási oldalról a kizárólagos mechanikai lépcsők felszámolásra,

75

Nem egyezik meg a településtudomány és a településfejlesztés által használt fogalommal. Lényege, hogy
megfelelően koncentrált népesség és gazdasági tevékenység esetén célszerű és gazdaságos önkormányzati
társulásokkal és állami együttműködéssel lehetőség szerint nem egy településre, hanem egy térségre kiépíteni a
szennyvízkezelés létesítményeit a regionalitás alapelvének megfelelően. Központi eleme az agglomeráció
szennyvíztisztító telepe. Az agglomeráció kiterjedését sok szempont (például: lakossági, gazdasági,
környezetvédelmi, természetvédelmi) befolyásolhatja, de fontos alapelv, hogy a legtávolabbi bekötési pontról is
maximum hat óra alatt eljusson a szennyvíz a szennyvíztisztítóba. (Láng I., 2002. p. 330. nyomán)
76
A szennyvízkezelő berendezések méretezésére használatos egység, melyet egy lakos által egy nap termelt
szennyvíz szervesanyag-tartalmából eredeztetnek, illetve ennek lebontásához szükséges 5 napos biokémiai
oxigénigényből.(BOI5=60g/nap*lakos)
77
Többek közt a csatornarendszer fejlesztése, bővítése, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (Csepel)
megépítése.
78
150000 LEÉ felett 11 agglomeráció található. (Budapest, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Kecskemét,
Pécs, Szombathely, Sopron, Székesfehérvár és Tatabánya központokkal)
79
Itt jegyzendő meg, hogy a KSH szennyvízkezeléssel kapcsolatos adatgyűjtése és annak területi léptékű (megyei,
régiós) közlése továbbra is a hagyományos NUTS léptékű kategóriákat alkalmazza. Ez a szennyvíz irányelv
teljesítésének értékelése szempontjából nehezítő körülmény.
80
A hazai települési összes érték a Program szerint 13,75 millió LEÉ, ebből 12,72 millió LEÉ kerül a tervek szerint
elvezetésre 2015-ig.
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bővítésre kerülnek a biológiai fokozatok korszerűsítése, bővítése mellett. A tisztítási kapacitás 7,308 millió
LEÉ-kel bővül 2015-ig (összes kapacitás: 13,366 millió LEÉ lesz)81. (25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet)

Összefoglalásként a települési szennyvízelvezetési mutatók közül a másodlagos közműollót
kiemelve megállapítható, hogy 1990-ben 43,3%-os volt, mely (a közműves ivóvízrendszerek
folyamatos kiépítésével párhuzamosan) egy évtized alatt csak kis mértékben csökkent (2000.
41,1%), ám 2009-re 22,6%-ra záródott az országos adatok alapján.82 (M.13. ábra) A
szennyvíztisztítás oldaláról nézve a közműrendszerben elvezetett szennyvíz mennyisége
jelentősen csökkent (1990. 0,877 km3, 2009. 0,524 km3) a megfelelően tisztított szennyvíz
mennyisége és aránya nőtt (1990. 0,303 km3 (34,55%); 2009. 0,379 km3 (72,33%)) az eddig
elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően83 (M.14. ábra).
A területi (megyei) különbségek vonatkozásában 1990-2009. közt az M.15. és M16. ábrák adnak
tájékoztatást. Budapesttől eltekintve, ahol az országos átlagot jóval meghaladó, magas szintű és javuló
elvezetés mellett a szennyvíztisztítás hiányosságai jelentették a fő problémát 2010. augusztusáig, a legjobb
és dinamikusan javuló elvezetési és tisztítási mutatókkal a Közép- és Nyugat-dunántúli régiók megyéi
rendelkeztek. Az alföldi megyék, amelyek egyébként is jóval alacsonyabb értékekkel84 bírtak a
rendszerváltás idején az elvezetéssel kapcsolatos mutatók tekintetében, a mai napig jelentős elmaradásokat
mutatnak. Ráadásul itt az 1990-es években még a közműves ivóvízrendszerek bővítésével a másodlagos
közműolló még jelentősen nyílt is, miközben a Dunántúl északi felében már a szennyvízelvezetés kapta a
prioritást már csak azért is, mert az érzékeny felszíni és felszín alatti vizek védelme itt fontos országos
szempont volt. Bács-Kiskun, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg esetében például további ok a gazdasági és
gazdaságossági kérdésekkel összefüggően az eltérő településhálózat, ahol a külterületi népesség ellátása
koncentrált rendszerekkel napjainkig nem, és a közeljövőben sem lesz gazdaságos. 2009-re az elvezetett (!)
szennyvizek megfelelő tisztítása, már minden megyénkben 90% feletti értékeket mutatott.

1.2.5. A megelőzés jelentősége a települési vízgazdálkodásban

81

Az eddig lejárt elvárások kapcsán kijelenthető, hogy a 2008. december 31-i érzékeny területekre vonatkozó
elvárások nem teljesültek, bár az érintett kilenc 10000 LEÉ feletti agglomerációból már mindenütt van
szennyvízcsatorna, és -tisztító rendszer, de a kiépítettség nem teljes körű, hét agglomerációban van még szükség
további fejlesztésekre (ÁSZ., 2010.). A 2010-es határidőig sem vált teljes körűvé a rendszerek a 15000 LEÉ feletti
agglomerációkban, bár itt is jelentős előrelépések történtek az időbeli csúszások mellett 81. Nagy probléma a rákötési
hajlandóság alacsony értéke (másik oldalról annak komoly költségvonzata a támogatások ellenére), ugyanis a
talajterhelési díj mellett más eszköze nincs a települési önkormányzatoknak ennek növelésére, a díj mértéke pedig
nem megfelelő kényszerítő erő. (ÁSZ. 2010.)
82
1990-ben a települések 79%-ában és a lakások 85%-ában volt közműves vízellátás, míg a szennyvízelvezetés a
települések 14%-ában a lakások esetén 41,6%-ban volt kiépítve. 2009-ben a jelentős beruházások hatására
valamennyi településen volt közműves ivóvíz, míg a lakások rákötöttsége 10%-kal 95%-ra nőtt, míg a
szennyvízelvezetés a települések 54, 7%-án a lakások 72,4%-ában volt kiépítve.
83
Ebben nagy jelentősége volt az EU PHARE, majd ISPA forrásokból jelentős részben finanszírozott nagyvárosi
beruházásoknak 2000-től kezdve (például Győr, Szeged, Pécs, Sopron, Debrecen, Kecskemét, Szombathely,
Veszprém, Zalaegerszeg projektjei). 2004-2006 közt KIOP keretekből újabb beruházások indultak el (Elek, Cegléd,
Hatvan, Velencei-tavi térség, Gyula) Jelenleg a KEOP Egészséges, tiszta települések prioritási tengely keretében
kerülnek befogadásra újabb pályázatok. (Kulinyiné Székely I. 2008.).
84
Sokszor csatorna nélküli helyzetből indultak.
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A válaszintézkedések kapcsán mindenféleképpen meg kell említeni, hogy emisszió és immisszió
orientált eszközök és beavatkozások használatán túl a megelőzés eszközeinek növekvő
támogatására, „helyzetbe hozására” is szükség lenne a települések vízgazdálkodásában. Ennek
egyik fontos eszközcsoportja az országos (vagy akár helyi szinten) meghozott ösztönző, vagy
korlátozó jogi, gazdasági, vagy műszaki szabályozó eszközök összessége. Ebből hazánkban
például

kiemelhetőek

a

szennyezés

esetén

a

különféle

szankciók

(szennyvízbírság,

csatornabírság), az egységnyi, határértéket nem átlépő szennyezőanyag-terhelés esetén a
vízterhelési díj, illetve kiépített szennyvízelvezetési rendszer esetén a talajterhelési díj azok
számára, akik nem kötnek rá a rendszerre. (OECD, 2008.) Műszaki szabályozó lehet a lakossági
és a közintézményi víztakarékossági szabványok és eszközök (csaptelepek, WC-öblítés stb.),
komplex

épületgépészeti

megoldások

(például

épületen

belül

elválasztott

vízellátási,

szennyvízkezelési rendszerek ivó- és szürkevíznek) átgondolt, rendszerszemléletű alkalmazása.
Ezek országos, regionális, és lokális, közösségi támogatási és együttműködési rendszerei
nagyobb súlyt kell, hogy kapjanak a közeljövőben.
A megelőzést és a takarékosságot szolgáló közgazdasági eszközök közt van a szolgáltatott víz
árának megállapítása, illetve az egyéni mérőórák alkalmazása is, melyek megfelelő társadalmi
kampánnyal, komoly eredményeket érhetnek el. (Nagy I., 2008.)85 Természetesen szolgáltatótól
függően jelentős eltérések lehetnek, hisz többek közt a kivett víz minőségétől, a kezelés
technológiájától, a rendszer működtetési és amortizációs költségeitől, a haszonkulcstól is függhet
a víz ára. A vízdíj fő célja még az új és megújított vízellátási és szennyvízkezelési rendszerek
költésmegtérülésének biztosítása is, de sok esetben ezek egyes társadalmi csoportok számára már
jelentős terheket jelentenek.
Az egyes települési és háztartási vízfogyasztási célok esetében lehet fontos a takarékosság mellett a tudatos
vízhasználat tervezése is. A vízigények csökkentése mellett az öntözésre (háztartások, közterületek, vagy
akár közintézmények), mosásra, WC-öblítésre vagy akár fürdésre használt vizei esetén, igénybe vehetőek
lehetnek a minimálisan előkezelt háztartások által gyűjtött csapadékvizek, és más újrahasználható „szürke”
vizek is. Erre átfogó adatok nincsenek hazánkban, ám egyes településekre (Nagykovácsi, Szarvas) elvégzett
kutatások esettanulmányai (Csapák A., 2006., Montvajszki M- Gombos B. 2009.) esetén megállapítható,
hogy ha nem is nagy volumenben, de főleg öntözési célra ezeket a hazai lakosság már ma is alkalmazza. A
víztakarékosság fontos eszközeként említi Nagy Imre a közcélú zöldfelületek növényállományának
(szárazságtűrő növények telepítése) és öntözési rendszereinek tervezését is.

(Nagy I., 2008., p.186.)

Természetesen megemlítendőek a hazai településeken működő ipari és szolgáltató üzemek és cégek, melyek
számos pozitív innovációval csökkentették vízfogyasztásukat, és a kibocsátott szennyvizek mennyiségét és
veszélyességét (Ablakon bedobott pénz sorozat).
85

Magyarországon például átlagosan másfélszeresére nőttek 2000 és 2005. közt a vízdíjak és 77%-kal a
szennyvízdíjak értéke, 39%-os halmozott infláció mellett. (OECD, 2008.)
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Mindezek megismertetésében, elterjesztésében megkerülhetetlenek azok a szemléletformálási és
ismeretterjesztési kampányok, melyekben több hazai civil környezetvédelmi szervezet,
közszolgáltató, illetve közintézmény (például az esztergomi Duna-múzeum) is jeleskedik. Ebben
elsődlegesnek kell tekintenünk a lakossági, közintézményi, gazdálkodói vízfogyasztási szokások
további megváltoztatását.

1.3. A TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEI, ÉS TERMÉSZETVÉDELME
1.3.1. A hazai települések zöldfelületeinek és zöldfelületi rendszereinek fő jellemzői
A zöldfelületek és a zöldterületek, valamint ezek rendszerei több szempontból is fontosak a
települések életében.86 Ha a rendszer megfelelően, a helyi adottságokat (orográfia, mikroklíma,
beépítettség jellemzői stb.) kihasználva kerül kialakításra a település belterülete a környező tájjal
folyamatos kapcsolatot teremthet. Ennek például a települések átszellőzése, tagolása, de akár
ökológiai folyosók megőrzése szempontjából is nagy jelentősége lehet 87,88.
A hazai szakirodalom alapján megállapítható, hogy a települések zöldfelületének nyilvántartása,
a rendelkezésre álló adatok csak kis részben felelnek meg a követelményeknek. (Bodnár L. –
Fodor I. – Lehmann A., 1999.; Nagy I. 2008.) A települések összes kondicionáló zöldfelületének
egységes nyilvántartása hiányzik, akárcsak a minőségi alapú nyilvántartás. A KSH TSTAR
adatbázisa csak a városok önkormányzati fenntartású zöld közterületeit, parkjait és a védősávok
adatait veszi nyilvántartásba. Nincsen ugyanakkor átfogó információnk többek közt a
magánházak, az üdülők, az agrárterületek, a termelő-, a vízügyi és a sportlétesítmények
zöldfelületi borítottságáról. Éppen ezért fontos forrásaink az egyes településekre vonatkozó
önkormányzati, közszolgáltató céges, vagy erdészeti adatgyűjtések, illetve a tudományos és a
gyakorlati alkalmazási célú vizsgálatok. Ezek közül említi Nagy Imre az 1980-as években
elvégzett budapesti, az 1990-es évek második felében megvalósított szegedi űrfelvétel alapú
vizsgálatokat. (Nagy I. 2008.) Az újabb kutatások közül megemlítjük még Ongjerth Richárdnak
86

A zöldfelületekhez az adott település valamennyi növényzettel fedett, benőtt, betelepített területei hozzátartoznak.
Így például a magánkertek, a közkertek, a közparkok, a lakótelepi zöldfelületek, a sport- és rekreációs területek
zöldfelületei, a temetők, a parkolóhelyek zöldfelületei, az út és térfásítások, a vízparti zöldfelületek, a
településperemi védősávok, sőt a település területén lévő erdők és termesztési célú zöldfelületek is (szántók, kertek,
szőlők, gyepek stb.). Zöldterület alatt az aktuális hazai szabályozás szerint az állandó növényzettel fedett
közterületeket (közkert, közpark) tartoznak (OTÉK - Az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, módosította 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet)
87
A zöldfelületek legfontosabb települési funkciói a következők lehetnek: ökológiai szerep, funkcionális szerep,
településszerkezeti, esztétikai/pszichológiai szerep, társadalmi-rekreációs szerep, gazdasági szerep (Bodnár L. –
Fodor I. – Lehmann A., 1999.; PRO VERDE, 2006.; Fórián S. - Hagymássy Z. 2009. nyomán)
88
A zöldfelületek csoportosítása is sokrétű lehet. Csoportosíthatóak többek közt ingatlan-nyilvántartási művelési
ágak; használat (korlátlan, korlátozott közhasználat, vagy közhasználat elől elzárt); városszerkezetben/zöldfelületi
rendszerben elfoglalt hely szerint (szigetes, gyűrűs, sugaras, sávos stb.); területfelhasználási egységek szerint
(OTÉK); vagy tulajdonviszonyok (magán, állami, önkormányzati) alapján (Radó D. – Kokics T., 1996. nyomán).
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és társainak 1990. és 2005. közt Budapestre elvégzett, szintén űrfelvételekre alapozott a
zöldfelületi borítottság változást részletesen elemző vizsgálatait (Ongjerth R., 2008.). Ezen kívül
a hazai építésügyi szabályozásban és a településrendezésben új elem az úgynevezett biológiai
aktivitásérték számítása, mely különféle szorzókat (pontértékeket) rendel a különféle települési
felületminőségekhez, illetve területfelhasználási egységekhez (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a
területek biológiai aktivitásértékének számításáról).89
Az 1990-es évek közepére az egy lakosra jutó országos zöldterület értékek általában növekedtek a korábbi
időszakokhoz képest (1992. 32,4 m2/fő). A legmagasabb értékekkel Pécs (67), Székesfehérvár (51,1),
Nyíregyháza (45,9) rendelkeztek a nagyvárosok közül, csekély volt az érték számos alföldi nagyvárosban
(Kecskemét - 13,2, Debrecen – 15,1, Szeged 22,9). A fővárosi érték 36,3 m2/fő volt. Ugyanakkor az is
megállapítható, hogy a településeken belül jelentős eltérések voltak tapasztalhatóak, különösen igaz ez a
nagyvárosok belvárosi övezeteire90, ráadásul az 1990-es évek elejétől a zöldterületek állaga általában
jelentősen le is romlott, hisz a ráfordítások elmaradtak az 1980-as évek hasonló összegeitől. Azt is meg kell
említeni, hogy mind a rendszerváltozás előtt mind utána a zöldterületek és adott település zöldterületi
rendszerének fejlesztései többnyire nem az ökológiai, szerkezeti, rekreációs követelményeinek megfelelően,
hanem spontán módon más fejlesztési prioritások (ipar, lakóterület, közlekedés) után valósult meg (Bodnár
L. – Fodor I. – Lehmann A., 1999.)

Napjaink (2009.) helyzetéről tájékoztat az M.9. tábla. Az új módszertan91 alapján készített , és
ezért a korábbi évtizedek adataival való összevetést nehezítő értékek esetében kiemelendő, hogy
az országos átlaghoz képest (16,8 m2/fő) nagyvárosaink közül Dunaújvárosban (130,6), Pécsen
(68,1) és Zalaegerszegen (36) tapasztalhatóak a legmagasabb, és továbbra is több alföldi
városban (például Hódmezővásárhely, Debrecen, Hajdúböszörmény esetében) a legalacsonyabb
értékek. Valamennyi hazai települést vizsgálva egyrészt megállapítható, hogy több mint 900
településről, zömmel községekről nincsenek adataink, másrészt viszonylag magas értékekkel
bírnak a természeti adottságaikat történelmileg a zöldfelület-rendszer fejlesztésére jól hasznosító,
ma is idegenforgalmi szerepkörrel bíró, és így zöldfelületeiket karbantartó, fejlesztő települések
(Orfű, Harkány, Tata, Tapolca). Ugyanakkor kiemelendő, hogy több egykori szocialista
városunk, például a már említett Dunaújváros mellett Komló, Ajka, Várpalota, Tiszaújváros is
hazai átlagot jóval meghaladó, magas értékekkel bírnak (a TEIR adatai nyomán). Az utóbbi
esetekben kétségtelenül nagy szerepe van a lakótelepek építésével kialakított közcélú és
közpénzből fenntartott zöldterületeknek. Ennek kapcsán megemlítendő, hogy Bodnár László az
1970-es évektől bekövetkező mérhető zöldfelület növekedését elsősorban annak tulajdonítja,
hogy az új tömeges beépítésű lakóterületek létesültek korábbi művelt, vagy kertesházas
89

A hazai és nemzetközi szakirodalom ezeken kívül is számos zöldfelületi mutatót említ (teljes, vagy kondicionáló
zöldfelületi index, vegetációs index, levélfelület index).
90
Budapest esetében a belvárosi kerületek értéke még az 1 m2/ főt sem éri el.
91
Csak a közparkokat, és a zöld közterületeket veszi figyelembe alapvetően.
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területeken. Vagyis, véleménye szerint hazánkban a költségvetésből fenntartott zöldfelület nőtt
csak, nem pedig az összes zöldfelület (Bodnár L. – Fodor I. – Lehmann A., 1999.). Nagy Imre
ehhez hozzáteszi, hogy „ezek az adatok azonban túlzott növekedést mutatnak, ami
feltételezhetően a különböző elveken alapuló statisztikai számítások eredménye.” (Nagy I., 2008.
p. 218.) Egyéb kutatások (Jávor B. – Várady T. – Toma G., 2006.; Ongjerth R., 2008.) kiemelik
továbbá a nagyvárosokban különösen Budapesten a zöldfelületek folyamatos csökkenését az
1990-es, 2000-es évtizedekben. Ennek fő okaiként a kül- és belterületeken, valamint a köz- és
magántulajdonú területeken elkülöníthetően más és más folyamatokat említenek meg. A
legfontosabb folyamatok a belterületbe vonásokhoz köthető nagyberuházások, a lakások
építésére szóló parcellázások, a külterületi erdők letermelése, a magánterületeken történő illegális
vagy legális beépítések és fakivágások, az önkormányzati rövid távú anyagi érdek miatt történő
településszerkezeti besorolások módosítása is. (Jávor B. – Várady T. – Toma G., 2006.) 92
A települési zöldfelületek megóvása, fejlesztése valamennyi települési szereplő feladata,
ugyanakkor a zöldterületek, közparkok mint a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon
elemei elsősorban az önkormányzatok, mint fenntartók felelősségi körébe tartoznak. Éppen ezért
az önkormányzati törvény életbe lépése (1990. óta) a zöldterületek rendjét, használatát, védelmét,
fejlesztésének, fenntartásának főbb szabályait, irányait a települési önkormányzatok határozzák
meg (Radó D. – Kokics T., 1996. nyomán). Vagyis például a településfejlesztési, a
településrendezési, a településüzemeltetési és a helyi természetvédelmi tevékenységnek is van
szerepe a zöldfelületekkel történő gazdálkodásban. 93 Ugyanakkor kiemelendő, hogy a
zöldfelületi elemek megóvása érdekében egyre gyakoribb, különösen városainkban, a helyi
közösségek fellépése is.

1.3.2. A települési természetvédelem fő jellemzői hazánkban
A településeken élő állat- és növényfajok, társulásaik és az élettelen természeti értékek megóvása
sokszereplős és összetett társadalmi feladat 94. A helyi önkormányzat koordináló, szabályozó,
hatósági és fenntartó szerepe mellett fontos lehet ebben a tevékenységben a helyi és térségi
lakosság és társadalmi szervezeteik, a településen működő gazdasági szervezetek, vállalkozók és
természetesen a kormányzati dekoncentált regionális szerepkörű természetvédelmi szereplők is.
92

E tevékenységek ellenpontjaiként, ha még csak néhány eset vonatkozásban is, megemlíthető, hogy megkezdődött
az új típusú zöldfelületek tervezése és megvalósítása is a nagyvárosi tetőkön, házfalakon.
93
Külön példaként említhetőek a budapesti városrehabilitációs projektek és a zöldterületekhez fűződő kapcsolataik.
Ehhez bővebben lásd Mikle Kinga Melinda tanulmányát. (Mikle K., 2005.) Újabb kutatásokként említhetőek az
MTA Földrajzi Kutató Intézet részvételével folytatott nemzetközi GreenKeys Project útmutatói. Ezekben a települési
zöldfelületekkel kapcsolatos településfejlesztési eszközök, módszerek, esettanulmányok találhatóak. (A Guide for
Urban Green Quality, 2008.)
94
A településekről, mint élőhelyekről a mellékletben szerepeltetünk egy rövid összegzést (M.1. Összegzés).
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(Zöld Hatóság, Nemzeti Park Igazgatóságok, Természetvédelmi Őrszolgálat stb.) A tevékenység
is nagyon sokrétű lehet, hisz a természeti értékek monitoringja, szemléletformálás (környezeti
nevelés), konkrét védelmi célú beavatkozások, akciók, rendezvények mellett szabályozási,
hatósági, településüzemeltetési és sok más feladat és tevékenység is jelentkezhet ezen a téren.
Megemlítjük, de hely hiányában nem fejtjük ki, hogy az országos jelentőségű védett területek fő
(nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék) és járulékos
kategóriái, valamint a NATURA 2000 területek is számos településünknek nemcsak a kül-,
hanem a belterületét is érinthetik. Ráadásul a településeinken számos esetben lehet még fellelni
védett élő és élettelen természeti értékeket is a település, vagy településrész természeti és épített
adottságaitól függően.
Ugyanakkor a helyi szintű természetvédelemnek is számos eszköze van. A helyi környezeti
tervezés (például települési környezetvédelmi program), finanszírozási (például helyi
környezetvédelmi alap) településrendezési és településüzemeltetési feladatok mellett kiemeljük a
helyi védettségű területek és természeti emlékek (védetté nyilvánítási eljárás) kijelölését,
megőrzését, és fejlesztését mint lehetőséget95. 2010. végén 895 helyi természeti emlék, 1043
helyi védettségű természetvédelmi terület volt ismert összesen 51300 ha területtel. Ennek területi
eloszlásáról tájékoztat az M.17. ábra is. Érdekes területi koncentrációt és védetté nyilvánítási
tevékenységet mutat az, hogy Komárom-Esztergom mellett Budapesten és Pest, Fejér és BácsKiskun megye településein találhatóak a legnagyobb területű és a megye területéhez viszonyított
nagyobb területi arányú helyi védettségű területeink.

1.4. A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FŐ JELLEMZŐI HAZÁNKBAN
1.4.1. A hulladékproblémák, a hulladékok keletkezése
A különféle típusú és veszélyességű hulladékok jelentette problémák az emberi történelem
korszakaiban más-más súllyal, de végig jelen voltak. Napjainkra környezeti problémaként a
hulladékkérdés már nem csak lokális (települési) szinten értelmezhető, hanem számos
vonatkozásban regionális, országos, kontinensléptékű, sőt globális aspektusai is jelentkeznek.
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1985-ben már szerepelt ez a kategória „helyi jelentőségű természetvédelmi terület” néven. Akkor 687 ilyen
kisméretű, elsősorban parkok, kertek növényállományát védő terület volt ismert összesen 24125 ha területtel. A
legnagyobb területtel Szolnok, Heves és Pest megye települései rendelkeztek (A környezet állapota és védelme
1986.). 2000-ben 1067 ilyen terület (és természeti emlék) volt ismert összesen mintegy 36000 ha összterülettel.
(OECD 2008.)
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Bartus Gábor (Bartus G., 2006.) alapvetően öt nagy csoportba sorolja a hulladékok okozta
problémákat:

környezet-egészségügyi,

környezeti,

mennyiségi,

gazdasági/finanszírozási,

társadalmi problémákra96.
Hazánkban a hulladékok okozta problémák lokális szintet már meghaladó léptékben a XX.
században és annak is főleg a második felében jelentkeztek. A termelési anyag- és
energiafelhasználás növekedésével, a nagy hulladéktermeléssel és növekvő mennyiségű
veszélyes hulladék keletkezésével járó technológiák és eljárások alkalmazásával a termelői és
szolgáltató szektorokban, az urbanizáció növekedésével, és a lakossági fogyasztás bővülésével a
hazai hulladékok tömege és veszélyessége is jelentős növekedésnek indult. Mindezeket
figyelembe véve minden földrajzi szinten, így települési léptékben is nagyon fontos a hulladékok
mennyiségének és minőségének pontos ismerete.
Mind a mai napig relevánsak Munkácsy Béla, Szabó Elemér és Pomázi István észrevételei és
javaslatai, melyekben többek közt a termelési és veszélyes hulladékadatok pontosságának97
javítását, a települési hulladékok összetételének kiterjedtebb települési vizsgálatát szorgalmazták.
Emellett

jogos

elvárás

a

hulladékgazdálkodás

egyes

területei

esetében,

például

a

hulladékmegelőzés és az újrahasználat vonatkozásában, mérésmódszertan és mutatók
kidolgozása figyelembe véve a nemzetközi elvárásokat is (Munkácsy B., 2010., Szabó E. –
Pomázi I. nyomán, 2002.).
Mindezeket figyelembe véve a hazai hulladékkeletkezésről a következő kiemelt megállapítások
tehetőek. A rendszerváltozás utáni két évtizedben az összes keletkező hulladék mennyisége
jelentősen csökkent 70 millióról 20-30 millió tonnára. Ez, megvizsgálva az országos adatokat,
elsősorban a termelési és azon belül főleg az ipari hulladékok nagymértékű (80%-os)
csökkenésének köszönhető, amelynek hátterében a hagyományos iparágak válsága és az azt
követő ipari szerkezetváltás áll. A mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok csökkenése is
szembetűnő. A veszélyes hulladékok esetében az 1990-es években bekövetkező csökkenés az
előbbiekkel azonos okokra, míg a 2000-es évek elején jelentős részben statisztikai változásokra
vezethető vissza.98 (OHT. I. 2003-2008., OHT II. 2009-2014.)

96

Ezek mellett szükségesnek tűnik a hulladékokkal kapcsolatos földrajzi és szállítási problémákra is felhívni a
figyelmet, melynek jó példái a növekvő tömegű és veszélyességű hulladékmennyiségek nagy távolságokra történő
illegális és legális szállításai napjainkban akár globális léptékben is. (Ballabás G., 2011. a.)
97
Példa erre az adatgyűjtés mértékegységeinek, módszertanának, értékeléseinek, a hulladékfajták besorolásának, az
adatgyűjtés felelőseinek megváltoztatása. Magyarországon például 2000-ig térfogat, utána tömegmértékegységekben
történik a települési szilárd hulladék nyilvántartás, illetve az adatgyűjtők köre többször is, legutóbb 2003-2004-ben,
jelentősen átalakult, mely bizonyos esetekben adathiányokhoz is vezettek
98
Az Európai Unió hulladékbesorolási rendszerének (EWC) hazai adaptálásával, többféle korábbi veszélyes
hulladék került a nem veszélyes, főleg termelési kategóriába. Ilyen például a timföldgyártás során keletkező
vörösiszap, vagy a nagy erőművek salak- és pernyeanyagai.
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A települési folyékony hulladékok esetében fontos kiemelni, hogy a statisztikák a begyűjtött
mennyiséget tartalmazzák, így az adatok valószínűleg nem voltak teljes körűek, hisz illegális
módon, mind a gyűjtésnél, mind az elszállításnál juthatott ki a környezetbe nagyobb mennyiségű
folyékony hulladék hazánkban. Ennek mennyiségét a kutatók egy nagyságrenddel a begyűjtött
mennyiség fölé becsülik. Itt a mérhető csökkenés minden bizonnyal a települési
szennyvízkezelés, elmúlt két évtizedben bekövetkező, nagymérvű fejlesztésének köszönhető.
Az évente begyűjtött települési szilárd hulladékok esetén a rendszerváltozást követő 8 tömeg%os csökkenés után a keletkező mennyiség stabilizálódott, sőt az 1990-es évek második felétől
lassú növekedésnek indult.99 A települési szilárd hulladékoknak országosan mintegy kétharmada
a lakosságtól, egyharmada pedig a intézményi és kereskedelmi szolgáltatási tevékenységből,
közterületekről, lomtalanításból kerül begyűjtésre. (M. 10. tábla, M.18.ábra) Az építési-bontási
tevékenység hulladékait (inert hulladékok) gyakran együtt gyűjtik, és kezelik a települési szilárd
hulladékokkal. (OECD, 2000.) Elkülönített gyűjtésük, mind a mai napig gyerekcipőben jár, bár
kisebb előrelépések történtek, ugyanakkor jelentős forrásai a vegyes illegális hulladéklerakásnak.
A területi és települési vonatkozások esetén kiemelhető, hogy mind a termelési nem veszélyes és veszélyes
hulladékok esetén, az ipari szerkezetváltással bekövetkező jelentős és folyamatos kibocsátás csökkentést
kiemelve, a keletkezés továbbra is jelentős részben a tervutasításos időszakban létrehozott, azóta
modernizált ipari kapacitásokhoz köthető. Így az ország egészét vizsgálva a fővárosi, és a középhegységi
tengely erőművállalatai, vegyipari körzetei, a MAL ajkai telephelye, illetve bizonyos élelmiszeripari
kapacitások a legnagyobb kibocsátók. A 2000-es évektől kiemelhető, hogy számos környezetvédelmi célú
létesítmény, például a Rákospalotai Hulladékhasznosító Mű (égetőmű), az Észak-Pesti Szennyvíztelep stb.
is szerepel a legnagyobb (akár veszélyes hulladék) kibocsátók rangsorában. Ugyancsak itt kell megemlíteni
az Országos Környezeti Kármentesítési Program által elvégzett kármentesítések nagy mennyiségű veszélyes
hulladékai mind keletkezési, mind kezelési oldalról megjelennek az adatforrásokban (például Óbudai
Gázgyár, Üröm-Csókavár) (OKIR HIR).

A települési folyékony hulladék gyűjtésének területi és települési adatsorai szoros
összefüggésben vannak a csatornahálózat kiépítettségével, illetve a népesség koncentrálódásával,
és ezen keresztül a keletkező el nem vezetett szennyvíz mennyiségével. Jelenleg a legnagyobb
mennyiségeket Pest megyében, illetve az alföldi megyékben szükséges elszállítani. A települési
szilárd hulladékok legnagyobb mennyiségeit, mind abszolút értékben mind fajlagosan
Budapestről gyűjtötték be az 1980-as és 1990-es években, ez az érték az országos mennyiség 2599

Az 1990-es évek teljes időszakában rendelkezésre álló, térfogatban mért adatok viszont jelentős bővülést mutattak,
országosan 57, Budapesten 27%-kal növekedett a begyűjtött települési hulladékok térfogata 1990 és 2000. közt.
Ebben kétségtelen szerepe volt több tényezőnek is: egyrészt a hulladékgyűjtési közszolgáltatás bővült számos vidéki
térségben, másrészt a fogyasztói típusú társadalomra jellemző csomagolási hulladékok részaránya is jelentősen
növekedett. Ezt jól alátámasztja, hogy az egységnyi térfogatra eső hulladéktömeg a települési szilárd hulladékok
esetén az 1960-as években 1 m3 0,5 tonnának volt megfeleltethető átlagosan, míg az 1980-as évekre ez 0,2-0,25
tonnára csökkent.
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27%-át is elérte, (napjainkra viszont 20%-ra csökkent). Ez köszönhető volt annak, hogy a
fővárosban hamarabb vált teljes körűvé a gyűjtési közszolgáltatás, illetve a fővárosban található
közintézmények, szolgáltatási tevékenységhez köthető tevékenységek is jelentősen (akár a
hulladékmennyiség felét adva) járultak hozzá az elszállított mennyiséghez. Azt sem szabad
azonban elfelejteni, hogy csak a lakosságtól gyűjtött fajlagos mennyiségek tekintetében az
országos átlag felett volt Budapest, bár a tendencia csökkenő 100.
Európai kitekintésben megemlíthető, hogy az Európai Unióban (2008-ban 497,4 millió lakos) települési
szilárd hulladékból 1995-ben 1 lakosra még csak 474 kilogramm, 2008-ban már 524 kilogramm jutott
köszönhetően többek közt a népesség és ezen túl a fogyasztás bővülésének. Alig több mint egy évtized alatt
50 kilogrammos (10%-os) növekedés! Ez az érték tagállamonként jelentősen különbözik. A legnagyobb
hulladéktermelő 2008-ban Dánia volt, 802 kg/fővel, míg a legalacsonyabb érték Csehországban volt 310
kg/fővel. (Eurostat, 2010.) Hazánkban 1995-ben, bár nem teljes körű gyűjtési adatok és felmérés alapján,
még csak 460 kg/fő települési szilárd hulladék került elszállításra, mely érték 2001-ig kis mértékben
növekedett, így 1999-ben egy főre már 482 kilogramm jutott. A 2000-es évek közepére pedig visszaállt a
460-470 kg/fő értékre (Eurostat, 2008.)

A települési szilárd hulladék minősége, összetétele is jelentősen megváltozott az elmúlt három
évtizedben. Ugyanis ez függhet a keletkezés helyétől (kertvárosi, vagy sűrű beépítettségű
belvárosi területeken más jellegű az összetétel), a keletkezés idejétől (nyáron jelentősen megnő a
szerves összetevők aránya) (Perczel Gy., 2003.), az életszínvonalhoz szorosan kapcsolódó
fogyasztástól, és napjainkra egyre inkább a különféle termékek csomagolására használt
csomagolóanyagok mennyiségi és minőségi felhasználásától. Hazánkban Budapesten mérik
szabványosított módszerekkel a legrégebb óta a települési szilárd hulladékok összetételét. (M.
19. ábra) A településtípusonként végzett felmérések és számítások alapján megállapítható, hogy a
nagyvárosokkal szemben a kisebb városokban, illetve községekben a települési szilárd hulladék
összetétele eltérő. A műanyag hulladékok aránya, vélhetően a kisebb mértékű és eltérő módozatú
fogyasztásnak is köszönhetően még alacsonyabb. A szerves hulladékok aránya viszont
mérhetően magasabb a vidéki térségekben, amely a hagyományos háztartási újrahasználat és
újrahasznosítás visszaszorulásának köszönhető (például a háznál tartott állatállomány és etetése
csökkenésének), illetve annak, hogy az új házi komposztálási eszközök nem terjedtek még el a
vidéki térségekben. (M.11. tábla)

100

Jelenleg (2007., 2009.) a kizárólag a lakosságtól begyűjtött fajlagos értékek vonatkozásában Budapest már
országos átlag alatt van, valószínűleg a szelektív gyűjtés rendszereinek elterjedésével és használatával. A
legmagasabb fajlagos értékeket Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Somogy megyékben találjuk, ahol az intézményi
hulladékok aránya szintén magas. A legalacsonyabb értékeket alföldi megyéinkben (Békés, Hajdú-Bihar), illetve
Heves megyében találjuk, ahol az alacsonyabb keletkezés többek közt a kisebb fogyasztásban, a háztartási
hulladékkezelésben és a gyűjtés kiépítettségének alacsonyabb voltában kereshető. (F.25. ábra)
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A hulladék összetételének nagy szerepe van a hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál,
hiszen a megelőzés és csökkentés, az újrahasználat, az újrahasznosítás (3R) tevékenységeinek
megfelelő alkalmazásával a keletkezett hulladék mennyisége, illetve veszélyessége csökkenthető
lenne, és az egyes hulladékfajták visszatéríthetőek lennének a termelési-fogyasztási ciklusba, így
nem veszélyeztetnék az emberi egészséget és a környezetet101.

1.4.2. A hulladékgazdálkodás és a hulladékkezelés válaszintézkedései és annak települési
vonatkozásai
A nemzetközi és hazai hulladékgazdálkodási szakirodalom, jogi szabályozási eszközök és
tervezési dokumentumok is ma már a legfontosabb válaszintézkedésnek az integrált, egymásra
épülő hulladékgazdálkodási tevékenységet és rendszert tekinti, mely szorosan összefügg a
hulladékkezelési tevékenységgel és rendszerekkel, és egyértelmű prioritási sorrendet állapít
meg.102 Az új, európai uniós hulladékgazdálkodási keretirányelv (2008/98/EC sz. irányelv) így
három, egymás utáni prioritású, kiemelt tevékenységi területet nevez meg (3R):
- a hulladékok keletkezésének megelőzését, a hulladékok mennyiségének és veszélyességének
folyamatos csökkentését a termelésben, elosztásban és fogyasztásban (megelőzés/csökkentés reduce),
- az újrahasználati (reuse) tevékenységet – a termékek funkcióban103 történő hasznosítását, vagyis
a terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználását,
- és az anyagában történő hasznosítást (recycle), vagyis a hulladéknak vagy valamely
összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő gyűjtését, előkezelését,
felhasználását.
Csak ezek után jöhetnek szóba azok az eljárások, melyek a hulladékoknak csak az
energiatartalmát hasznosítják (például hulladékégető művek), illetve az ártalmatlanítás azon
lépései, ahol semmilyen újrahasznosításra nem kerül sor (például hulladéklerakás).
101

A hazai hulladékgazdálkodási tervezési dokumentumok éppen ezért jelölték ki általános célként a 2000-es évek
elején a hulladékképződés szinten tartását (OHT-I., 2002.), illetve a települési szilárd hulladékok esetén a GDP
növekedési rátájától való elválasztást (TSZHGFS, 2006.). A jelenleg aktuális általános elvárás a hulladék
mennyiségének csökkentése, de már kifejezetten a hulladék megelőzésének eszközeivel (OHT-II., 2009.).
102
Hulladékgazdálkodás: „A hulladékkal összefüggő tevékenységek rendszere, beleértve a hulladék keletkezésének
megelőzését, mennyiségének és veszélyességének csökkentését, kezelését, ezek tervezését és ellenőrzését, a kezelő
berendezések és létesítmények üzemeltetését, bezárását, utógondozását, a működés felhagyását követő vizsgálatokat,
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást.” (2000.évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény)
Hulladékkezelés alatt értjük „a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés
megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenységet,
valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazását, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is”
(2000/XLIII. törvény). Vagyis a hulladékkezelés legfontosabb lépései és rendszerei a hulladék gyűjtésére, átmeneti
tárolására, előkezelésére, szállítására, ártalmatlanítására, és a létesítmények, tevékenységek utógondozására, illetve
kármentesítésére fókuszálnak.
103
A termékek adott célra történő többszöri felhasználása például többutas termékekkel.
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A hulladékok keletkezésének megelőzése vonatkozásában egyet kell érteni az új OHT
megállapításaival: „(…) a többi tagországban is, hiányoznak azok a jogi és nem jogi eszközök,
amelyek megadják a hulladék keletkezés megelőzésének a kereteit, de nincs tapasztalat az
eredmények kimutatására, nyomon követésére sem. További problémát jelent az is, hogy a
hulladékgazdálkodási cél eléréséhez a hagyományos környezetvédelmi eszközök nem
elegendőek, hiszen a termelés, a termékforgalmazás és a vásárlási szokások területén kell a
célokat elérni, illetve a megfelelő szabályokat meghozni.” (OHT. II. 2009. p. 24.) Vagyis
országos gyűjtésben nincsenek statisztikai adataink és információink, illetve működő, konkrét,
jól használható eszközök és beruházások a megelőzés vonatkozásában, pedig nemzetközi példák,
eszközök sorát lehetne hazánkban is adoptálni.
Kisebb súlyú, de pozitív példaként említhetőek ugyanakkor egyes nagyvállalatok hulladékcsökkentési
projektjei (például AUDI Hungária Motor Kft., GE Hungary Rt., Flextronics International Kft.), illetve
egyes

települések

(például

Hajdúböszörmény,

Csór)

és

civil

szervezetek

(pl.:

HUMUSZ)

együttműködéseként létrejött és működő úgynevezett zéró vagy nulla hulladékprogramok. (Tóth Gergely,
2004., illetve Szilágyi László, 2010.) Ki kell emelni, hogy az új, egyelőre csak országos szintű
hulladékgazdálkodási tervezési dokumentumok (OHT. II. 2009.), és környezetvédelmi operatív programok
(például KEOP) is konkrét célokat, illetve kisebb anyagi kereteket jelenítenek meg a hulladék-megelőzésre,
hisz felismerték annak számos előnyét és fontosságát. 104

Az újrahasználat tervezése és működtetése is egyelőre kis súlyú hazánkban különösen a
települési szilárd hulladékok területén. Az általános célkitűzések konkrét megvalósítása esetén
kevés és kis súlyú pozitív példát lehet csak megemlíteni, azt is főleg a 2000-es években. A
Nyugat-Európában elterjedt önkormányzati hulladék-újrahasználati központok, illetve a helyi
javító/szolgáltató kisiparosok komplex támogatásai még nem jellemzőek hazánkban, a helyi
termékeket árusító piacok a nagy kereskedelmi áruházláncokkal küzdenek, vagy állnak vesztésre
a vidéki településeken. Egyedül néhány helyi kezdeményezésre működő cserebere börze
emelhető ki, amelyek már megjelentek például a fővárosban. A korábban jól működő, viszonylag
sok üvegtípusra kiterjedő betétdíjas üveg-visszaváltási rendszerek súlyának csökkentése,
elsorvasztása is jó példája annak, hogy a hazai hulladékgazdálkodás legmagasabb szintű lépcsője
egyelőre az anyagában történő hasznosítás rendszereiben merül ki (szelektív gyűjtés, előkezelés,
újrahasznosítás).
104

A hulladékok keletkezésének megelőzése több okból is fontos:
- a természeti erőforrások (nem kizárólag az ásványi nyersanyagok tartoznak ide, hanem például a felszíni és felszín
alatti vizek, az erdők faállománya is, vagy akár a tájképi értékek is) kímélete, felhasználásukkal történő
takarékoskodás,
- nagyobb arányú beépülés és gazdaságosabb termelés valósítható így meg,
- elmarad a (veszélyes) hulladék gyűjtésének, előkezelésének, (ideiglenes) tárolásának, szállításának és
ártalmatlanításának költsége mind termelői, mind fogyasztói oldalon,
- megvalósítható a termelési-fogyasztási folyamat zárása, ciklikussá tétele.
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A hulladékkezelés és ezen belül az újrahasznosítás vonatkozásában a következő területeken
sikerült jelentős, ha nem is teljes körű és maximális előrelépést elérni.
- a hulladékgazdálkodás jogi, műszaki és gazdasági szabályozásának, nyilvántartásának
fejlesztése, az EU követelményekhez igazítása (ezen belül például a települési önkormányzatok
kötelező feladata lett a települési szilárd és folyékony hulladékok gyűjtésének és
ártalmatlanításának megszervezése, illetve a közterületek tisztántartása a 2000/XLIII. törvény
alapján),
- a (vegyes) hulladékgyűjtés és biztonságos ártalmatlanítás megvalósítása számos térségben és
településen, mind a termelői, mind a fogyasztói oldalon különös tekintettel a településeken
keletkező szilárd és folyékony hulladékokra,
- az európai léptékben meglehetősen alacsony anyagában történő újrahasznosítás mennyiségének
és arányának lassú javítása, bővítése, melyben közhasznú szervezetek is résztvettek (például az
ÖkoPannon Kht.),
- ehhez regionális hulladékkezelő rendszerek, társulások létrehozása, és működtetése (M.15.
tábla),
- a felhalmozott szennyezőanyagok, az új jogszabályoknak, szabványoknak nem megfelelő
hulladékártalmatlanítási létesítmények pontos felmérése, illetve egy kis részük kármentesítése,
illetve modernizálása, rekultivációja.
Az

újrahasznosítási

célkitűzések

megvalósításának

méréséhez

a

két

országos

hulladékgazdálkodási terv a 2000-es és a 2008-as évre tartalmaz összehasonlítható adatokat
hulladéktípusonként.
A mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok esetén 2000-ben (a rögtön visszaforgatott
biomassza kivételével) 35, míg 2008-ban 60,7% volt az anyagában vagy energiatartalmát tekintve
újrahasznosított hulladék aránya, bár a két összegzés módszerei, és kategóriái részben eltérőek. Az ipari
nem veszélyes hulladékok esetén 29, illetve 36% volt a két év értéke, így mintegy egyharmados ipari
újrahasznosítási aránnyal szembesülhetünk az elmúlt évtizedben, ipari ágazatonként komolyabb
eltérésekkel. A veszélyes hulladékok esetén 2000-ben 20 (továbbá energia-visszanyeréssel 6), míg 2008ban 23,3% (továbbá energia-visszanyeréssel 5,6%) volt az újrahasznosítási arány. Az összes hulladéktípusra
vonatkoztatott átlagok az anyagban történő hasznosítás tekintetében 2000-ben 27% 2008-ban 27,1,%
(továbbá energia-visszanyeréssel 3,4%) voltak. 105 (OHT. I., OHT. II.)

A települési szilárd hulladékok újrahasznosítása, bár a 2000-es években, különösen a
nagyvárosokban és a működésüket elkezdő regionális hulladékkezelési rendszerek településein
105

Hazánkban, az EU elvárásainak megfelelően 2005-ig be kellett zárni azokat a veszélyes hulladékégetőket, melyek
nem képesek, az új, szigorított kibocsátási normákat betartani. A felülvizsgálat után 13 nagyobb kapacitású (1000
t/év felett) veszélyes hulladékégető maradt az országban, például Dorogon, Százhalombattán, Győrben,
Balatonfűzfőn. Ugyanakkor új égetőművek, a tervek ellenére, nem épültek az országban (Szabó E.-Pomázi I., 2002.,
illetve OHT I.).
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kiépített szelektív gyűjtési, előkezelési rendszereknek köszönhetően, szintén javult, de az
országos összesített átlagoktól jelentősen elmaradt. 2000-ben még csak a települési szilárd
hulladékok 3%-át, míg 2008-ban 15,2%-át (692.000 tonnát) hasznosították a szaktárca adatai
szerint. Ehhez jön még a Budapesten, az egyetlen hazai települési égetőműben, a Rákospalotai
Hulladékhasznosító Műben ártalmatlanított, és így legalább energiatartalmát tekintve hasznosított
hulladék mennyisége. (2008-ban 394.000 tonna, a települési szilárd hulladékok 8,6%-a). 106
Az újrahasznosítás nagyon fontos célkitűzése, az egyes hulladékfajták eltérítése a
hulladéklerakóktól. Külön kiemelendő a csomagolási és szerves hulladékok újrahasználata és
újrahasznosítása, mely által a lerakóktól eltéríthető lenne a települési szilárd hulladékok
körülbelül kétharmada.
A csomagolási hulladékokra vonatkozó EU-s irányelvek107 2001-ig 50%-os hasznosítást (25% anyagában,
25% energetikai úton)108, 2012-ig 60%-a (55% anyagában, 5% energetikai úton) ír elő. Az egyes
hulladékfajták esetén (üveg, papír, fém, műanyag) komoly nehézséget fog jelenteni az elvártak teljesítése,
hisz a szelektív gyűjtés jelenlegi rendszerei és állapota (szigetes rendszerek alacsony hatékonysággal),
valamint bizonyos hulladékfajtáknál (műanyag hulladék, színes üveg) a hazai háttéripar kialakulatlansága
komoly akadályt fog jelenteni. (Fazekas I. – Orosz Z., 2008.) A szerves hulladékok esetén az 1999/31/EK
irányelv fokozatos (2016-ig tartó) csökkentést ír elő a lerakott szilárd hulladék szerves tartalmát illetően 109.
Ehhez számos eszköz áll rendelkezésre, illetve kerül kiépítésre hazánkban: bio- és zöldhulladék gyűjtési és
komposztálási rendszerei, biogáz előállítása, termikus kezelés. 2008-ban hazánkban mintegy 70
komposztáló létezett, mintegy 350-400 ezer tonnás kapacitással (Hazánk környezeti állapota 2010.), melyek
kapacitása és kihasználtsága nem volt elégséges a célkitűzések időarányos eléréséhez (M.12. tábla).

A települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozó hosszabb idősoros területi adatokat
elsősorban a hulladékgyűjtésre és a hulladékártalmatlanításra találunk. 110 A hulladékgyűjtést
tekintve 2009-ben a legalacsonyabb volt az arány több alföldi megyében, így Bács-Kiskunban,
Békésben, Szabolcs-Szatmár-Beregben, a legmagasabb arányokat Budapest mellett Borsod és
Zala megyék mutatták, ahol az új regionális hulladékkezelő rendszerek már számos, többek közt
aprófalvas térség számára is biztosítják a közszolgáltatást (M.18. ábra)111. Érdekes kérdés
106

A települési folyékony hulladékok hasznosítására 2000-ben 30%-os érték, 2008-ban 0,1 % szerepelt az OHTkben. Itt kétségtelenül jelentős hiányosságok, és adatgyűjtési/módszertani változások tapasztalhatóak, bár hozzá kell
tenni, hogy a begyűjtött mennyiség jelentős része a települési szennyvizekkel együtt kerül kezelésre a
szennyvíztisztító telepeken.
107
94/62/EK irányelv, majd a 2004/12EK, és 2005/20 EK irányelvek
108
A célkitűzést hazánk,a műanyaghulladékok alacsony visszagyűjtési aránya miatt, nem tudta teljesíteni. „Az
elmaradásnak elsősorban gazdasági oka van: a hulladék lerakása még mindig a legolcsóbb megoldás, főleg a még
működő, megfelelő műszaki védelemmel nem ellátott lerakókban. Az okok között szerepel a hulladék-feldolgozó
kapacitások hiánya, az ellenőrzés hiányosságai (rendszeresség, szankciók), és a környezettudatos szemlélet alacsony
szintje. (NKP - II. értékelés 2008., p. 97-98.)
109
1995-ös bázisévhez képest 2006-ra 75%-ra, 2009-re 50, 2016-ra 35%-ra kell csökkenteni szerves anyag tartalmat.
110
A közszolgáltatást 2002. óta minden településnek kötelező biztosítania.
111
Ennek növelése ma már egyre nehezebb, hisz például a külterületeken élők (alföldi tanyás térségek, aprófalvas
vagy más hátrányos helyzetű térségek stb.) esetében gyakran nem gazdaságos a nagy távolság megtétele, és sokszor
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hazánkban a szelektív gyűjtés rendszereinek kiépítettsége, a lakosság számára történő
elérhetősége, és az innen érkező települési szilárd hulladéknak a vegyes rendszerekből
gyűjtötthöz viszonyított aránya is, bár erről az elérhető adatok és információk meglehetősen
hiányosak.112
A KVVM (Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium 2002-2010.) adatai szerint a 2000-es
évek közepén (2004.) összességében 4,2 millió lakos számára volt adott a lehetőség főleg az
alacsonyabb hatékonyságú szelektív gyűjtőszigetek formájában (közel 500 településen mintegy
4000 sziget, 74 hulladékgyűjtő udvar) az elkülönített gyűjtésben való részvételre. Ez az érték
2008-ra 1200 településen 8000 szigetre és majdnem 100 hulladékudvarra nőtt, a lakosság 55%-a
számára elvileg elérhetően (Hazánk környezeti állapota 2010.). Bár sok esetben ez nem jelentette
a kívánatos mértékű infrastruktúrát, vagyis azt, hogy a gyűjtősziget 200 méteren belül elérhető
legyen a lakos számára. (TSZHGFS, 2006.). A bővítés és fejlesztés azóta is folyamatos, ám több
szakértő is megkérdőjelezi az adatok pontosságát, hisz az akkor és azóta kiépített kapacitás
(2004. 105 ezer tonna/év) valóban csak 60.000 tonna szelektíven gyűjtött hulladékot termel
átlagosan évenként (Szilágyi L., 2010. p.12.) a hazai átlag 4,6 millió tonnából (települési szilárd
hulladék)113.
A települési szilárd hulladékok fő kezelési (és kiemelten az ártalmatlanítási) módjainak vizsgálata esetén
elsősorban az EU értékeket érdemes megfigyelni. A teljes EU-s települési szilárd hulladékmennyiség
ártalmatlanításában majd 40%-kal, de csökkenő arányban képviselteti magát a hulladéklerakás. (M.20. ábra)
A települési szilárd hulladék növekvő, mintegy 20%-os aránya égetésre, a maradék szintén növekvő
mintegy 40% pedig újrahasznosításra és komposztálásra kerül. Természetesen az egyes tagállamok közt
komoly eltérések lehetnek, mely az M.21. ábrán jól megfigyelhető. A fejlettnek tekintett államokban, ahol
hosszabb idő, komoly (beruházási és működtetési) ráfordítások és működő rendszerek álltak és állnak
rendelkezésre, 50% felett is lehet az anyagban történő újrahasznosítási arány további égetéssel és
energiavisszanyeréssel kombinálva. Ilyen országok például Németország, Dánia, Ausztria, Hollandia,

a megközelíthetőség is nehéz vagy lehetetlen. A fizetőképes megrendelők aránya is lehet alacsonyabb, mely a
közszolgáltató cégnek jelenthet kockázatot. Ugyanakkor az is igaz, hogy a legtöbb esetben nem, vagy az évnek csak
bizonyos szakában keletkezik olyan mennyiségű vagy minőségű hulladék, mely igényelné a klasszikus tömörítős
kukásautókra alapozott gyűjtési rendszert (például üdülőövezetek). Itt egyértelműen a környezeti szemléletformálás
és más típusú koncentrált rendszerek kiépítése lehet az eszköz arra, hogy az itt élők ne saját hulladékgödreikben,
vagy erdők szélén, más külterületeken helyezzék el a hulladékot.
112
Ennek oka az is, hogy leggyakrabban az összes keletkezett hulladékhoz vagy hulladékfajtánként (üveg, műanyag,
biológiailag lebomló, elektronikai stb.) viszonyítják az újrahasznosítás arányát. Így viszonylag ritkább az olyan
adat, ami eredet szerint hulladéktípusonként például települési, kommunális szinten mutatná ezt. Kivétel az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) mely szerint 2000-ben a települési szilárd hulladék 3%-a került csak
újrahasznosításra, 2008-ban pedig 15,2% (OHT II.) volt ez az érték. Ezzel szemben 2000-ben a mezőgazdaságban és
élelmiszeriparban 35%, az iparban (nem veszélyes) 29%, 2008-ban 46,5 (agrárgazdaság), 33,8 % (ipar) volt az
újrahasznosítás aránya. A veszélyes hulladékok újrahasznosítási aránya 2000-ben 20, 2008-ban 23,3% volt.
113
Kétségtelen, napjainkban a települési szilárd hulladékokból szelektíven gyűjtött mennyiségben sokkal nagyobb
aránnyal képviseltetik magukat azok az intézmények (cégek, vállalatok, kereskedelmi és egyéb szolgáltató
létesítmények), ahol külön is, vagy koordináló szervezettel folyik szelektív gyűjtés, és a települési szilárd hulladék
egyharmadát (1,5 millió tonna/év) termelik átlagosan.
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Belgium114. Ezzel szemben a kelet-közép-európai országokban, illetve a Mediterráneum számos országában
(például Málta, Ciprus) ma is kiemelkedő és lassan csökkenő a lerakás aránya. Elsősorban tehát a kisebb
jövedelmű országok olcsó, és megfelelő kialakítás és működtetés esetén, rövid és középtávon
biztonságosnak tekintett hulladékártalmatlanítási módja a rendezett lerakás. Az Európai Unióban az elmúlt
másfél évtizedben ugyanakkor jelentősen 296 kg/főről (1995.) 213 kg/főre (2006.), illetve 207 kg/főre
(2008.) csökkent a lerakott települési hulladék mennyisége. Hazánkban ezek az értékek 346 kg/fő (1995.),
404 kg/fő (1999.), 376 kg/fő (2006.), 333 kg/fő (2008.), vagyis Magyarországon a lerakott 1 főre jutó
települési hulladékmennyiség csak 1999. után kezdett csökkenni, és jelenleg is több mint másfélszerese az
európai átlagnak. Így Magyarország 5. az európai ranglistán Ciprus, Málta, Írország, Görögország után.
(Eurostat 2008., ill. 2010.)

A hulladéklerakás, mint ártalmatlanítási módszer továbbá hazánkban a mezőgazdasági és a
települési folyékony kivételével minden hulladéktípus esetén a legnagyobb arányban
alkalmazott, uralkodó ártalmatlanítási eljárás. A települési szilárd hulladékok esetén például
2008-ban a hulladékmennyiség 73,4%-át rakták le
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(2003-ban 86,9%-át116), a korábbi

környezetvédelmi tervezési dokumentumok ambiciózus célkitűzései ellenére. (F.31. tábla) A
hulladéklerakás alapvető célja hosszú időtávra a lerakott hulladéktest biztonságos elszigetelése a
veszélyeztetett környezeti elemektől. Az egyik legfontosabb elem, melynek továbbjutását meg
kell gátolni a talajba, felszín alatti, felszíni vizekbe: a csapadékvízből származó, a hulladéktestből
(annak összetételétől függően) veszélyes anyagokat (szerves anyagok, szervetlen tápanyagok,
nehézfémek, fertőző baktériumok) kioldó csurgalékvíz. Ezenkívül a hulladéklerakók nagyobb
levegőterhelést valósítanak meg, hisz a bomló szerves összetevőkből üvegházgázok: szén-dioxid,
metán (utóbbi anaerob környezetben bekövetkező bomlás esetén) keletkeznek. A metán
megfelelő koncentráció (50-60% felett) esetén hő- vagy villamosenergia-termelésre is
hasznosítható. Ennek természetesen előfeltétele a gyűjtő- (kutak, vezetékek) és hasznosító
(biogázmotorok, kazánok) rendszerek telepítése. Más levegőterhelési tényezők lehetnek a
könnyű frakciók, az ülepedő- és szálló porok és a bűz. A zajhatás a telep működése során
jelentős lehet. Napjainkban éppen ezért a környezetterhelések felmérésére kötelező monitoringrendszerek (levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi, talajokat, felszíni, felszín alatti vizeket
mintázó) telepítése is a lerakók területén és környezetükben117. (Ballabás G., 2011. a.)
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Németországban és Dániában például ma már tilos a vegyes gyűjtésű, bomló szerves anyag tartalmú hulladék
lerakással történő ártalmatlanítása.
115
Az NKP II. elvárása 2008-ra 60% lett volna.
116
Országos léptékben egyébként csak Budapesten és Bács-Kiskunban volt alacsonyabb 80%-nál a rendezett
lerakási arány, a többi megyében még mindig az országos átlag felett vagy közelében volt 2003-ban. Budapesten a
hulladékégetőnek, Bács-Kiskunban pedig főleg más, nem rendezett lerakási formáknak volt köszönhető ez az érték.
117
A hulladéklerakók többféle módon is csoportosíthatóak. A lerakandó hulladék minősége és az előkezelés
módja szerint a jelenlegi európai és hazai szabályozás három fajtájukat különbözteti meg: a veszélyeshulladék-

55

Előretekintve 2005-re fejeződött be a Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) vezetésével az a
vizsgálat, ahol kizárásos alapon az ország teljes területére elvégezték a lerakónak alkalmas újabb
területek kijelölését. 825 kisebb-nagyobb területet jelöltek ki potenciális lerakó területnek, és
több szempontból minősítették is ezeket. Így alapkutatásként az adatbázis rendelkezésre áll a
területek részletes, terepi vizsgálatához (MÁFI, 2005.).
Komoly problémát jelent a már felhagyott, bezárt, mindenféle védelem és monitoring rendszer
nélküli települési hulladéklerakók rekultiválása, illetve kármentesítése. Egy 2002-ben PHARE
támogatással elvégzett felmérés 2667 1950. után létrehozott települési lerakót mért fel. A
felmérés idején ezek közül 798 működött, melyből 465-nek volt valamilyen engedélye, és 114
volt az új szabványoknak megfelelő, biztonságos lerakó. (OHT. I.) Ebből is érzékelhető, hogy
ezen lerakók jelentős környezeti kockázatot jelentenek. Éppen ezért egyrészt 2009. július 15-ig
minden olyan lerakót be kellett zárni, mely nem rendelkezett az előírt védelmi és monitoring
rendszerekkel, másrészt az új regionális rendszerek és társulások feladata a területükön lévő
ismert lerakók rekultiválása, és az alapszintű monitoring működtetése. Így hazánkban várhatóan
mintegy 70-90 korszerű, nagy kapacitású lerakóval számolhatunk középtávon.
Az új regionális hulladékkezelő és ártalmatlanító rendszerek esetében azonban nemcsak előrelépés, hanem
komoly hiányosságok is mutatkoznak:
-

A hulladékmegelőzés, és újrahasználat szemléletének és eszközeinek beépítése még tervezés szintjén sem
jelent meg az új rendszerek legtöbbjénél, bár az ehhez kapcsolódó EU-s elvárások ismertek voltak
(Munkácsy B. –Ballabás G., 2008).

-

Az elmúlt évtizedben, újonnan létrehozott lerakók kapacitása bizonyos térségekben, a kis arányú
újrahasznosítás és a csak kis mértékben csökkenő lerakott mennyiség miatt, vészesen csökken, így máris
gondolkodni kell ezek bővítésében, vagy újak megnyitásában. 2008-as lerakási és kapacitási adatokat
figyelembevéve országosan 2014-2015-ig elegendőek a mostani lerakók kapacitásai. A környező
országokban már alkalmazott, közgazdasági eszközök bevezetése (például lerakási adó - landfill tax),
melyek célja a hulladékok lerakóktól való eltérítése, nálunk a tervek ellenére, nem történt meg.

-

A regionális rendszerek térbeli optimalizációja nem történt meg (települések csatlakozása nem logisztikai
szempontok szerint történik, rendszeren belül a létesítmények elhelyezése sem optimális). Így könnyen
előfordulhat, hogy bizonyos települések hulladékai 50-60 kilométerre is elszállításra kerülnek, pedig jóval
közelebb is vannak korszerű lerakók (például: Sajókaza, Hejőpapi térségében). Ráadásul bizonyos
települések nem is csatlakoztak egy rendszerhez sem, így az országos lefedettség sem biztosítható.

-

Az Európai Unió csak a beruházásokat támogatta, így a néhány esetben túl is tervezett rendszerek működési
költségeit a hulladéktermelők (lakosság, intézmények) kell, hogy állják (ennek kommunikációja ráadásul
számos térségben nem vagy késve indult el), így potenciális veszély az illegális hulladéklerakás
megnövekedése (Reiniger R. nyomán, 2008.).

lerakót, a nem veszélyeshulladék-lerakót, az inerthulladék-lerakót (stabil építési, bontási hulladékok számára) (M.16.
tábla).
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Az ipari hulladékok lerakói bizonyos térségekben még nagyobb kockázatot hordoznak.118
Ezekben a zömmel bezárt lerakókban a legóvatosabb becslések szerint is 500 millió tonna ipari
hulladék található, melynek mintegy 7%-a veszélyes hulladék, amelynek a legnagyobb (90%
körüli) része a timföldgyártás melléktermékekeként vörösiszap. (Fodor I.- Pomázi I. 2011.) Ez
utóbbi lerakók, tározók Ajka, Almásfüzitő, Neszmély, Mosonmagyaróvár térségében találhatóak.
Szintén megemlítendőek a nagy széntüzelésű erőművek (például Pécs, Ajka, Inota, Oroszlány,
Tatabánya, Dorog, Visonta, Kazincbarcika-Berente) térségében található erőművi salak- és
pernyehányók, mint potenciális szennyezők.

1.4.3. A hulladékokkal kapcsolatos további válaszintézkedések
A korszerű hulladékgazdálkodásban ma már fontos szerepe van az alapos állapotfelmérés után az
adott tervezési időszakra meghatározott hulladékgazdálkodási célok, prioritások kijelölésének,
ehhez pedig eszközök és felelősök hozzárendelésének, vagyis a hulladékgazdálkodási
tervezésnek.
Példaként említendőek a tervezés szintjei és dokumentumai hazánkban:
- országos (Országos Hulladékgazdálkodási Terv I. (2003-2008.)-II. (2009-2014.) );
- regionális – tervezési-statisztikai régionként (regionális hulladékgazdálkodási tervek);
- települési szint – településenként, vagy kis települések esetén körjegyzőségenként kötelező
települési hulladékgazdálkodási tervek elkészítése.
Fontos eszközök továbbá a hulladékgazdálkodási beruházások és a kiépített rendszerek
működtetése, finanszírozása. Nemzetközi és hazai léptékben is sokszereplős (állam,
önkormányzat, nemzetközi és hazai pénzügyi alapok, illetve fogyasztók, hulladékkezelési
vállalkozások stb.) tevékenység a megosztott felelősség elve alapján. Természetesen kiemelt a
hulladék tulajdonosának felelőssége, de meg kell említeni, hogy a szigorodó nemzetközi és
nemzeti elvárások teljesítésére (főleg a regionális hulladékkezelési rendszerek esetén) számos és
jelentős súlyú európai uniós, állami finanszírozási forrás áll rendelkezésre például hazánkban az
új regionális hulladékkezelő rendszerek megvalósítására. A rendszerek működtetését általában a
hulladéktermelők (vállalkozások, fogyasztók) finanszírozzák. Ugyanakkor arról sem szabad

118

A kolontári vörösiszap katasztrófa 2010. október 4-én szomorú példája annak, hogy a nem megfelelő
ártalmatlanítás, és hatósági ellenőrzés bizonytalanságai, hiányosságai milyen károkat tudnak okozni. A tíz
emberéletet is követelő katasztrófa, előzetes becslések szerint összesen mintegy 55 milliárd forintos kármentesítést is
igényel.
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megfeledkezni, hogy ebben az erősen szabályozott119 környezeti piac szegmensben számos
profitorientált vállalkozás is működik.
A hulladékgazdálkodási szabályozás és annak fejlesztése, mint már említést nyert, szintén fontos
eszközcsoport. A szabályozásnak három nagy csoportját különböztetjük meg:
- jogi szabályozó eszközök (ide tartoznak például az európai uniós hulladékos irányelvek, illetve
a hazai törvények120 és rendeletek is);
- közgazdasági szabályozó eszközök (pénzügyi eszközök, például a beruházási támogatások, a
lakosság hulladékszállítási díjai is ebbe a kategóriába tartoznak). Ugyanakkor külön is kiemeljük
a hazánkban az 1990-es évek közepétől bevezetett termékdíjakat, melyek az anyagában történő
újrahasznosítás növelésének mind széleskörűbben alkalmazott eszközei. A 2000-es évektől már
nemcsak az üzemanyagok és csomagolóanyagok, hanem a minőségükben és mennyiségükben
mind komolyabb problémát jelentő elektronikai termékek és gépjárművek is termékdíjkötelesek.
- műszaki szabályozó eszközök (például a szabványosított hulladékminta-vételezés és értékelés
tartozhat ide, vagy hulladékkezelési létesítmények műszaki szabványai 121).
1.5. A

ZAJSZENNYEZÉS ÉS A ZAJSZENNYEZETTSÉG, MINT TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

PROBLÉMÁK

A zajvédelem, mint környezetvédelmi szakterület felértékelődése mind nemzetközi mind hazai
viszonylatban időben jelentősen megkésett, és napjainkban is kisebb súlyú más kiemelt
környezetvédelmi

területekhez

(például

vízminőség-,

levegőtisztaság-védelem,

hulladékgazdálkodás) képest. Akár az európai uniós (1990-es évek második fele, illetve 2000-es
119

A hulladékgazdálkodással összefüggő környezetpolitika megvalósításában nagy szerepe van azoknak az állami
dekoncentrált szerveknek, illetve a települési önkormányzatoknak, melyek a hulladékgazdálkodás hatósági és
közszolgáltatási feladatait ellátják. Ma Magyarországon a Környezetvédelmi- Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőségek (másodfokon a Főfelügyelőség) végzik például az engedélyeztetési, ellenőrzési feladatokat a
hulladékkezelési létesítmények esetén, míg a települési önkormányzatok kötelező feladatként látják el, sok más
mellett, a települési hulladékgazdálkodási tervezést, a települési közterületek tisztántartását, illetve a települési
hulladékkezelés, mint közfeladat megszervezését.
120
Országosan a 2000. XLIII. tv. a legfontosabb hulladékgazdálkodási jogszabály. Ennek cseréje 2012-ben várható.
121
Számos további válaszintézkedés nevesíthető még, melyek segíthetik a hulladékgazdálkodási tevékenységet.
Kiemeljük a kutatás-fejlesztést, mely például új technikákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal, szervezési
módszerekkel segítheti a hulladéktermelő, vagy hulladékkezelő cégeket, vállalkozásokat. Ebben nagy szerepe lehet a
magánszféra szereplőin túl a tudományos élet reprezentánsainak is. Szintén fontos az oktatás és szemléletformálás,
hiszen a hulladékgazdálkodás fő lépéseinek bemutatásán túl az egyes hulladékkezelési eljárások, technikák
elterjesztésében (például a házi komposztálás), megismertetésében vagy használatában számos résztvevőnek lehet
szerepe. Az utóbbi évtizedben például nemzetközi hatásra (UNEP, EEA) elkezdődött a fenntartható fogyasztás
kutatása, konkrét tervezési, értékelési, szemléletformálási módszereinek kidolgozása is, mely szoros összefüggésben
van a hulladékgazdálkodással. Külön kiemelendő hazánkban a hagyományos köz- és felsőoktatási intézmények,
valamint a civil környezetvédelmi szervezetek, például a hazai Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) szerepe is.
Szintén jó példa a nemzetközi szabályozás egyes elemeinek a hazai jogrendbe történő beépítése: például a veszélyes
vegyi anyagok használatával, kezelésével, szállításával foglalkozó REACH irányelv említhető meg.
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évek eleje), akár a hazai, nemzeti szintű jogi szabályozás kezdetét (1980-as évek első fele), vagy
a konkrét védelmi tevékenységet tekintjük, jól megfigyelhető, hogy mind a mai napig „a kisebbik
testvér” szerepkörében találjuk. Ennek több oka is van: számos esetben a környezetpolitikai
prioritások megállapítása során a közvetlen, azonnali emberi egészségkárosodás veszélyét
hordozó, vagy közvetlen gazdasági veszteséget, környezetkárosítást okozó, azt megvalósító
tevékenységekre és hatásaikra irányul a figyelem. A mindennapokban, sok esetben rendkívül
szubjektív a zajhatások megítélése, pedig objektív mérési és értékelési módszerek rendelkezésre
állnak. Ám ezek megértése, az ezzel kapcsolatos ismeretek nem lettek az emberi közösségek
általános ismereteinek részei. Pedig a koncentráltan, elsősorban a települési azon belül főleg
városi terekben, jelesül a nagy forgalmú közlekedési, vagy jelentős ipari objektumok térségében
napjaink alapkutatásai és ezek értékelései egyértelműen mutatják, hogy az erős zaj az emberi
tevékenységre, és egészségre is súlyos hatással van. A zajszennyezés, tehát a világban és
hazánkban is elsősorban tipikusan települési környezetvédelmi probléma.
A zajforrásokat sokféleképpen szokták csoportosítani, ennek egyik megközelítése az eredet szerinti
csoportosítás. A fő zajforráscsoportok: a közlekedési (közúti, kötöttpályás, légi) csoport, az ipari zajok (az
üzemek mechanikai és áramlástechnikai zajai, az építkezések, a bányászat), védelmi tevékenység
(hadgyakorlatok,

gyakorlórepülések),

a

szabadidős

tevékenységek

zajkibocsátása

(a

kulturális-,

szórakoztató-, vendéglátó-, sport- és a helyi hangosítás berendezéseinek kibocsátása), az egyéb kategória
(lakóhelyi környezet zajártalma, mint például az épületeken belüli zajforrások, - szolgáltatási tevékenységek,
műszaki berendezések, kommunális zajok, illetve a kültéri berendezések zajforrásai). (Moser M. – Pálmai
Gy. 1999., Póta Gy-né 2006. nyomán)

Az 1990-es években (is) a közlekedés volt a domináns zajforrás122. Az évtized második felétől a
közúti közlekedés járműállományának és kihasználtságának növekedésével a főközlekedési utak
csomópontjainak, nagyvárosi, és falusi szakaszainak zajhelyzete kezdett kritikussá válni.
Az ipar bizonyos ágazatainak (például bányászat, egyes erőművek, kohászati központok, gépipari
telephelyek) leépülésével, az ipari szerkezetváltással (modernizált vagy új telephelyek, és
gyártósorok) az ipar már minimális részét zavarta csak a lakosságnak, ez is főleg bizonyos városi
terekben jelentkezett. A katonai tevékenység a Szovjet Hadsereg kivonulásával, és a Magyar
Honvédség jelentős leépítésével szintén kevéssé jelentős problémaforrássá vált. Növekedett
viszont a jelentősége a szabadidős, és a lakóhelyi környezetek zajártalmainak. A városokban
122

Az 1980-as években egyértelműen a közlekedés, abból is kiemelten a közúti közlekedés jelentette hazánkban a
legnagyobb problémát. A zajpanaszok majdnem kétharmada a közlekedéshez kötődött, és különösen a községekben,
az ott áthaladó főközlekedési utaknál okozott problémát. A szomszédok által keltett zajok a bejelentések 12%-ában
jelent meg, különösen a nagy népsűrűségű területeken. Az ipar volt az alapja a zajpanaszok 9%-kának és ez főleg
Budapesten jelentett nagyobb problémát, hisz a város szövetében a lakó- és munkahelyöv gyakran egymásba olvadt.
(Bodnár L. – Fodor I. – Lehmann A., 1999.) Külön problémakör volt a katonai zajhatások (gyakorló repülések,
hadgyakorlatok, éleslövészetek) bizonyos térségekben (például Veszprém-Hajmáskér, Táborfalva, Debrecen, Tököl)
való sűrűsödése is, ám ezekre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
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jelentett és jelent növekvő problémát a különféle könnyűzenei fesztiválok, vendéglátóhelyek
vagy kifejezetten a budapesti belvárosi bérházakban megjelenő szolgáltatáshoz köthető
zajforrások (például: táncstúdiók, fitnesstermek stb.) megjelenése és növekvő száma. A
szomszédság által okozott zajok továbbra is jelentős problémát jelentenek, általában a panaszok
sorrendjében a harmadik helyen. (Bite P-né, 2000., Czira T. 2000., Fodor I. 2001. nyomán) A
szaktárca 1990-es évek második felére vonatkoztatott számítása és becslése szerint az
egészségügyi szempontból kritikus 65 dBA zajszint felett a lakosság 11,5%-a élt. 28-30 ezer
ember (0.28%) élt a számítások szerint az európai szinten azonnali beavatkozást igénylő
zajszintű területeken főleg Budapest főbb útjai és a Ferihegyi repülőtér mellett
Az OECD 2000. évi országértékelése szerint Magyarországon a közlekedés okozta zajártalom volt komoly
probléma, hiszen a lakosság több mint 50 %-a (5 millió fő) magas zajszintű területen élt (65dB<). 80%-uk
(4 millió fő) számára a közúti közlekedés volt a legnagyobb problémát okozó zajforrás, a vasút „csak” 810%-ot zavart. A légi közlekedés 2000-ben nem volt jelentős probléma országosan – bár azóta Budapesten
és térségében már kezd azzá válni például: Ferihegy , Tököl térségében. (OECD, 2000.)

A 2000-es években a fő arányok, trendek nem változtak a növekvő városi közúti közlekedés
mellett a szabadidős, a szomszédsági zajok adtak leginkább okot a panaszokra, bejelentésekre.
Kiemelendő a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér repülési műveleteinek jelentős növekedése 123,
az úgynevezett „low cost” légitársaságok megjelenésével, mely nemcsak a repülőtér
környezetében, hanem a megközelítési folyosók térségében is, főleg a fővárosban okozott
panaszokat.
Az Európai Unióban 2006-ban végzett becslés alapján a következő zajterhelés, illetve
zajszennyezés éri a lakosságot (lakossági arányok):
-

<55dB – 28,9%, 55-60 dB – 26,9%, 60-65 dB – 21,9%

-

65-70 dB – 14,7%, 70-75 dB – 6,2%, 75 dB < - 1,4%

Vagyis az Európai Unió átlagában a hazainál alacsonyabb értékek tapasztalhatóak. A lakosság
összesen majdnem negyedét éri súlyos (65dB<), illetve kritikus (70dB<) zajterhelés. (Berndt M.,
2007.)
A Budapestre, 2007-re elkészített stratégiai zajtérképek új, számított lakossági érintettségi értékei a korábbi
számításoknál, becsléseknél pontosabb értékekkel jelentős problémákat tártak fel. Az 1,7 millió emberből
650 ezret érint a súlyos (65dB<) napi átlagos közúti zajterhelés, míg éjszaka a súlyos (55dB<) közúti
zajszennyezettség a számítások szerint 710 ezret érint. Ebből a kritikus egész napos (70dB<) érték 337 ezer
lakosnál, míg az azonnali beavatkozást igénylő (75dB<) érték 86 ezer lakosnál állt fenn. A kötöttpályás
közlekedés ehhez képest csak mintegy húszezer embert zavar (65dB<) az egész napos (L

den)

és éjjeli

(55dB<) értékek (L éjjel) alapján. (Intézkedési Terv 2008.)
123

Éves szinten az 1990-es évek elejére jellemző 55-60 ezerről, 120 ezer fölé nőtt az éves repülési műveletek száma
2006-ra.
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1. 5. 1. A főbb zajvédelmi válaszintézkedések települési szemszögből
A nemzetközi és hazai zajvédelmi tevékenység legfontosabb eszközeit, tevékenységét három
alapvető, nagy csoportba lehet besorolni:
- tervezési, rendezési és szabályozási eszközök,
- konkrét beavatkozások megalapozása és végrehajtása,
- horizontális intézkedések (kutatás, fejlesztés, oktatás, szemléletformálás stb.).
Ezek rövid bemutatására vállalkozunk a következőkben kiemelve és részletesebben bemutatva a
konkrét beavatkozásokra vonatkozó jellemzőket. (Ballabás G., 2011. b.)
A zajvédelmi tevékenység tervezéséhez nagyon fontos ismerni az adott területi egység vagy
település zajhelyzetét. Ennek feltárása után kerül sor az adott tervezési időszakra vonatkozó
célok és célkitűzések majd a prioritások (kiemelt célok) megfogalmazására. A tervezés feladata a
feladatok eszköz- és felelősi rendszerének megtervezése is.
Az aktuális hazai környezetvédelmi tervezési alapdokumentum, a 3. Nemzeti Környezetvédelmi
Program (2009-2014.) külön végrehajtási programot, úgynevezett tematikus akcióprogramot
szentel a települési környezetminőség és azon belül a zajhelyzet javításának.
Települési szinten a települések települési környezetvédelmi programja kötelezően kell, hogy tartalmazzon
zajvédelmi munkarészt is. Ezen túl a települési szerkezeti tervben (korábban általános rendezési terv volt a
neve), mely többek közt adott településrészek beépíthetőségét, használatát korlátozhatja, van lehetőség
speciális területi kategóriák kijelölésére124. A szabályozási tevékenységben egyrészt fontos annak
megállapítása, hogy milyen szervek, milyen feladatokkal és eszközökkel léphetnek fel a zajvédelemben125.
A települések maguk is hozhatnak saját jogszabályt, például helyi zajrendelet formájában. Fontos kiemelni,
hogy az országos jogszabályt nem írhatnak felül, csak szigoríthatják azt. A települési zajvédelmi hatósági
feladatokat a kistérségi székhely jegyzője látja el szolgáltató (például vendéglátó-ipari) létesítmények
esetén.

Nagyon lényeges a határértékek, vagyis azon felső limitek megállapítása, amelyeket akár
kibocsátási oldalon (például eszközök, gépek; emissziós, forrásoldali megközelítés), vagy
védendő létesítményekben (például lakóházakban; immissziós, terhelésoldali megközelítés) be
kell(ene) tartani. Ezek közül a legfelső határértékek az egészségügyi limitekhez igazítottak,
hiszen nappal 65 dB, éjszaka 55 dB a legfelső megengedett határ, de lakóövezetekben általában
124

Ezek egyike az úgynevezett csendes övezet, mely zajvédelmi szempontból fokozott védelmet igénylő
intézmények (például kórház, iskolák, szociális létesítmények) köré tervezhető, és például bármilyen nagy zajjal járó
tevékenység betelepedését ez alapján meg lehet tagadni az övezetbe.
125
Ma hazánkban egyrészt ezt a környezetvédelmi kerettörvény (1995/LIII. Tv.) másrészt egy új zajvédelmi
kormányrendelet (284/2007.) határozza meg. A legfontosabb hatóságok közé tartoznak a Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek, melyeknek meglehetősen sok feladata van a zajvédelemben is. Ezek
közül kiemeljük a környezetvédelmi engedélyezés és a hatósági ellenőrzés, továbbá a bírságolás feladatköreit.
Hatáskörük a termelő (főleg ipari) létesítményekre terjed ki.
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csak 45 dB nappal, illetve 35 dB éjjel ez az érték. (8/2002. KöM-EüM, illetve 93/2007. KVVM
rendelet)126 A műszaki szabályozók közül szabvány egységesíti (MSZ 18150-1) például a zajok
és rezgések vizsgálatát.
Mindenféle zajvédelmi beavatkozást célszerű, hogy mérések előzzenek meg. A fő cél, hogy
objektíven igazolható legyen például a zajszennyezés. Ehhez különféle zajszintmérő műszereket
alkalmaznak, melyek általában az emberi hangérzékelés hangerősségi szint és frekvencia
tartományait veszik figyelembe (dBA szint). Zajmérést napjainkban is, akárcsak az 1980-as
évektől, bejelentésre, eseti jelleggel végzi/végezteti el a hatóság (felügyelőség, vagy a települési
önkormányzat). A legtöbb mérés ma is így készül.
A hazai zajhelyzet átfogó felmérését például 1995-ös kezdettel egy európai uniós (PHARE)
társfinanszírozású 2000-ig tartó felmérési programban kezdték meg127. Az összesen 180 mérőpontot főleg
nagyforgalmú főutak mellett jelölték ki, különös tekintettel a nagyvárosi szakaszokra. Nappal a mérőpontok
64%-nál (65 dB <), éjjel a mérőpontok 92%-ánál (55 dB <) tapasztaltak súlyos zajszennyezést. (Adatok
hazánk környezeti állapotáról 2005.)

Az úgynevezett stratégiai zajtérképek128 elkészítését egy új európai uniós rendeletcsomag, írta
elő, melynek alapja: a 49/2002 EK irányelv 129, mely a stratégiai zajtérképek és hozzájuk tartozó
intézkedési terv készítési kötelezettségéről szól. Az intézkedés lényege, hogy egységesen(!),
európai szinten a kritikus objektumokra (jelentős zajforrásokra) és a nagyvárosi agglomerációkra
(100.000 fő felett 2012-ig) egy-egy megbízható és összehasonlítható zajtérkép-sorozat és
(zaj)adatbázis készüljön. Kritikus objektumok a nagy forgalmú közutak, vasútvonalak és
repülőterek, illetve az agglomerációkban még a nagy ipari üzemek. A térképeknek és a belőlük
képzett adatbázisoknak alapul kell szolgálniuk a jelentősebb zajforrásokra vonatkozó közösségi
intézkedések és helyi intézkedési tervek fejlesztéséhez. Fontos, hogy mindez a széles
közvéleményhez is eljusson. (Parászka V., 2005.) Budapestre és Ferihegyre külön-külön 2007ben készült a stratégiai zajtérkép, és 2008-ra az intézkedési tervek, melyeket a szakértők az egyes

126

Közgazdasági eszközök is vannak ma már a hazai zajvédelemben, például a Ferihegyi Repülőtéren engedéllyel
leszálló, de a megállapított határértékeket átlépő gépek tulajdonosait ún. zajterhelési díj fizetésére kötelezik, mely
összegekből a repülőtér térségében több esetben támogatták (támogatások) nyílászárók cseréjét.
127
Hazánkban állandóan telepített zajszintmérő-rendszer csak a Ferihegyi Repülőtéren működik hat fixen telepített
mérőponttal, illetve mobil eszközökkel. A mérések az 1980-as évek óta folynak, de a jelenlegi rendszer 2004. óta
üzemel.
128
Stratégiai zajtérkép alatt egy agglomerációra (például a budapestire) 16 különféle térképfedvényt kell készíteni.
(közúti, vasúti, légi közlekedési, üzemi zaj külön-külön egész napra, illetve külön-külön csak éjszakára (22-08). A
zajokat pedig nemcsak zajterhelési térképeken (8 db), hanem úgynevezett konfliktustérképeken128 (8 db) is ábrázolni
kell. A zajtérképezés nem zajmérések alapján (nincsenek immissziós adatok), hanem számos alapadatból (geodéziai,
emissziós, forgalomadatok, felszíni beépítettség, népességi stb.) számítások alapján készülnek egy elméleti
négyméteres magasságra. Viszonylag pontos értéket szolgáltat az adott területen zajhatásnak kitett emberekről,
illetve közösségi létesítményekről (iskolák, kórházak).
129
Értelmező hazai jogszabályai a 280/2004. (X.20.) kormányrendelet és a 25/2004. (XII.20.) KVVM rendelet.
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önkormányzatok (Budapest+21 település az agglomerációs térkép esetén) javaslatai alapján
állítottak össze. (Berndt M., 2007., Bedő A. 2009.)
A konkrét zajvédelmi beavatkozási módszerek többféleképpen is csoportosíthatóak. Az egyik
nagy csoport az úgynevezett adminisztratív intézkedések köre. Ide például a forgalomszervezési
intézkedések (például közúti forgalom sebességének, nagyságának, összetételének, időbeli
lefolyásának befolyásolása, szabályozása) tartozhatnak. A másik nagy csoport a műszaki
megoldásoké130. Ezen belül az aktív műszaki beavatkozások a hangforrás zajkibocsátását
csökkentik gépészeti vagy konstrukciós módszerekkel. A passzív eszközök, módszerek
segítségével a védendő objektumokban próbáljuk mérsékelni a zajszintet. Jó példái ezeknek a zaj
terjedését akadályozó eszközök építése (zajárnyékoló falak, földtöltések, növényvédő sávok
telepítése), vagy az épületek nyílászáróinak cseréje, utólagos szigetelelése. Ezeknél jelentősen
eltérő 4-15 dB közötti zajcsökkentés jellemző a gyakorlatban. Másrészt a közútnál a csendes
burkolatok, tehát vízáteresztő nagy hézagtartalmú burkolatok 4-6 dB-lel csökkenthetik a
gördülési zajt. Az utak részleges, vagy teljes fedése komolyabb eredményekkel kecsegtet
(minimum 15dB), így különösen kritikus helyzetű lakókörnyezetekben használható, de jelentős
beruházási igénye van.
A horizontális intézkedések közül a legfontosabbak a zajcsökkentési kutatások, szolgáltatások,
illetve a zajvédelemmel összefüggő oktatás és szemléletformálás támogatása. Az egyik
legfontosabb kérdés természetesen a lakossági magatartás és szemlélet formálása. (vásárlási
szempontok fejlesztése, utólagos zajszigetelési beruházások (például nyílászárók), empatikus
viselkedés és kommunikáció).

1.6. A KÖRNYEZETBIZTONSÁG NÉHÁNY ASPEKTUSA HAZÁNK TELEPÜLÉSEIN
A környezetbiztonság131, mint komplex, környezetvédelemhez kötődő fogalom nem régi keletű.
132

A környezeti elemektől és hatótényezőktől függetlenül azért kerül itt tárgyalásra, mert

130

Természetesen más zajforrásoknál is alkalmazhatóak zajvédelmi intézkedések, az üzemeknél a gyártócsarnokok,
berendezések utólagos szigetelésétől, az egyéni védőfelszerelések biztosításán át, az új, zajszegény technológiák
megvásárlásáig, vagy az új telephelyre költözésig terjedhet a paletta. (Ballabás G., 2011.) Ezen eszközöket hazánk
zajjal érintett településein egyre széleskörűbben alkalmazzák.
131
Egy megközelítés szerint: „A környezetbiztonság fogalma integrálja azokat a valószínűsíthető káreseményeket,
és az ezek ellen tett intézkedéseket, amelyek egyrészt a váratlan és szélsőséges természeti folyamatok
következményeiként veszélyesek a környezetre, másrészt az emberi gondatlanság miatt bekövetkező mérgezések,
veszélyes anyagokkal okozott haváriák (vegyi balesetek) és természeti katasztrófák (tűzesetek) miatt okoznak súlyos
környezeti krízishelyzeteket.” (Czira T. 2004. b. p. 3.) Más megközelítésben:
„A mindenkori környezetvédelem adott állapota, annak egyes elemei vonatkozásában külön-külön és együttvéve. A
föld, a vizek, a levegő, a természetes és mesterséges környezetnek az emberekre, a társadalomra, az egész érintett élő
–és élettelen világra, valamennyi értékre gyakorolt, negatív hatással szembeni védettségnek a mértéke.” (Hankó M. –
Földi L. 2009.)
132
A 2002-es kiadású akadémiai Környezet- és Természetvédelmi Lexikon például nem említi még, mint fogalmat.
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hazánkban és a későbbiekben vizsgált régióban is számos települést jelentős mértékben érintenek
a környezetbiztonsági kérdések, illetve problémák. A szakirodalom többféle környezetbiztonsági
problémakört is ismertet, melyeket alapvetően két nagy csoportba természeti, illetve
civilizációs/technológiai környezetbiztonsági kérdések köré sorolnak, azzal a kitétellel, hogy a
természeti káreseményeket is erősíthetik antropogén tényezők, vagy folyamatok, illetve
természeti káresemények is kiválthatnak technológiai/ipari katasztrófákat. Az esetleges negatív
hatások/haváriák kapcsán három átfogó beavatkozási terület különböztethető meg: a megelőzési,
az alkalmazkodási, kárenyhítési/kárfelszámolási területek.
Hazánkban a településeket érintő legfontosabb környezetbiztonsági kérdéseknek tekintik:
-

az ár- és belvízveszélyeztettséget;

-

a lejtős tömegmozgásokhoz (és földrengésekhez) köthető veszélyhelyzeteket;

-

az erdőtüzek jelentette kockázatot;

-

a valószínűsíthetően a globális klímaváltozáshoz köthető időjárási szélsőségek (viharok,
hőhullámok, aszályok stb.) gyakoriságának növekedését;

-

a súlyos gazdasági és azon belül ipari (veszélyes anyagokhoz köthető) veszélyhelyzetek
kialakulását133;

-

és külön a nukleáris kockázatok kérdéskörét. (Rausz A. – Czira T. 2005.; Janik Z., 2006.
nyomán)

Ezek közül terjedelmi korlátok miatt e fejezetben csak egyet emelünk ki. Az emberi
közösségeket, a településeket, de természeti rendszereket is veszélyeztetik azok a veszélyes
anyagok felhasználásával, feldolgozásával, vagy tárolásával jellemezhető működő termelő
üzemek, melyeknek 2002-ig kellett bejelenteni tevékenységüket134. A környezetbiztonság
szempontjából fontos, hogy a 2003-ban meglévő 109 hazai üzemből 46 volt különösen veszélyes,
melyek 36 településen voltak megtalálhatóak. Ki kell emelnünk Budapestet, Szegedet,
Kazincbarcikát, Várpalotát, Dunaújvárost, ahol főleg vegyipari és kohászati üzemekhez köthető
tevékenységek kerültek regisztrálásra. (Jelentés 2005.) (F.x.ábra)
Az EU IPPC135 irányelv (96/61/EC Irányelv) hatálya alá tartozó és jelentésköteles
termelőüzemből hazánkban 1093 volt (2007.). A legnagyobb számban állattartó telepek (főleg
sertés- és baromfitelepek) és hulladéklerakók kerültek felmérésre, amelyek nagyobb területi
koncentrációban Budapesten, Pest, Komárom-Esztergom, Baranya, Hajdú-Bihar megyék
133

Egyes szerzők ide sorolják a környezeti kármentesítés nagy kockázatú területeit, melyeket mi röviden a
hulladékgazdálkodással foglalkozó alfejezetben említettünk meg.
134
A 96/82/EK Tanácsi Irányelv (Seveso II. direktíva) alapján elfogadott 2/2001. (I.17.) kormányrendelet alapján.
(Rausz A. –Czira T. 2005. nyomán)
135
Integrated Pollution Prevention and Control - integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés Az EU termelő
üzemeket érintő egységes jogi szabályozó eszköze.
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településein voltak megtalálhatóak. Ezek közül a jelentősebb levegő- és/vagy vízszennyezésük,
valamint veszélyes hulladék termelésük miatt az uniós EPER, majd a bővített E-PRTR136
adatbázisokba regisztrálásra kötelezett, veszélyesebb ipari majd 2007-től mezőgazdasági üzemek
(2006-ban 94 db, 2009-ben 731 db) viszont főleg feldolgozóipari (kohászat, vegyipar,
építőanyag-ipar) és energiatermelési (hőerőművek), illetve állattenyésztési tevékenységgel voltak
jellemezhetőek, és jelentős számban és koncentrációban a Közép-Dunántúlon voltak
megtalálhatóak (a hazai IPPC és az EPER, EPRTR honlapok alapján).
A közlekedési eredetű talajszennyezések egyes településekhez (például Szeged esetében) köthető
vizsgálatai főleg a nehézfémek felhalmozódására és településen belüli valamint egyes települések
közti különbségeire koncentrálnak. (Farsang A. – Puskás I., 2007.)
Külön kategóriát jelentenek a kármentesítendő területek, melyek zöménél a felszíni és felszín
alatti környezeti elemek védelme érdekében, tulajdonos hiányában zömmel állami forrásból kell
az ott korábban kibocsátott, vagy elhelyezett veszélyes szennyező anyagokat elszállítani,
ártalmatlanítani, a területet utógondozni. Az 1996-ban induló tárcaközi Országos Környezeti
Kármentesítési Program keretében eddig 15.000 potenciálisan szennyezett terület felmérése és
mintegy 500 kármentesítése történt meg 2008-ig, mintegy 55-60 milliárd költségvetési forint és
további uniós és céges források elköltésével137. A legnagyobb eddig elvégzett kármentesítések: a
kővágószőlősi uránércbányászati kármentesítés (18,5 milliárd forint), a Metallochemia projekt
(12 milliárd forint), Nitrokémia Rt. projektje (10,5 milliárd forint) az Üröm-Csókavári projekt
(eddig 6 milliárd forint) (Hazánk környezeti állapota 2005., Hazánk környezeti állapota 2010.)
(M.22. ábra). A szükséges forrásokat az EU, az egyes szaktárcák, illetve bizonyos esetekben
gazdálkodók, és önkormányzatok biztosítják. A 100 km2-re eső kármentesítendő területek
vonatkozásában egyértelműen Budapest vezet (104 db), de Békés, Komárom-Esztergom,
Veszprém megyékben (és településeiken) is magas ez az arány (20-39 db)138 (Rausz A. -Czira T.
2005.).

136

EPER – European Pollutant Emission Register, European Pollutant Release and Transfer Register
A legtöbb területen szénhidrogén (nyersolaj, finomítványok), illetve nehézfém szennyeződés került kimutatásra.
A potenciálisan szennyezett területek egy része a bányászat, illetve ércelőkészítés (például Kővágószőlős,
Gyöngyösoroszi, Recsk, Bélapátfalva), vagy feldolgozóipari tevékenység és ipari veszélyes hulladékok deponálása
(például Garé, Nagytétény-Metallochemia, Üröm-Csókavári kőfejtő, Óbuda – gázgyár), következtében
szennyeződött el. Így a legnagyobb erőfeszítést igénylő beavatkozások a korábbi fővárosi és középhegységi ipari
területekhez köthetőek (F. 39. ábra). Emellett megemlítendőek a térben kevésbé koncentráltan jelentkező, a volt
szovjet és magyar laktanyákhoz, gyakorlóterekhez, katonai repülőterekhez (Debrecen, Kunmadaras, Kiskunlacháza,
Tököl, Sármellék, Kalocsa), továbbá mezőgazdasági, élelmiszeripari, valamint a MÁV tevékenységéhez köthető
kármentesítések.
138
A program végrehajtása, főleg finanszírozási problémák miatt, csúszásban van. A teljesítési határidőpontokat
többször is módosítani kellett, például a 2010-ig teljesítendő feladatokat 2015-ig. A program elindításánál, a források
megfelelő rendelkezésre állása esetén 40 éves időtávban gondolkodtak. (ÁSZ., 2011.)
137
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2. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TELEPÜLÉSEINEK KÖRNYEZETVÉDELMI
HELYZETE

Az előző fejezet fő célja volt, hogy hazánk fő környezeti jellemzőit és tendenciáit az
elmúlt három évtizedben az OECD PSR modelljének logikájában bemutassa. A földrajzi, és
főleg településekre vonatkoztatott megközelítés, akárcsak az előzőekben, jelen fejezetünkben is
fontos vezérfonal lesz. Általános célkitűzésünk tehát az, hogy megvizsgáljuk, hogy egy hazai
NUTS 2-es szintű régió településeiről lehet-e, illetve ha lehet, milyen módon lehet egy átfogó,
földrajzi szempontú környezeti értékelést elkészíteni különös tekintettel a jelen és a közelmúlt
jellemzőire és folyamataira. AZ OECD Terhelés-Állapot-Válasz (PSR) logikáját itt is alkalmazni
fogjuk. Konkrét célkitűzésünk ezentúl az, hogy egy átfogó települési környezeti értékelés alapjait
kidolgozzuk, illetve feltárjuk milyen lehetőségeket és korlátokat jelentenek a konkrét
környezetvédelmi szakterületek egymástól sok esetben elkülönülő forrásai, adatbázisai, értékelési
módszerei. Ehhez természetesen igyekeztünk áttekinteni mindazon írott környezetvédelmi,
környezetgazdálkodási, földrajzi forrásokat, monográfiákat, folyóiratcikkeket, melyek egy ilyen
regionális léptékű települési áttekintés alapjai lehetnek, és számunkra is hozzáférhetőek voltak.
Szintén fontos forrásnak voltak tekinthetők azok a tervezési dokumentumok (például térségi,
települési környezetvédelmi, vagy hulladékgazdálkodási programok és tervek), kutatási
jelentések, illetve bizonyos jogszabályok, melyeket másodlagos forrásokként hasznosítottunk.
Igyekeztünk fellelni és alkalmazni bizonyos szabadon hozzáférhető települési és regionális
adatbázisokat, melyek konkrét, vagy közvetett környezeti adatsorokkal bírtak. Ezek közül külön
kiemeljük az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) részben helyhez kötött
szennyezőkre vonatkozó hulladékkezelési, légszennyező anyagok kibocsátását tartalmazó, illetve
felszíni vízfolyások vízminőségi paramétereivel feltöltött alrendszereit, továbbá az Országos
Légszennyezettségi

Mérőhálózat

(OLM) adattábláit.

Ezen

túl

bizonyos

szakterületek

vizsgálatánál hasznos segítségnek bizonyult a többek közt a KSH településsoros adataival
feltöltött TEIR is139. Fontos célkitűzés volt ezen adatbázisok alkalmazási lehetőségeinek és
hiányosságainak feltárása is. Korábbi kutatásaink alapján feltételeztük, hogy községek, kisebb
települések esetén ezen adatbázisok környezeti mutatói szűk körűek, és feltöltöttségük is hiányos,
így igyekeztünk kisebb mintaterületen terepi vizsgálati módszerekkel (interjúk, kérdőívek) és
azok értékelésével információkhoz jutni, illetve ezeket az átfogó értékelésnél esettanulmányként
alkalmazni.
139

Az adatbázisok jellemzőiről, alkalmazhatóságáról lásd tanulmányunkat (Ballabás G. 2010.).
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A mintaterület, a Közép-dunántúli régió és településeinek kiválasztása több szempont alapján
történt.140

Egyrészt

közismertek

azok

a

nagy

volumenű

környezet-átalakítások,

és

környezetszennyezések, melyek a múlt században különösen az itteni nyersanyagokra települt,
koncentráltan elhelyezkedő iparnak (például a barnaszén- és bauxitbányászat), illetve az
iparszerű mező- és erdőgazdaságnak voltak köszönhetőek. Ezentúl az elmúlt évtizedekben gyors
ütemben fejlődő és fejlesztett városok lakosságának fogyasztása, valamint a közlekedés és egyes
térségek országos léptékben is jelentős turisztikai terhelése számos környezeti probléma okozója
volt, és részben ma is az. Nagyon fontosak ugyanakkor azok a környezeti elemek, értékek
melyek megóvása, nemcsak térségi, hanem országos szinten is kiemelkedő fontosságúak.
Példaként említjük a nagy állóvizek, például a Balaton, a Velencei-tó, a tatai Öreg-tó
vízpótlásának, illetve vízminőségük javításának mind a mai napig aktuális kérdéseit, vagy a
Dunántúli-középhegység karsztvízkincsének mennyiségi és minőségi védelmét, valamint ésszerű
hasznosítását, vagy akár a régió élő és élettelen természeti értékeinek veszélyeztetettségét és
védelmét mint komplex kérdésköröket. A terület kiválasztásának fontos szempontja volt
bizonyos, már megvalósult, vagy folyamatban lévő regionális vagy települési léptékű környezeti
válaszintézkedések előzetes ismerete is. Az Európai Uniós csatlakozással ráadásul számos új
környezetvédelmi beavatkozás, beruházás valósult meg, vagy bővült ki a térségben, mely szintén
kapcsolódik a kutatási célokhoz. A tervezési-statisztikai régió kiválasztása abban is
vizsgálandónak tűnt, hogy milyen környezeti adatok, információk állnak rendelkezésre ilyen
területi léptékben, hiszen számos környezeti adatot nem megyei és regionális statisztikai,
közigazgatási alapon gyűjtenek. További szempont volt a terület kiválasztásában a szerző
személyes kötődése is, hisz tatabányai születésűként, majd tatai lakosként számos konkrét, a
régióra jellemző környezetvédelmi kérdés is a szemünk elé került.

2.1. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI

RÉGIÓ TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL FONTOS

KIEMELT TERMÉSZETFÖLDRAJZI JELLEMZŐI ÉS A RÉGIÓ TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI

2.1.1. A régió természetföldrajzi alapjellemzői

140

Közép-Dunántúl alatt az 1996. évi XXI. törvény (a területfejlesztésről és a területrendezésről) alapján 1998-ban
kialakított tervezési-statisztikai régiót értjük, mely magába foglalja Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém
megyéket. Ismert tény ezen kívül, hogy Közép-Dunántúl alatt a környezetvédelmi és vízügyi szakigazgatás egy
vízgyűjtő alapú lehatárolást alkalmaz már az 1960-as, illetve 1970-es évek óta, mely területében kisebb és
természetesen el is tér a jelenlegi régiótól. Ugyancsak megemlíthető, hogy természetföldrajzi értelemben a KözépDunántúlhoz elsősorban a Dunántúli-középhegység, mint nagytáj tartozik, ugyanakkor fontos, hogy a Középdunántúli régióhoz további nagytájak közép- és kistájai vagy azok részletei tartoznak (például Alföld, Kisalföld,
Dunántúli-dombság).
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A régió településeinek környezetvédelmi helyzetét nagyban befolyásolja a természetföldrajzi
környezet, és a természeti (sok esetben antropogén hatásokkal, terhelésekkel erősített)
folyamatok. A dolgozatnak nem célja a részletes természetföldrajzi bemutatás és értékelés
készítése különösen településenként, ám néhány fontosabb tényezőt, illetve folyamatot ki kell
emeljünk keretjelleggel.
A régió területi kiterjedése 11117 km2, határait északon és keleten a Duna, valamint néhány
kisvízfolyás vízválasztója, délen többek közt a Balaton és a Sió csatorna képezi. Nyugaton
kiemelendő határvonalak a Tapolcai-medence és Keszthelyi-hegység tájhatára, valamint jelentős
szakaszon a Marcal völgye. Legmagasabb pontja a Kőris-hegy, az Északi-Bakonyban (709 m).
A hazai tájbeosztást tekintve 4 nagytáj részei találhatóak meg a régió területén. (M. 17. tábla)
Ebből külön kiemeljük a Dunántúli-középhegységet, melynek például domborzati, földtani,
talajtani, vízrajzi adottságai nagyban meghatározzák az egyes települések környezeti helyzetét és
azon belül például környezeti állapotát. A medencehelyzetben (például Tapolca, Veszprém,
Zirc), vagy a hegységeket elválasztó töréses árokrendszerekben elhelyezkedő (például Mór,
Tatabánya, Devecser) települések esetén a domborzatnak nagy szerepe lehet például a
vízgazdálkodási, vagy légszennyezettségi helyzet alakulásában. A középhegység peremén, a
tájhatárokon is számos település jött létre, és fejlődött a korabeli helyi és helyzeti energiákat
kihasználva (például: Székesfehérvár, Tata, Pápa). Kiemelendő, hogy a középhegység
hegyvidéki területein elsősorban középidei és harmadidőszaki üledékes kőzeteket találunk
(például triász fődolomit, triász, júra mészkövek) 141, melyeken többek közt a gyenge
termőképességű kőzethatású talajok (rendzinák), valamint az alacsonyabb térszíneken az
agyagbemosódásos barna erdőtalajok (például Bakonyvidék) és a Ramman-féle barnaföldek
(például Gerecsevidék) a jellemzőek. A medencékben a hegylábfelszíneken, a völgyekben főleg
harmad- és negyedidőszaki üledékeket találunk, melyeken változatos talajfajták jöttek létre. A
domborzati adottságok karöltve az erőteljes és sok esetben környezetileg nem megfelelő
mezőgazdálkodással a hegységek hegylábfelszínein számos környezeti probléma okozói,
amelyek közül e térségek nagyfokú erózió-veszélyeztetettségét és erózióját, valamint egyes
térségekben a lejtős tömegmozgásokat (csuszamlások, omlások) említjük, mint veszélyeztető
tényezőket. Szabó József és kutatótársai 2007-es tanulmányukban a földtani, morfológiai
adottságai miatt a Dunántúli-középhegység kistájait veszélyesség szempontjából az Északi—
Magyarországi-középhegység, a Nyugat-Magyarországi Peremvidék, sőt a Dunántúli-dombság

141

Földtanilag és kőzettanilag kivételt csak a Velencei-hegység mélységi (gránit) és kiömlési (andezit), illetve a
Déli-Bakony, a Balaton-felvidék, a Somló kiömlési (bazalt) és a Visegrádi-hegység (andezit) vulkáni kőzetű hegyei,
egykori vulkánjai képeznek.
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mögé sorolták. A felszínmozgások veszélyét közepesre egyedül a Nyugati-Gerecse területén
értékelték, ám felhívták a figyelmet arra, hogy a Mezőföld keleti peremén (a Duna magaspartjai),
és a Balaton északi partján található kistájak egyes részeit az átlagosnál nagyobb veszély
fenyegeti. (Szabó J. et. al 2007.). E kutatócsoport másik fontos megállapítása, hogy bár a Kárpátmedence nem tartozik a jelentősebb potenciális földrengés-veszélyeztetettségű területek közé, de
hazai viszonylatban a Közép-Dunántúlon található több kistáj is, amelyek besorolásuk szerint
súlyos vagy közepes veszélyeztetettségűek, köszönhetően a felszín alatti főtörés-(Zágráb-KulcsHernád) és haránttörés-rendszereknek (Szabó J. et. al 2007.).142
A másik három táj és kistájai esetén fontos kiemelni, hogy elsősorban alföldi térszínekről van
szó, a domborzat kevéssé befolyásolja települések jelenbeli környezeti helyzetét. Felszíni
formáikat főleg a felszíni vízfolyások alakították, talajképző kőzeteik harmad-, negyedidőszaki
üledékes eredetűek, a jelenben nagy szerepe van az emberi tájátalakításnak. A talajtípusokat
tekintve rendkívül változatos a három nagytáj, a domborzat, a kőzet- és a vízhatás mellett többi
talajképző folyamattól is függ, hogy milyen talajfőtípusokat, típusokat találunk az egyes
kistájakban. Kiemeljük ezek közül a löszön kialakult mészlepedékes csernozjomokat, mint a
Mezőföld legjellemzőbb, és a régió legtermékenyebb talajtípusát, mely Fejér megye középső és
déli területein találhatóak nagy kiterjedésben. Ez az adottság nagyban befolyásolta és
befolyásolja az itteni települések (mező)gazdasági és ezen keresztül környezeti adottságait.
Az éghajlati és időjárási viszonyok akár éves átlagos, akár évszakos, akár napi viszonylatban
nagy mértékben befolyásolhatják egy adott település környezeti állapotát, elég ha csak a
légszennyezettségi helyzetre gondolunk. A Közép-dunántúli régió alapparamétereit vizsgálva
(M.18.. táblázat) megállapítható, hogy az Atlanti-óceán viszonylagos közelségének köszönhető
hőmérsékleti és csapadékviszonyai kiegyenlítettebbek az alföldi régióknál és megyéknél. A
viszonylag alacsony hegységeknek, a domborzatnak kimutatható, de mérsékelt mikroklímát
módosító hatása van, mely különösen a Bakony, vagy a Tapolcai-medence esetében említhető a
régióban. Az uralkodó szélirány az alacsonyabb térszíneken északnyugati, a magasabb
térszíneken viszont egyértelműen északi. Ráadásul különösen a hegységekben, azok fő
völgyeiben, illetve az egyes fennsíkokon, de az egész régióban is jóval magasabb az átlagos
szélsebesség (minden magasságban), mint az országos átlagértékek. Ennek, a szélenergiatermelés régiós lehetőségén túl, a települések mikroklímáját és átszellőzését befolyásoló szerepe
van. A Mezőföldhöz tartozó térségek a hegyvidékekhez képest magasabb átlagos évi és nyári
142

Példaként említhetőek a Mezőföld Balaton közeli nyugati kistájai, vagy Kisalföld keleti kistájai közül a IgmándKisbéri-medence, a Bakonyalja, az Északi-Bakony, a Vértes-hegység egésze, és a Vértesalji-dombság egyes kistájai.
Nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedek legjelentősebb földrengései is a régióban jelentkeztek: 1985-ben Berhidán,
2011-ben Oroszlányban.
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hőmérséklettel,

napsütéses

óraszámmal

és

alacsonyabb

évi

csapadékmennyiséggel

jellemezhetőek. A legtöbb csapadék az egyes hónapokat vizsgálva, az országos trendeknek
megfelelően júniusban hullik.

2.1.2.A természetes növénytakaró és átalakulása a Közép-Dunántúlon
A domborzat, a földtani és talajviszonyok valamint az éghajlat eredetileg jelentősen
befolyásolták a természetes növénytakarót is. A régió jelentős része a Pannóniai (illetve kis
részben a Tapolcai-medence térségben a Nyugat-balkáni) flóratartományba esik. A középhegység
ezen belül, adottságainál fogva, önálló flóravidéket (Bakonyicum) képez, míg az alföldi és
kisalföldi kistájak külön flóravidéket (Eupannonicum) és azon belül több flórajárást (Kisalföld –
Arrabonicum; Mezőföld – Colocense) alkotnak. (Magyarország atlasza 1999. p.43.) Az emberi
társadalom több évszázados tájakat és élőhelyeket átalakító hatása, itt is megmutatkozik. A 2000es évek második felére elvégzett országos MÉTA Program143, mely többek közt a hazai
élőhelyek alapállapotának és veszélyeztető tényezőinek felmérésére, valamint kistájak szintjén
azok növénytani és ökológiai értékelésre vállalkozott, nagyon jelentős élőhely-degradációkról,
illetve teljes átalakításokról adott képet (M.23. ábra). A vizsgált régióban az alföldi (Mezőföld,
Kisalföld)

térszínek

jóformán

„ökológiai

sivatagnak”

tekinthetőek 144,

a

természetes

élettársulásoknak csak kis fragmentumai találhatóak már csak meg145. A természetes és
természetközeli élőhelyek eltűnésének egyik oka a fokozatosan iparszerűvé váló mezőgazdasági
termelés tájátalakító hatása, ám az okok közt van más termelési (ipar, szolgáltatások) telephelyek
és ezzel együtt a települések (a lakosság) térigénye, növekedése és hatásai is. A középhegységek
esetében a Keleti-Bakony, a Magas-Bakony, a Vértes, a Központi-Gerecse az, ahol nagy
arányban (70% felett) találjuk még meg a természetes, természetközeli társulásokat, de a
középhegység, egy-két nagyobb település és bányaterület térségét kivéve, természetessége így is
jóval magasabb. Az itteni tájátalakítás alacsonyabb foka többek közt a szántóföldi
növénytermesztés számára kedvezőtlenebb domborzati és talajadottságokban kereshető. Másrészt
fontos kiemelni, hogy az 1970-es évektől fokozatosan megerősödő hazai természetvédelem az
itteni élőhelyek átalakítását (bányászat, mezőgazdasági, erdészeti tevékenység) lassította, illetve
meggátolta. A Közép-dunántúli régióban kialakított, jelenleg meglévő, nagyobb kiterjedésű
országos jelentőségű természetvédelmi területekről az M.19. táblázat ad tájékoztatást.
143

Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete,
Növényökológiai Osztálya koordinálásával végzett alapkutatás volt, melynek komplex felméréseit majd 200 felmérő
2003. és 2007. közt végezte el.
144
Például kiemelhető Bábolna, Enying, Dunaújváros térsége.
145
Jelentősebb kivételt a Sárvíz völgye és a Sárrét térsége képez Fejér megyében. A többi térségben a természetes,
természetközeli és degradált élőhelyek aránya 10% alatt volt.
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2.1.3. A Közép-Dunántúl erdőinek és erdőgazdálkodásának alapjellemzői
A régió egyik fontos természeti erőforrása, az egyes települések környezetvédelmi helyzetét
befolyásoló tényezője: a régió erdővagyona. A régió három erdőgazdasági nagytájon helyezkedik
el.146 A legnagyobb természetességűek a régióban a Bakony, a Vértes, a Gerecse és a Velenceihegység erdőterületei, ahol az erdősültség is 50% felett van. Alacsonyabb, de még az országos
átlagot meghaladó erdősültség jellemzi a Balaton-felvidéket, valamint a Bakony- és Vértesalját.
Az alföldi térszíneken, és a nagyobb települések térségében csak kisebb kiterjedésű erdőkkel
találkozhatunk, mint amilyen például az Ács térségében, vagy a Sárvíz völgyében található
erdők. (x. ábra) Mindezeknek köszönhetően a régió erdősültsége az országos átlagot (20,5%)
meghaladja: 22,4% (2008.). (M20. tábla, M.24. ábra) Megyei léptékben Veszprém és KomáromEsztergom erdősültsége a 27% felett van, míg Fejér megyéé csak 12,5% 147. Tulajdonviszonyok
szempontjából megállapítható, hogy az országos átlagot (56%) messze meghaladó az állami
tulajdonú erdők aránya (70%), melyeket főleg állami tulajdonú erdészeti részvénytársaságok
kezelnek. Rendeltetés szerint az országos átlagot (35,5% - 2006.) messze meghaladják a védelmi
célú (védő- és védett), nagyobb turisztikai vonzerőt jelentő erdők arányai: Fejérben 62,
Veszprémben 55, Komárom-Esztergomban 54% feletti ez az érték, vagyis a gazdasági
rendeltetésű erdők aránya jóval alacsonyabb, mint országosan 148 (Magyarország erdőállományai
2008. alapján). A településeket érintő erdészeti kérdéskör a tűzveszélyesség kérdése, a legtöbb,
erdőtűz szempontjából kiemelten tűzveszélyes besorolású település, illetve kistérség a régióban
található hazánkban149 (Rausz A.- Czira T. 2005. nyomán).

2.1.4. A régió felszíni vizei és azok vízrajza
A régió felszíni vizeit és vízrajzát tekintve megállapítható, hogy Duna vízgyűjtőjén található. A
folyam nemcsak két égtáj felől határolja a három megyét, hanem több felszíni vízfolyásának

146

Változó nagyságú, földrajzilag összefüggő, meghatározott domborzatú és makroklímájú terület, amelyen az ott
kialakult növénytakaró, termőhelytípusok jellegzetes növekedésű faállományai azonos erdőgazdálkodási elvek
alapján művelhetők. A Közép-Dunántúlon ezek a Kisalföld, Nagyalföld, és a Dunántúli-középhegység.
147
2001 és 2006. közt Fejér és Komárom-Esztergom megyékben növekedett is az erdőállomány, míg Veszprémben
némileg csökkent, köszönhetően annak, hogy 2001-ben Veszprémvarsány térségében 6 település Győr-MosonSopron megyéhez került.
148
Ez utóbbi erdőket elsősorban a Vértes északnyugati térségében, valamint a Bakony- és Vértesalján találjuk.
149
Ilyen kistérségek a Balatonfüredi, Balatonalmádi, a Várpalotai, a Móri, a Székesfehérvári, a Gárdonyi, és Bicskei
kistérségek. (Rausz A.- Czira T. 2005. nyomán) A többi kistérség és települései (a Tapolcai kivételével) viszont a
legjobb besorolásokat, vagyis a kismértékben vagy mérsékelten tűzveszélyes besorolást kapta 2002-2003-ban.
(Rausz A.- Czira T. 2005. nyomán
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közvetlen befogadója (például: Cuhai-Bakonyér, Által-ér, Váli-víz)150. A fontosabb vízfolyások
hozamadatairól az M.21.. táblázat tájékoztat. A régió nagyobb hozamú, állandó felszíni
vízfolyásokban

viszonylag

szegény,

köszönhetően

többek

közt

az

üledékes

kőzetű

középhegységek karsztos felszín alatti víztartóiba történő leszivárgásnak. A kisvízfolyások egy
részének medre már nagyrészt módosított és átalakított. Vízminőségüket a vízgyűjtőkön található
települések és gazdasági tevékenységek jelentős mértékben negatív irányba befolyásolták az
elmúlt évtizedekben részben a nagy mezőgazdasági, ipari és kommunális terhelések, részben a
kis hígítási lehetőségeik miatt (például Séd, Sárvíz, Által-ér, Kenyérmezei-patak). Csatornákkal
és belvízlevezető rendszerekkel elsősorban a Mezőföldön találkozunk, ám sem belvíz, sem az
árvíz nem jelent akkora kockázatot, mint az ország alföldi régióiban (kivételt a Duna parti
térségek jelentenek). Az állóvizek közül egyrészt ki kell emelnünk a tektonikus árkokban
található, és idegenforgalmilag nagy jelentőségű tavainkat: a Balatont és a Velencei-tavat.
Mindkét tó vízminősége és vízpótlásának kérdései az elmúlt évtizedek országos jelentőségű
környezetvédelmi kérdései voltak, jelen állapot szerint a Balaton vízminősége jó és kiváló
kategóriájú, vízpótlásának megfelelő szintű biztosítása a 2000-es évek elején és napjainkban
(2011-2012. fordulója) is fontos vízgazdálkodási kérdés. A Velencei-tó kiépített vízpótlási
rendszere ellenére (Zámolyi- és Pátkai-tározók) a vízhiányos időszakokban rövid idő alatt romló
vízminőséget mutat. A tóból a turisztikai célú vízigények kielégítése és a nyári párolgási
veszteségek miatt gyakran nem történik vízelvezetés. (A Közép-Dunántúl területfejlesztési
koncepciója, 1998.) Másrészt meg kell említenünk halgazdasági, valamint ipari célokat szolgáló
halastavakat, víztározókat, melyek az egyes vízgyűjtők nagy lekötött vízkészletei és tápláló
vízfolyásaik kis hozamai miatt, különösen nyáron gyakran vízpótlási és betöményedési
gondokkal küzdenek (például Rétszilasi-halastavak, Ferencmajori-halastavak, a tatai Öreg-tó,
vagy az Oroszlányi Erőmű hűtővizét biztosító Bokodi-tó).

2.1.5.A térség kincse: a felszín alatti vizek
A régió egyik legfontosabb természeti erőforrásai a felszín alatti vizek. Ezek közül elsőként a
Dunántúli-középhegység karbonátos rétegeiben kialakult karsztvízrendszert kell kiemelnünk. A
nyílt és kis vastagságban fedett karsztos területekről leszivárgó víz a rendszer fő
karsztvíztárolójába kerül, mely összefüggő víztartónak tekinthető a középhegység alatt. A

150

Jelentős kikötővel a régió csak Dunaújvárosban rendelkezik, ahol a Dunaferr nyersanyagellátása mellett már nagy
szerepe van a kivitelnek a Mezőföld mezőgazdasági terményeinek vonatkozásában.
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rendszer természetes megcsapolói a peremterületeken, sokszor törésrendszerek mentén fakadó
karsztforrások voltak (M.22. tábla).151
A térségben a XVIII. században induló barnaszén-, majd az I. világháború után kezdődő bauxitbányászat az
1950-es évektől egyre nagyobb mélységekből, fokozódó mennyiségben termelte ki az ásványkincseket, így
szükségessé vált az aktív karsztvízvédelem kialakítása, hisz a mélyművelésű aknák több térségben is elérték
az egységes karsztvíztároló karsztvízszintjét (Ballabás G., 2004.). A többek közt Nyírád, Halimba, Fenyőfő,
Várpalota, Kincsesbánya, Tatabánya, Mány, Dorog-Lencsehegy térségében fokozatosan kialakított
vízaknák növekvő vízemelései helyi depressziós tölcséreket létrehozva a természetes forrásokat vagy
teljesen elapasztották (például Tapolcafő, Tapolca, Tata), vagy térségi hatásként országos jelentőségű
források hozamát az 1980-as évekre nagymértékben csökkentették (például Budapest fürdőinek
termálkarsztos forrásai, a Hévízi-tó tápláló forrásai), továbbá a bányászatot jelentősen meg is drágították.

Fontos települési környezetvédelmi vonatkozásai voltak, hogy ezekre a jó minőségű karsztvízkitermelésekre regionális vízellátó rendszereket telepítettek, melyek középhegységen túl is
számos település vízellátását biztosítják152, így a karsztvíz a térség legfontosabb ivóvízkincsévé
vált. A barnaszén- és bauxitbányászat rendszerváltozást követő, majd a 2000-es évek elejétől
bekövetkező újabb hanyatlása a vízkivételeket jelentősen csökkentette. Az egységes
karsztvíztároló visszatöltődése megindult, így 2040-2050-re prognosztizálható a természetes
rendszer nagy részének helyreállása (Csepregi A., 2000.; Fogarasi S., 2001.). Az első,
alacsonyabban fekvő karsztforrások több évtizedes hallgatás után újra több térségben növekvő
hozamokkal megszólaltak (például Tapolca, Tata, Dunaalmás térsége), és számos települési
környezetvédelmi probléma okozóivá váltak, és válnak majd, többek közt azért, mert az egykori
vízjárta területeket beépítették, az elvezető árokrendszereket, forrásfoglalásokat betemették. A
visszatérő vizek hasznosítása, többek közt az egykori vizes élőhelyek újraéledésével, a vizek
balneológiai, halgazdasági, vagy fűtési célú 153 hasznosításával viszont komoly előnyökkel is
járhat (Ballabás G., 2004.). Ebben döntő jelentősége van a karsztvizek mennyiségi védelme
mellett a minőségi védelemnek is, hiszen a sérülékeny nyílt karsztokra (leszivárgási zónák)
napjainkban nagy veszélyt jelentenek a mezőgazdasági, kommunális, ipari szennyezések, illetve
a mélyművelésű bányák öregségeiből származó rétegeredetű és antropogén szennyezések154.

151

Több település kialakulásában fontos helyi energiaként szerepeltek ezek a forráscsoportok, példaként Tapolcát,
Tatát, Bodajkot vagy Dunaalmást lehet megemlíteni. Ráadásul értékes, speciális vizes élőhelyek stabil vízpótlását is
biztosították.
152
Például: Ajka, Veszprém, Székesfehérvár, Tatabánya, Dorog térségi vízművei többek közt kisalföldi és alföldi
településeket is ellátnak ivóvízzel. Jó példa erre a tatabányai XIV/A. és XV./C. vízaknák, melyek Bábolnától,
Bicskéig, illetve Kisbérig biztosítják a városok és községek egészséges ivóvíz-ellátását.
153
Langyosvízű források esetén, melyekkel Dunaalmás, Tata, Esztergom térségében találkozhatunk, 20-22 Celsius
fokos átlagos vízhőmérséklettel.
154
Erre a témára a későbbiekben még részletesebben visszatérünk.
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A felszín alatti vizek kapcsán megemlítendő még két fontos víztest: egyrészt az alföldi, kisalföldi
térségek (például Fejér megye déli területei, vagy Komárom-Esztergom nyugati települései)
pannon és pleisztocén rétegsoraiban található sokszor réteg-, vagy antropogén eredetű
szennyezőkkel terhelt rétegvizek, melyek egyes települések vízbázisai. Másrészt pedig a Duna
völgyében található homokos kavics összletekből kitermelhető úgynevezett parti szűrésű
vizeknek, melyek például Komárom (Koppánymonostor), Nyergesújfalu, Esztergom térségében
számítanak jelentős, jó minőségű vízbázisnak, illetve vannak a térségben (például Ács, Tát
térségében) távlati vízbázisok is kijelölve (Vízgyűjtő gazdálkodási terv 2000.).

2.1.6. Az ásványkincsek és kitermelésük települési környezeti jellemzői
A régió természeti erőforrásai közé sorolhatóak a különféle ásványkincsek is. A fosszilis
energiahordozókat először említve, a régióban találhatóak hazánk legjobb fűtőértékű, viszont
magas kéntartalmú barnaszenét rejtő barnaszénmedencéi: többek közt Oroszlány, Pusztavám,
Tatabánya, Nagyegyháza, Dorog térségében155. A barnakőszén bányászata a korábbi kiterjedt
tevékenységekhez képest napjainkban már csak a mélyművelésű Márkushegyi-bányaüzemre
koncentrálódik, amely az ország barnaszén-bányászatának döntő részét adja. A hazai
bauxitvagyon legnagyobb része is a Dunántúli-középhegységhez, így a régióhoz köthető a
Bakony, a Vértes és a Gerecse térségében (például: Halimba, Nyírád, Németbánya,
Bakonyoszlop, Fenyőfő, Óbarok, Mány). A bauxit mélyművelésű és külszíni kitermelése,
továbbá a bányák száma az elmúlt két évtizedben erőteljesen csökkent, a kitermelés 2009-ben
már csak 270 ezer tonna volt156. A hazai mangánérc előfordulások közül az úrkúti
mindenféleképpen

említésre

méltó,

hisz

a

mélyműveléssel

kitermelt

ásványkincset

Dunaújvárosban, a Dunaferr hasznosítja a nyersvasgyártásban (M.23. táblázat). A nemfémes
ásványi nyersanyagvagyon néhány jellemzőjéről az M.24. táblázat nyújt tájékoztatást. A
településeket

érintő

és

a

bányászathoz

köthető

legfontosabb

környezetföldtani

és

környezetvédelmi problémák a térségben a következők:
- az egykori mélyművelésű bányászat alábányászásból eredő beszakadásai, süllyedései, súlyos
bányakárai, illetve egyes településrészek további beépítésre való alkalmatlansága például Ajka,
Dudar illetve Tatabánya, Oroszlány esetén (Schmotzer Zs., 2003.)

155

Továbbá megemlíthetők a gyengébb minőségű ajkai, dudari, balinkai barnaszenek, illetve a várpalotai
lignitvagyon.
156
A rendszerváltás idején ez még mintegy 2,6 millió tonnára rúgott.
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- az egykori mélyművelésű bányák vízzel való felengedéséből származó, vízbázisokat
veszélyeztető hatások (üzemanyag-maradványok, bányászati segédanyagok, fekália, illetve
rétegeredetű szennyezések) (Mádlné Szőnyi J., 2000.)
- a felhagyott, illetve ma is működő külszíni bányák komplex (az élővilágot, a talajt, az élettelen
természeti értékeket, a felszín alatti vizek áramlási viszonyait, a tájképet érintő, illetve konkrét
emissziókat (például por, zaj) okozó) környezeti hatásai, terhelései (például Tatabánya (mészkő),
Fehérvárcsurgó (homok), Zalahaláp (egykori bazalt) bányái stb.)
- a kibányászott ásványkincsek, illetve előkészítésük, osztályozásuk után visszamaradt
meddőhányók kiporzásából, illetve a kioldható szennyezőanyagokból fakadó szennyező hatások;
- az ásványkincsek feldolgozása (például timföldgyártás, alumíniumkohászat – Ajka,
Almásfüzitő, Tatabánya, Inota), illetve felhasználása (például villamosenergia-termelés – Ajka,
Inota, Oroszlány, Tatabánya, Dorog) után visszamaradó iszap-, pernye- és salakhányók települési
környezetet veszélyeztető hatásai. Mindezek együttesen, vagy külön-külön a Közép-Dunántúl
egykori bányászati és ipari központjainak speciális települési környezetvédelmi problémáit
jelentik, melyek például potenciális és valós szennyezőként szerepelnek, vagy a települések
térhasználatának, beépíthetőségének gátját képezik.

Összefoglalva a Közép-dunántúli régió 4 hazai nagytáj területén helyezkedik el, melyből ki kell
emelni a Dunántúli-középhegységet, és természetföldrajzi adottságait, mint a régió településeinek
környezetvédelmi helyzetét jelentősen befolyásoló tényezőt. A régió kistájainak éghajlati
jellemzői az országos átlagok közelében maradnak, például az alföldi térségekre jellemző
szélsőségek itt általában nem tapasztalhatóak, kivételt a nagyobb magasságú hegyvidéki kistájak
(például Bakonyvidék) és a Mezőföld régióra eső egyes kistájai mutatnak. A régió legfontosabb
természeti erőforrásai:
- a Mezőföld és Kisalföld egyes kistájainak jó minőségű talajtakarója,
- a felszíni állóvizek, nagy tavak (Balaton, Velencei-tó),
- a felszín alatti vízkincs (különös tekintettel a karszt- és parti szűrésű víztestekre),
- a magasabb dombsági és hegyvidéki területeken megmaradt erdőségek és erdővagyon, melyek
természetessége jóval az országos átlag felett van, így a régió legjelentősebb természetvédelmi
területei is itt találhatóak,
- és az elmúlt hat évtizedben jelentős mértékben lecsökkent ásványkincs-vagyon (barnakőszén,
bauxit, mangánérc, nemfémes ásványi nyersanyagok).
A térség településeire potenciális veszélyforrásként és környezetbiztonsági kockázati
folyamatként a következőket kell megemlíteni:
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- az országos veszélyeztetettséget meghaladó földrengésveszélyt a felszín alatti törésrendszerek
térségében,
- az eróziót a művelésbe vont dombsági és hegylábfelszíni térségekben,
- a még megmaradt természetes és természetközeli élőhelyek és fragmentumaik folyamatos
degradációját,
- az erdőtüzek jelentette potenciális veszélyeket, hisz a hazai régiókat tekintve itt van a legtöbb
erdőtűz által veszélyeztetett kistérség és település,
- a több mint egy évszázados bányászati (és nehézipari) tevékenység jelentette települési
veszélyforrásokat (például a meddőhányók, a zagyterek, az alábányászott területek a karsztvizek
mennyiségi és minőségi veszélyeztetését).
Kisebb súlyú és néhány térséget érintő, de speciális települési környezeti problémák:
- az extrém csapadékhelyzetek és a részben ezekhez kapcsolódó lejtős tömegmozgások okozta
veszélyek a Duna-menti magaspartok és a Balaton-felvidék egyes térségeiben,
- az egységes középhegységi karsztvízszint visszatöltődésével, emelkedésével, az egykori
forrásrendszerek megszólalásával jelentkező települési környezetvédelmi problémák.
2.2. A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB TÁRSADALMIGAZDASÁGI HATÓTÉNYEZŐK, EMBERI TEVÉKENYSÉGEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

Adott földrajzi téregység környezeti helyzetét, azon belül környezeti állapotát és annak
folyamatait nagyban meghatározza az ott élő emberi társadalom és a gazdaság tevékenységének
jellemzői (és koncentráltsága is) a természet(földrajz)i adottságokon és folyamatokon túl. A
klasszikus környezetvédelmi alapprobléma is ebből fakad mind globális, mind regionális, mind
lokális szinteken. A társadalmi-gazdasági rendszer az elmúlt két évszázadban az emberiség
lélekszámának növekedését jelentősen meghaladó módon növelte a természeti rendszerekből
igénybevett anyagok, energiák mennyiségét és körét, továbbá nyílt ciklusú rendszerként a
természet rendszereibe, mind befogadókba is növekedett a kibocsátott szennyezőanyagok,
hulladékok mennyisége és köre is. Ebben nagy szerepe volt a termelésnek, vagyis a gazdaság
egyes ágainak (kitermelés, feldolgozás, termelés, szállítás, elosztás és ágazataik), és az egyes
fogyasztói csoportok (lakosság, szolgáltató szektor, ipari szektor stb.) növekvő fogyasztásának.
A hatásviselők viszont nemcsak a természeti szférák és rendszereik, hanem az épített, művi
környezet és az emberi közösségek voltak. Ahogy azt Kerényi Attila klasszikusnak tekintett
alapművében megállapítja: a környezet pusztítása és szennyezése „az ember termelő és fogyasztó
tevékenysége során lezajló, nem szándékolt „mellékhatás”.” (Kerényi A. 1995., p. 44.)
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A folyamat elméleti értelmezésére az elmúlt évtizedekben számos modell született. Ezek közül
az egyik legismertebb az IPAT formula, mely az 1970-es évek elején született meg az akkor
kibontakozó globális környezeti válság értelmezésére Paul Ehrlich, John Holden, Barry
Comoner, neves környezeti gondolkodók vitájának eredményeként.
I=P*A*T
A modellben az I a társadalom és gazdaság által kifejtett környezeti hatás (Impact), a P a
népességszám (Population), az A (Affluence per capita) az egy főre jutó bőség, gazdagság, ilyen
értelemben a fogyasztás, a T pedig a termelés (és fogyasztás) technológiáit (Technology) takarja.
A modell 1990-es évekbeli módosítása így hangzik Herman Daly és R. Goodland jóvoltából:
B=P*Op*Z, vagyis az emberi bioszféra-átalakítás mértéke (B) a népességszám (P), az egy főre
jutó gazdasági teljesítmény (Op) és az egységnyi gazdasági teljesítmény bioszféra átalakító
hatásának (Z) függvénye. (Takács-Sántha A., 2008.) Anélkül, hogy a modell továbbfejlesztéseit
részleteiben bemutatnánk, ki kell emelni, hogy számos kiegészítés és bővítés született a két
alapformula

esetén.

Példaként

említjük

Takács-Sántha

Andrásnak

azon

vizsgálatunk

szempontjából is fontos megállapítását miszerint az egységnyi gazdasági teljesítmény bioszféra
átalakító hatása nemcsak az alkalmazott technológiáktól (T), hanem a gazdasági szerkezettől (S),
és a gazdaság földrajzi mintázatától157 (G) is függ, vagyis:
Z=T+S+G. 158
Az alkalmazott statisztikai vizsgálatok, a környezeti mutatókra alapozott környezeti értékelések
akár az OECD, vagy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) modelljeit tekintjük is,
számolnak a társadalmi-gazdasági, vagyis az emberi tevékenységekkel. Az OECD PSR
modelljében a Terhelés (Pressure) kategórián belül a közvetett terhelések csoportjába tartozik az
energiakinyerés és felhasználás, a közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság és minden egyéb (például
idegenforgalom, lakossági fogyasztás) tevékenység vizsgálata a megfelelő kiválasztott és
előállított mutatócsoportokkal (Pomázi I.- Szabó E., 2001.)159. A hajtóerők vizsgálatába többek
közt a makrogazdasági folyamatok, az energiagazdálkodás, a közlekedés, az ipar, a

157

Takács Sántha András ezalatt elsősorban a gazdasági tevékenységek földrajzi elkülönülését, szétválását és annak
környezetterhelő hatásait érti.
158
Itt jegyezzük meg, hogy, bár Takács-Sántha András a gazdaság alatt a kitermeléstől a termelésen keresztül a
fogyasztásig és hulladék- és szennyezőanyag-kibocsátásig terjedő teljes gazdasági/társadalmi láncot érti,
véleményünk szerint célszerűnek tűnik a népesség és a gazdaság koncentrációjának értelmezése is a modellben.
Ilyen értelemben az urbanizáció, mint a gazdaság bizonyos ágazatainak (főleg az iparnak), illetve a népességnek
jelentős koncentrációt eredményező folyamata a városok fajlagosan nagyobb anyag- és energiaigényével és
hulladék- és szennyezőanyag-produkciójával akár önálló tényező is lehet a modellben, vagyis akár a földrajzi
mintázat vizsgálata és bontása is javasolható véleményünk szerint.
159
A PSR modell továbbfejlesztésének tekinthető 1990-es évek második felének európai DPSIR modellje, mely
markánsan kettéválasztja a hatótényezők, vagy hajtóerők (D), vagyis a társadalmi-gazdasági folyamatok és az
ezekből fakadó terhelések (P) azonosítását és vizsgálatát.
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mezőgazdaság, az idegenforgalom, a népesedés, a fogyasztás folyamatainak értékelése tartozik
(Bulla M.- Guzli P., 1999., Szabó E.-Pomázi I., 2003.).
Mindezek tükrében regionális léptékű vizsgálatunkban célszerű a Közép-Dunántúl környezeti
szempontból releváns társadalmi-gazdasági adottságainak és folyamatainak átfogó, tömör
bemutatása. A témakört három nagy terület: a népesség és fogyasztásának, a gazdaság és fő
(környezeti szempontból fontos) jellemzőinek, valamint a régiós településhálózat és
településrendszer bemutatásán keresztül kívánjuk megvalósítani. A rendelkezésünkre álló területi
és települési adatbázisokból, illetve tanulmányokból, szakmai értékelésekből elsősorban az
elmúlt két évtized régiós, illetve települési változásainak érzékeltetésére és értékelésére
törekszünk. Szempontunk volt, hogy a nagyobb súlyú, régión belüli jellemzés mellett kitekintést
tegyünk bizonyos esetekben a vizsgált régió országos léptékű elhelyezésére is. Természetesen
vizsgálatunkat nagyban befolyásolta a rendelkezésre álló és elérhető adatok és információk köre,
illetve bizonyos esetekben azok hiánya is, melyekre a következőkben részletesebben is kitérünk.

2.2.1.A régió népességföldrajzi alapjellemzői kitekintéssel a lakossági fogyasztásra
Hazánk népessége 2010-ben csökkent 10 millió fő alá. A hazai népesség 10,97%-a, kicsit
kevesebb, mint egymillió-százezer ember élt a régióban, vagyis ezzel a Közép-Dunántúl hazánk
5. legnépesebb régiója (2010-es adatok alapján). A népsűrűség alapján viszont, a fővárost és
agglomerációját is magába foglaló Közép-Magyarország után, a második legsűrűbben lakott
régió, 99 fő/km2 értékkel.160 A népességszám az elmúlt két évtizedet vizsgálva az országos
trendekkel összhangban a régióban is csökkent, de a csökkenés mértéke elmarad az országos
átlagtól, és ilyen szempontból a második legjobb helyzetben lévő régió a Nyugat-Dunántúllal
„holtversenyben”161. Ez egyrészt köszönhető volt annak, hogy a természetes fogyás mértéke az
országos átlagtól elmaradt162, valamint a régió belföldi vándorlási különbözete az 1994-től a
2000-es évek második feléig pozitív volt.163
A régió belső helyzetét megvizsgálva megállapítható, hogy nagyobb arányú népességszám csökkenéssel
egyértelműen a bakonyi, a bakonyaljai, a balatonfelvidéki, jelentős részben aprófalvas térségek, továbbá a
160

Komárom-Esztergom megye népsűrűsége 138 fővel négyzetkilométerenként ráadásul jóval az országos átlag
felett van.
161
Fejér megye, ráadásul az elmúlt 1990 és 2010. közti időszakot vizsgálva, még növelte is népességszámát.
162
Ugyanakkor megjegyzendő, hogy mint azt Leveleki Magdolna 1990-2004-re vonatkozó demográfiai vizsgálatai
során megállapítja, hogy a 2000-es évek első három évében a természetes fogyás növekedés mértéke ÉszakMagyarország mellett a Közép-Dunántúlon növekedett a legnagyobb mértékben. (Leveleki M., 2009.) Nem véletlen
tehát, hogy 2010-ben már régiós átlag csak 0,1 ezrelékkel maradt el az országos 4 ezrelékes csökkenéstől, amiben
ráadásul Veszprém megye már az országos átlagot meghaladó természetes fogyást produkált (-4,3 ezrelék).
163
Természetesen a rendszerváltozást követő gazdasági válság, majd szerkezetátalakulás számos térségben a régiós
átlagtól jelentősen eltért, erre jó példát szolgáltatnak a korábban prosperáló, bányászattal és a feldolgozóipar
nyersanyag- és energiaigényes iparágaival jellemezhető térségei, települései, mint például Dorog, Tatabánya,
Oroszlány, Várpalota vagy Ajka.
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Balaton-parti és Fejér megye déli mezőföldi területei voltak jellemezhetőek, mely többek közt gazdasági,
foglalkoztatási és elvándorlási okokkal, és egyes térségekben a népesség jelentős elöregedésével is
magyarázható164. Fontos kiemelni, hogy számos város is jelentős arányú és számú népességet vesztett,
példaként Dunaújváros, Várpalota említhető valamint kisebb arányban, de jelentős számú népességet
veszítve Székesfehérvár, Ajka, Dorog, Bicske, Tapolca is kiemelendő. Népességszám bővülés jól
érzékelhetően a Velencei-tó térségére, Székesfehérvár, Veszprém, Dunaújváros, Tatabánya közelében
található községekre (szuburbanizációs hatás), valamint Fejér megye Budapesthez közeli, jó közlekedési
adottságú településeire (például Etyek, Tordas, Ráckeresztúr, Ercsi) koncentrálódik (M.25. ábra).

Vagyis környezeti szempontból fontos kiemelni, hogy a környezeti terhelések szempontjából
lényeges lassú népességcsökkenés mellett, egyes térségekben jelentős terheléscsökkenésekkel
(fogyó népességű), míg az elővárosi és üdülőzónákban növekvő erőforrás-igénybevétellel és
terhelés- és szennyezés-növekedéssel kell számolni az elmúlt 20 év népesedési tendenciáit
figyelembevéve. Ennek egyik további jellemzője az ingázók arányának az országos átlagot
jelentősen meghaladó aránya a helyben lakó keresőkhöz képest a régióban (különösen KomáromEsztergom megyében), mely a nagyvárosokat övező térségekben és az üdülőövezetekben
növekvő közlekedési környezetterhelést eredményez.
A lakossági fogyasztásra napjainkban, és az elmúlt 20 évre vonatkoztatva is több közvetett és
közvetlen mutató áll rendelkezésre. A TEIR NAV adatai alapján megállapítható, hogy az egy
főre jutó bruttó jövedelem vonatkozásában az elmúlt két évtizedben a Közép-Dunántúl és minden
megyéjének értékei az országos átlagot meghaladták, ráadásul az 1990-es évek második felétől,
köszönhetően a növekvő gazdasági (például ipari) prosperitásnak előnyét növelni is tudta. 2009re ez az előny mérséklődött, de különösen Fejérben és Komárom-Esztergomban még így 20%kal meghaladja az országos átlagot, így elvileg az országos átlagot meghaladó fogyasztással is
számolhatunk. A településsoros adatokat vizsgálva (M.26. ábra) 1992., 2000. és 2009.
vonatkozásában egyrészt megállapítható, hogy az országos átlag feletti jövedelemmel rendelkező
települések köre jelentősen nőtt, ezek közt különösen fontosak a nagyobb városok
(Székesfehérvár, Veszprém, Dunaújváros, Mór, Komárom), illetve az üdülőövezetek, ahol
széleskörűbb, bár szezonális a foglalkoztatás, és alacsonyabb a munkanélküliség. Másrészt a
Bakony, a Balaton-felvidék és Fejér megye déli, mezőföldi térségeiben jelentősen alacsonyabb az
1 főre jutó jövedelem, bár a két évtized alatt ezen települések relatív (országos átlaghoz
viszonyított) pozíciója valamelyest javult.

164

Az elöregedés és annak társadalmi-gazdasági és akár környezeti vonatkozásai országos problémakört jelentenek,
ugyanakkor megállapítható, hogy a Közép-Dunántúlon, mely az 1990-es években még az országos átlagot
meghaladó módon jobb öregségi mutatókkal bírt, fokozatosan elvesztette ezt az előnyét, és 2010/2011-re már az
országos átlag körüli, jelentősen megemelkedett öregségi indexxel bír (2010. 113,2 %). Itt különösen a már említett
Veszprém megyei elöregedő, elvándorlástól sújtott aprófalvas térségek jelentenek problémát.
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Az átlagot meghaladó fogyasztás vizsgálatára és igazolására kiválasztott további mutatók
azonban nem mindenben igazolták, illetve bizonyos esetekben árnyalták az előbbi feltételezést.
Például a személygépjármű-állomány jelentősen és a lakásállomány is növekedett a régióban, de
ez a növekedés nem, vagy csak alig haladta meg az országos tendenciákat. Éppen ezért vizsgálat
alá vontunk három olyan környezeti szempontból is releváns mutatót, melyek a lakosság
közvetlen fogyasztását mutatják (M.27.. ábra).
A kiválasztott mutatók tipikus bemeneti mutatók voltak, vagyis az egy főre jutó szolgáltatott villamos
energia, gáz, és ivóvíz mutatói. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy ne az összes szolgáltatott
települési/megyei/régiós mennyiségek mutatóiból számoljuk a fajlagos értékeket, hanem kifejezetten a
háztartásoknak szolgáltatott villamos energia, gáz és vízmutatókból. Mindenféleképpen jelezni kell azt,
hogy jelen mutatók nem adnak teljes képet például régiós/megyei/települési fogyasztásokra, hisz például a
primer és szekunder energiahordozók felhasználásában településekre vonatkoztatott adatgyűjtés a TSTAR
keretében nem történik például biomassza (például: tűzifa), távhő, üzemanyag, illetve korábban
szénfelhasználásra. Vagyis adataink elsősorban a közműves szolgáltatásokra korlátozódnak. Ezek a
közműves rendszerek ráadásul nem voltak teljes körűen kiépítettek minden településen és településrészen
vizsgálatunk kezdetétől (1990.), így a növekedés (víz és gáz esetén) a rendszer bővülésének is köszönhető.
Arra is fontos felhívni a figyelmet, hogy a változások okai közül nem lehet mindig szétválasztani az
országos tendenciáknak megfelelő, és a települési/térségi okokat. Példaként említhető, hogy a gázfogyasztás
tendenciái mögött az országos gázárképzés, támogatás és szabályozás változásai, a térségi szolgáltatók
árképzése ugyanúgy befolyásoló, mint a gázhálózat országos és térségi fokozatos kiépítése (főleg az 1990es években), illetve a nagyobb településeken a távfűtési rendszerek gázfelhasználása értelemszerűen nem
szerepel a lakossági fogyasztásban, így ott alacsonyabb fajlagos értékekkel lehet számolni. Így
vizsgálataink valóban az összehasonlítást és a trendek bemutatását szolgálják.

Az egy főre jutó szolgáltatott villamos energia165 esetében megállapítható, hogy a KözépDunántúlon trendszerű bővülés volt jellemző az országos növekedésnek megfelelő mértékben, a
nagy kilengések (például hidegebb, hosszabb telek esetén) egyeznek az országosakkal. A
növekedés a 2000-es évek elejétől mérséklődött, de nem állt meg, köszönhetően többek közt a
villamos energia iránti töretlen igénynövekedésnek, az újabb és újabb, háztartásokban és más
fogyasztóknál megjelenő és elterjedő műszaki berendezéseknek. A régió átlaga (és különösen
Komárom-Esztergom, Veszprém) átlagértékei az elvártaknak megfelelően meghaladják az
országos értékeket (M.27.. ábra).

165

Hazánkban a villamos-energia mintegy 94%-ban nem megújuló energiahordozókból kerül előállításra, így
jelentős, bár markánsan eltérő környezeti hatásokkal és kockázatokkal számolhatunk akár fosszilis (földgáz, szén),
akár nukleáris előállítású energiáról beszélünk.
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Az egy főre jutó szolgáltatott gázmennyiséget 166 számos tényező befolyásolja, mint azt korábban
jeleztük. Itt természetesen fontos a fűtési időszakok telenként változó gázigénye is a külső
hőmérséklet függvényében. A régiós fogyasztás trendjei láthatóan együttmozognak az országos
szolgáltatásokkal, ez igaz a 2005-től jellemző, gázáremelkedéssel összefüggő csökkenő
gázigényre. Ugyanakkor megállapítható, hogy a régiós átlagok az országos átlagoktól
valamelyest elmaradnak köszönhetően többek közt annak, hogy Komárom-Esztergom és
Veszprém számos városi térségében kisebb mértékű a direkt háztartási felhasználás (korábban
kiépített és korszerűsített távfűtési rendszerek például Dorogon, Tatabányán, Tatán,
Oroszlányban, Veszprémben, Ajkán, amelyek egy részénél nem is földgáz alapú a fűtés).
Ráadásul e témakör esetében megállapítható, hogy az aprófalvas térségek esetében alacsonyabb
fajlagos fogyasztással számolhatunk ott, ahol a földgáz a településekre egyáltalán bevezetésre
került.
Az egy főre jutó vízfogyasztás esetében meghatározó tényező volt a fogyasztásban a vízdíjak
1990-es évtizedekben bekövetkező jelentős (és azóta is tartó lassabb) emelkedése. Az országos
lakossági vízfogyasztás az elmúlt évtizedben éppen ezért több mint harmadával, 100 liter/fő/nap
érték alá csökkent a fajlagos mutatók tanúsága szerint. Természetesen a helyi vízszolgáltatók
helyileg eltérő árképzése (például a vízkezelés igényétől, az ellátó rendszerek fejlesztési és
működtetési költségeitől, vagy a profitképzés arányától függően) és a lakosság vízfogyasztási
(például nyári) szokásai és alternatív víznyerési lehetőségei is fontos befolyásoló tényezők. E
tekintetben megállapítható, hogy a Közép-Dunántúl értékei az országos átlag alatt maradnak,
ugyanakkor az is igaz, hogy az országos átlagot jelentősen megemelik a középmagyarországi/budapesti jelentősebb vízfogyasztások. A szolgáltatott vizek esetében települési
szinten is megvizsgáltuk a Közép-Dunántúlon belüli települési eltéréseket, melyeket az M.28..
ábrák mutatnak. A teljes korszakra igaz, hogy a Balaton- és Velencei-tó partján található
települések, főleg a nyári vendégforgalomnak köszönhetően az országos átlagot jelentősen
meghaladó fogyasztást mutatnak. Fajlagosan magasabb egyes nagyobb városok (Székesfehérvár,
Dunaújváros, Veszprém) lakossági vízfogyasztása is a teljes korszakban, ugyanakkor például
egyes egykori szocialista iparvárosok (például Tatabánya, Oroszlány) lakossági vízfogyasztása
az országos átlagot meghaladó módon csökkent, vélhetően többek közt a vízárak jövedelmekhez
viszonyított növekedésének.

166

A földgáz a fosszilis energiahordozók közül a legtisztább energiahordozónak számít, ám előállítása (például
gáztisztítási maradékanyagok) és használata (például: üvegházgáz, illetve savasodást okozó gázok kibocsátása), így
is jelentősen nagyobb fajlagos környezetterhelő, mint a megújuló erőforrások.
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2.2.2.A Közép-Dunántúl településállományának és településszerkezetének áttekintő
jellemzése
A régió területén jelenleg (2010-es állapot) 401 település található, melyekből 41 a városi
jogállású (M.27.. tábla). Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Dunaújváros megyei jogú
városok. A városlakók aránya 62,8%-os, valamelyest elmarad az országos átlagtól (64,6%). A
városok számának növekedése az országos trendeknek megfelelően az 1980-as évek közepétől
gyorsult fel. 1989-ben és azóta 21 nagyközség kapott városi rangot, bár egyikük sem éri el a
10.000 fős népességkategóriát. Sok közülük Beluszky Pál és Győri Róbert kifejezésével élve
funkcióhiányos „faluvárosnak” tekinthető, a két kutató 2006-os vizsgálatukban 11 ilyen
települést azonosított a régióban167 (Beluszky P.–Győri R., 2006.). Beluszky Pál a következő
komplex várostípusokat különböztette meg a régióban központi funkciókat, intézményeket
számba vevő vizsgálatában:
- Megyeközpontok: Székesfehérvár, Veszprém, Tatabánya,
- Középvárosok központi szerepkörrel és iparral: Esztergom, Tata, Pápa, mint tradicionális
középvárosok;
- Központi szerepkörű kisvárosok (tradicionális kisvárosok adminisztratív-kerekedelmiszolgáltató központok): Tapolca, Komárom, Zirc, Kisbér, Sárbogárd, Sümeg;
- Iparvárosok (több alkategóriában): Dunaújváros, Ajka, Várpalota, Oroszlány (szocialista
(ipar)városok); Nyergesújfalu (ipari város); Mór, Dorog (ipari városok lakófunkcióval);
- Üdülő (fürdő)városok: Balatonfüred, Balatonalmádi, Gárdony;
- Agglomerációs város: Bicske (lakófunkciójú) (Beluszky P. 1999.).
A régión belüli urbanizáció jellegzetességei közt kell megemlítenünk, hogy Baráth Gabriella és kutatótársai
a régió területi egyenlőtlenségeit vizsgálva a természeti adottságokhoz köthető több urbanizációs tengelyt
írtak le a régióban:
- (Budapest) – Ercsi- Dunaújváros – (Baja) (a Duna mentén);
- (Budapest) – Gárdony – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém – Ajka – Devecser (részben a VeszprémDevecser törésben);
- (Budapest) – Gárdony – Székesfehérvár – Polgárdi – Enying - (Siófok) (a Balaton keleti és déli
térségében);
- Esztergom-Dorog – Nyergesújfalu – Komárom (a Duna mentén);
- Oroszlány – Tatabánya – Tata (az Által-ér völgyében);
- Balatonfűzfő – Balatonalmádi – Balatonfüred (a Balaton északi partján) (Baráth G. – Molnár B. –
Szépvölgyi Á., 2001/a.)
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Adony, Bábolna, Badacsonytomaj, Balatonfűzfő, Berhida, Ercsi, Herend, Lábatlan, Martonvásár, Polgárdi,
Velence. Az azóta várossá nyilvánított 4 település (Balatonkenese, Bodajk, Pusztaszabolcs, Rácalmás) is vélhetően
ebbe a kategóriába tartozik.
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Ezek közül is kiemelendőek a KSH által lehatárolt településegyüttesek (székesfehérvári,
veszprémi, tatabányai) és a balatoni agglomerálódó térség (Lőcsei H., 2004.), melyek a népesség
és gazdasági erő komoly koncentrálói, és így véleményünk szerint potenciális környezetvédelmi
konfliktusterületeknek tekinthetőek, különösen központi településeiket tekintve. Külön
problémakört jelent e területeken a mezőgazdasági, illetve a termőterületek arányának gyors
ütemű csökkenése az elmúlt évtizedekben. A művelés alól kivett területek, vagyis a nagyobb
népsűrűségű, beépítettségű és lefedettségű urbanizált területek (urban sprawl) gyors, sokszor
kontrolálatlan növekedése ma már európai és hazai léptékű környezeti probléma. (EEA. 2006.;
EEA. 2010.; NKP III.) A Közép-Dunántúlon az elmúlt három évtizedben folyamatosan az
országos átlag felett volt ezen területek aránya. Ráadásul jelentősen növekedés is volt
tapasztalható a rendszerváltozás után (M.29.. ábra) köszönhetően a lakócélú (például belterületbe
vonások a szuburbanizációs térségekben), a gazdasági (például zöldmezős ipari és szolgáltatási
beruházások), és az infrastruktúrális beruházásoknak. (például gyorsforgalmi és városi elkerülő
úthálózat). Nem véletlen, hogy Veszprém (62,9%) és Tatabánya (48,9%) közigazgatási területén
különösen magas volt a művelés alól kivett területek aránya 2000-re (ÁMÖ 2000 alapadatai
alapján). A népsűrűség és a beépítettség növekedése különösen magas azokban a térségekben,
ahol a nagy- és középvárosok hatásterülete már túlnyúlik közigazgatási határaikon, így a megyei
jogú városok, illetve a gyorsforgalmi és a főúthálózat tengelyei mentén, valamint az
idegenforgalmilag frekventált térségekben (Balaton és a Velencei-tó). Ezen térségekről ad
tájékoztatást az M.30. ábra.
A következmények összetettek, melyek közül a környezetvédelmi vonatkozásúakat emeljük ki. A sok
esetben gazdaságilag is értékes mezőgazdasági területek (szántók, kertek, gyümölcsösök, szőlők) beépítésén
túl az ökológiailag értékes természeti területek csökkenését (gyepek, nádasok, erdőterületek) és védett
természeti területek degradációját, pusztulását okozza a folyamat. A nagymértékben beépített területek
ökológiai funkciói sérülnek, a nagyvárosi extrém hőmérsékleti jelenségek is mind gyakrabban jelentkeznek
a jelentős léptékben burkolt, fedett zónákban. Ezzel párhuzamosan a felszín alatti vizek utánpótlódása és a
felszíni vizek lefolyási viszonyai is extrém módon megváltozhatnak, így potenciális veszélyt jelentve
bizonyos településeken, illetve például jelentős beruházási és fenntartási költségeket a csapadékvízelvezetési rendszerek vonatkozásában. Ráadásul egyre inkább növekedhetnek a további környezeti
problémák

a

környezetvédelmi

infrastruktúra

és

szolgáltatások

hiányosságai

esetén

(illegális

hulladéklerakás, illegális szennyvízszikkasztás és így a talajvízkészletek szennyezése stb.).

A régió településsűrűsége megyénként eltérő a különböző természeti adottságok (főleg a
domborzat), és az eltérő történelmi/gazdasági fejlődés miatt. Az országos átlag (3,4
település/100km2) alatt van Fejér megye (2,4) köszönhetően a mezőföldi agrártérség nagy- és
középméretű falvainak (és a hozzájuk tartozó majoroknak). Komárom-Esztergom megye az
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országos átlag közelében (3,4), míg Veszprém megye (4,8) az aprófalvas térségei miatt (Bakony,
Balaton-felvidék) jóval e fölött található. Az 500 fő alatti aprófalvak száma a régióban 2010-ben
114168 (a települések 28,4%-a), míg az itt élő népesség csak a régió népességének 2,9%-a volt
(mintegy 31400 fő 2010-ben). Beluszky Pál korábbi Síkos T. Tamással közös, faktoranalízisen
(és nyolc tényezőcsoporton) alapuló kutatásukra alapozva és továbbfejlesztve a következő
falutípusokat írta le a Közép-Dunántúlon:
- a gyorsan fogyó népességű, alapfokon ellátatlan, kedvezőtlen életkörülményeket nyújtó apró- és
középfalvak, melyeket a Bakonyban, és a Balaton-felvidéken találunk (x. ábra)
- a közepes méretű, hagyományos falusi funkciójú agrárfalvak, a régióban ezek KomáromEsztergom megye délnyugati, kisalföldi területein és Fejér megye déli, mezőföldi területein
találhatóak;
- az agrár-vegyes funkciójú nagy- és óriásfalvak a Mezőföld, Székesfehérvártól délre eső
vidékein például a Sárvíz völgyében;
- a népes ipari községek (például Almásfüzitő, Tokod, Sárisáp a dunamenti térségben, vagy az
Ajka, Várpalota térségében lévő községek);
- az agglomerációk, lakóövezetek falusi települései, melyek a településképződmények vonzott
települései (melyek ma már Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém és Budapest szuburbanizációs
folyamatainak céltelepülései);
- a speciális szerepkörű települések, mint a Balaton és Velencei-tó üdülő-települései, melyek
környezeti vonatkozású problémáiról a későbbiekben ejtünk még szót.

2.2.3. A gazdaság környezeti szempontból kiemelt ágazatainak rövid régiós jellemzése
A gazdaság általános és ágazati területi jellemzésére számos vizsgálat, mutató és módszer áll
rendelkezésre, ezek közül azokat emeltük ki azokat, melyek az elmúlt két évtized markáns
közép-dunántúli gazdasági változásait megragadni képesek. A kulcs a fő változások és közvetett
és részben közvetlen környezeti hatások és terhelések169 bemutatása volt az országos
jellemzőkkel összehasonlítva, illetve a belső különbségek bemutatásával. Mindenekelőtt jelezni
kell,

hogy a

Közép-Dunántúl

három

megyéjének

gazdasági

teljesítménye

országos

összehasonlításban az elmúlt két évtizedben jelentősen javult. Például a fenntarthatósági és
környezeti szempontból aggályos170, ám gazdasági mutatóként régóta egységesen alkalmazott
168

Ezek közül 12 100 fő alatti törpefalu volt.
A jelenbeli terhelések bemutatására viszont későbbi fejezeteinkben vállalkozunk.
170
A fő kritikai észrevételek környezet-gazdaságtani alapja a következő: a GDP és a GNP csak azokat a
folyamatokat veszi figyelembe, ahol mérhető pénzmozgás van, így számos társadalmi tevékenység, illetve a
természeti környezet, a piac számára értelmezhetetlen, szolgáltatásait nem. További probléma, hogy minden
169
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területi GDP mutatók vonatkozásában megállapítható, hogy az összteljesítményt tekintve a
Közép-Dunántúl jelentősen javította pozícióját az elmúlt két évtizedben. Így a kiugró értékű
Közép-magyarországi régió után jelenleg a második legnagyobb gazdasági eredményű régió
(M.28. táblázat), bár az ország teljes GDP-jének nem egészen 10%-ával. Az 1 főre jutó GDP
vizsgálatát tekintve pedig a harmadik a hét hazai NUTS 2-es régió közül köszönhetően főleg
Komárom-Esztergom és Fejér ipari alapú növekedésének (M.29.. táblázat).
A gazdaság környezeti hatásait és terheléseit egy adott térség, így a Közép-Dunántúl esetében is
számos más tényező és folyamat befolyásolja. Ezek közül kiemeljük:
- a már korábban röviden bemutatott természet(földrajz)i jellemzőket, folyamatokat és azok
módosító hatásait,
- a történeti okokat (hatások, folyamatok) és azok jelenbeli következményeit (például a gazdaság
jelenbeli szerkezetére gyakorolt hatások – megörökölt folyamatok, technológiák, telephelyek,
termékek - formájában, vagy felhalmozott (sokszor veszélyes) hulladékok, szennyezőanyagok
esetében),
- a jelenbeli működés ágazati, gazdaságföldrajzi, technológiai, termékszintű sajátosságait,
szerkezetét, továbbá például a raktározási filozófiákat/ szállítási, kereskedelmi kapcsolatokat és
ezek változásait makrogazdasági szinten, továbbá a vállalati szinten értelmezhető jellemzőket,
mint például az irányítási, szervezeti, munkaszervezési jellemzőket, illetve a munkaerő
tulajdonságait (képzettség, tapasztalatok, munkakapcsolatok, attitűd) 171,
- az országos és helyi szintű úgynevezett szívó (pull) és nyomó (push) hatásokat és ezek
változásait172.
Fontos kiemelni, hogy a hatásviselők oldaláról is érdemes csoportosítani a gazdasági ágazatok környezeti
hatásait:
-

közvetlenül az emberekre, azok egészségére, vagy életminőségére, jólétére gyakorolt közvetlen, vagy
közvetett hatások,

pénzmozgás növeli ezeket a mutatókat, márpedig a negatív externáliák, a környezetszennyezések és mérséklésük,
vagy környezeti károk felszámolása GDP növelő tényező. A természeti erőforrások növekvő ütemű kitermelése,
kimerülése, pusztulása is GDP növelő tényező lehet. (Kósi K.-Valkó L. 1999. 36. p.) Ennek ellenére ma még
gazdasági mutatóként az 1 főre jutó GDP-t az ENSZ és az Európai Unió fenntarthatósági mutatórendszere is
alkalmazza több más mutató mellett. Így nem véletlen, hogy ma már alapvető vizsgálati szempont a gazdasági és
környezeti mutatók szétválásának (decoupling) vizsgálata is a környezetpolitikai vizsgálatokban.
171
További jellemzők lehetnek még az egyes cégek vagy cégcsoportok ár-, termék-, beszerzési-, elosztás- és
kommunikációs politikái.
172
Kósi Kálmán az előbbiek alatt a fogyasztók és azok nyomán a kereskedők, vagy más gazdasági szereplők
(például bankok, biztosítók) által megfogalmazott elvárásokat és követelményeket érti, míg az utóbbin az országos
közvetlen (jogi, műszaki) és közvetett (közgazdasági) elvárásokat, melyeket a térségi vagy helyi környezetvédelmi
hatóságok érvényesítenek (Kósi K. – Valkó L., 2006.).

85

-

a természeti környezet elemeire, rendszereire gyakorolt hatások, melyek természetesen összefüggésben
lehetnek az előzőekkel, és tovább bonthatóak környezeti elemek (föld, víz, levegő, élővilág) vagy azok
rendszerei vonatkozásában,

-

a gazdaság más ágazataira, azok létesítményeire, működésére gyakorolt hatások.

A Közép-Dunántúlon a történeti okok vizsgálatának néhány fontos aspektusát kívánjuk kiemelni
ágazati és azon keresztül földrajzi szempontból173. A térség életében mai napig meghatározó az
ipar, mint a települések és lakosságuk környezeti állapotát máig meghatározó egyik ágazat, így
ennek tárgyalására nagyobb hangsúlyt helyezünk.

2.2.3.1.Az ipar rövid története és általános jellemzése a Közép-Dunántúlon
A középkori és koraújkori előképek után a kiegyezés után és a két világháború alatti és közti időszakban új,
főleg a meglévő természeti erőforrások (barnakőszén, lignit, bauxit, mangán, nemfémes ásványi
nyersanyagok, illetve mezőgazdasági termények) kitermelésére és feldolgozására alapozó nyersanyag- és
energiaigényes iparágak települtek a nyersanyaglelőhelyek közelében. Megjelentek a nagyobb bányászati
(például Tatabánya, Várpalota, Dorog, Ajka), (alumínium)kohászati (pl.: Ajka), vegyipari (például
Pétfürdő, Balatonfűzfő, Szőny, Tatabánya), gépipari (Székesfehérvár, Veszprém), építőanyag-ipari (például:
Lábatlan, Tatabánya, Ajka), villamosenergia-ipari (például: Bánhida, Tatabánya), telephelyek elődei a
könnyűipari és élelmiszeripari (például malom- vagy cukoripar) kapacitások mellett. A II. világháborút
követő újjáépítési és államosítási időszak után a szovjet mintájú, tervutasításos gazdaságfejlesztés alapja
egyértelműen az ipar és az ipari városok fejlesztése lett. A teljes korszakban jelentősen fejlesztett, bővített
(például: Székesfehérvár, Ajka, Várpalota, Tatabánya, Dorog) valamint az újonnan létrehozott (például
Dunaújváros, Oroszlány, Nyergesújfalu, Lábatlan, Berhida-Peremarton) ipari kapacitások az ország egyik
legfontosabb ipari térségévé tették a három vizsgált megyét, annak is főleg középhegységi övezetét (Barta
Gy. 2002., Perczel Gy. 2003.).

A zömmel nem megújuló természeti erőforrások drasztikus kitermelés-növekedése,
emelkedő ipari (és közületi, lakossági) használata növekvő természetkárosítással és
környezetszennyezéssel járt együtt. A hatások egyértelműen mérhetőek voltak a felszíni
és felszín alatti víztestek használatának növekedésében, a felszíni és egyes felszín alatti
vizek minőségének látványos romlásában, a levegőminőség települési mutatóinak erősen
szennyezett minősítésében, az ipari térségek lakosságának romló egészségügyi
statisztikáiban. Tatabánya, Várpalota, Ajka, Dorog az 1980-as évek közepéig az országos
léptékben erősen szennyezett levegőjű település volt, sőt Tatabányát Európa
173

Természetesen itt nem törekszünk, nem is törekedhetünk teljes körű régiós léptékű ágazati történeti elemzésekre,
csak a témánk szempontjából releváns fő tényezők és folyamatok felsorolására. A témák mélyebb megismerésére
több ismert fölrajzos és történész szerző monográfiáját, tanulmányát használtuk (illetve alkalmazzuk ezek
oktatásában). Kiemeljük közülük Barta Györgyi és Perczel György a magyar ipar II. világháború utáni területi
folyamatairól (Barta Gy., 2002., ill. Perczel Gy. 1996., 2003.), Germuska Pál szocialista iparról, és szocialista
városokról (Germuska P., 2004.), Kiss Éva (Kiss É., 2006., ill. 2008.), Kukely György (Kukely Gy. 2004. ill. 2008.),
rendszerváltozás utáni ipari átalakulásról és ágazati, földrajzi hatásairól írt munkáit.
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legszennyezettebb levegőjű (porszennyezettség) városaként emlegették főleg az ipari
szennyezés miatt (Kerényi A., 2003.). A természeti értékek pusztítása és természetközeli
területek átalakítása, a tájsebek száma és kiterjedése is jelentősen növekedett különösen
az ipari zónákban. Nem véletlen, hogy az 1960-as, de főleg az 1970-es évektől már (sok
esetben megkérdőjelezhető hatékonyságú) ipari (utólagos, end of pipe típusú)
környezetvédelmi beruházások indultak el egyes vállalatoknál (Fodor I., 2001.), illetve
konkrét környezetvédelmi beavatkozások egyes hatásviselőknél (például a Balaton, vagy
a tatai Öreg-tó esetén). Mindezek ellenére a jelentősebb ipari térségekben már regionális
problémává nőtt a környezetszennyezés, melynek érezhető, jelentősebb mérséklődése az
1980-as évek második felétől a szocialista gazdaság recessziós jelenségeivel együtt
erősödött csak meg. Különösen nagy, máig ható problémát jelentenek a feldolgozóipari
tevékenység felhalmozott és sok esetben hiányos védelemmel lerakott veszélyes és nem
veszélyes hulladékai, a bányászat által hátrahagyott meddőanyagok, az ipar által lokálisan
elszennyezett talajok és felszíni, felszín alatti víztestek. Ezek közül is ki kell emelni
mennyiségük, illetve sokszor veszélyességük miatt bizonyos hulladéktípusokat:
- a szén-, a bauxit-, és kőbányászat meddőhányóit elsősorban mennyiségük miatt,
- a timföldgyártás melléktermékeként lerakott vörösiszapot, Ajka, Almásfüzitő, Neszmély
térségében mennyisége és veszélyessége miatt,
- az alumíniumkohászat magas fluortartalmú zagymennyiségét Tatabánya, Várpalota/Inota
térségében veszélyessége miatt,
- a villamosenergia-ipar (széntüzelésű erőművek) lerakott salak, pernyeanyagát például Ajka,
Várpalota, Oroszlány/Bokod, Tatabánya, Dorog területén mennyisége és veszélyessége miatt,
- a vaskohászati és acélgyártási salakmennyiséget Dunaújvárosban,
- a vegyipari hulladékokat Pétfürdő, Balatonfűzfő, Berhida-Peremarton térségében,
- a cukoripar nagy szerves anyagtartalmú, nagy mennyiségű hulladékot tartalmazó zagytározóit
Ács, vagy Ercsi térségében.
Az ipart érintő nagymérvű országos változások különösen az 1980-as évektől kezdték éreztetni hatásukat.
Az adósságválságba kerülő ország számára egyre inkább finanszírozhatatlanná váltak a korábban jelentősen
támogatott környezetterhelő ipari alágak és azokhoz tartozó vállalatok. A bányászat leépülése például már
az 1980-as évek második felétől kezdetét vette, részben a gazdaságosan kitermelhető nyersanyagvagyon
döntő részének kimerülésével párhuzamosan (például Tatabánya bányái esetében). Számos esetben azonban
néhány éve nyitott bányaüzemeket ért el a bezárás (például az eocén programhoz tartozó, nagy mennyiségű
karsztvizet emelő, és így a budapesti termálkarsztot veszélyeztető Nagyegyháza esetében) (Ballabás G.,
2010./a.). Egyedi esetekben előfordult, hogy a bezárások egyik döntő érve a nagy környezetszennyezés és a
lakossági érintettség volt, mint például a tatabányai cementgyár esetén 1986-ban (Perczel Gy. 2003.).

87

A rendszerváltozást követő átalakulások közül gazdasági és azon belül ipari ágazatokban
döntőnek bizonyultak a következő országos léptékben is jelentkező változások:
- az állami támogatások döntő részének megvonása és a nagy vállalatkonglomerátumok/trösztök
szétesése, vagy tudatos szétdarabolása,
- az így tőkehiány miatt gazdaságtalanná váló üzemek rövid, vagy középtávon (az 1990-es évek
közepéig, végéig) bekövetkező bezárásai, leépülései,
- a korábban kialakult, hazai és külső vállalatokkal történő együttműködések, vertikális
beszállítói, összeszerelő rendszerek szétesése,
- a külső, elsősorban KGST piacok elvesztése, mely például a térségben a gépipari (például
híradástechnika - Videoton, járműgyártás – IKARUS), alumíniumipari (timföldgyártás,
alumíniumkohászat), vegyipari (például növényvédőszer- és műtrágyagyártás Pétfürdőn,
Peremartonban) ágazatokat is jelentősen érintette,
- a belső piaci kereslet beszűkülése, majd átalakulása más gazdasági ágak, az állami
megrendelések, illetve a lakossági fogyasztás visszaesésével főleg az 1990-es évek első
felében174,
- a piacgazdasági versenyhelyzet, és szabályozások bevezetése, és ennek jelentkezése a
mindennapi céges gyakorlatban párhuzamosan a megjelenő és erősödő importtermékek és
szolgáltatások versenyével,
- az 1990-es évektől bekövetkező privatizációs folyamat, mely sok esetben a külföldi
működőtőke175 megjelenését jelentette a működő ipari nagyvállalatok egy részében, mely
jelentős átalakításokat, sok esetben technológiai korszerűsítést eredményezett (például a
Székesfehérvári Könnyűfémmű - Alcoa, Ajkai Alumínumkohó - Le Belier, majd később a
Dunaferr esetében),
- az új, az állami és önkormányzati támogatási formákat kihasználó, az európai léptékben
képzettségéhez képest alacsony bérköltségű munkaerőt alkalmazó, jelenős részben külföldi
működő tőkével176 megvalósuló zöldmezős beruházások megjelenése döntően az 1990-es évek
közepétől jelentkezett. A régióban először Fejér megyében (főleg Székesfehérváron, illetve
Móron), majd Komárom-Esztergom megyében az 1990-es évek végétől (például Tatabánya,
Komárom, Oroszlány esetében) igazolható ez az állítás (Nemes Nagy J., 2004., Barta Gy.Czirfusz M.-Kukely Gy. 2008.). Az új, jelentős részben exportorientált, az uniós piac földrajzi
174

A jelzett folyamatok jelentős munkanélküliséget is eredményeztek.
A 1990-es évek külföldi működőtőke befektetéseinek tanulmányozásához részletesebben lásd Baráth Gabriella,
Molnár Balázs, Szépvölgyi Ákos tanulmányát (Baráth G. et al. 2001./b.), illetve a KSH veszprémi regionális
központjának értékeléseit (például: KSH, 2008.).
176
A régióba érkező külföldi működő tőke mintegy 90%-a érkezett az iparba 2006-ig, miközben az országos érték
alig haladta meg a 40%-ot (KSH, 2008.).
175
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közelségét kihasználó, és főleg a közúti szállítási pályákat igénybe vevő nagyvállalatok a
régióban elsősorban az iparba, azon belül a hazai húzóágazatba, a gépiparba (például a
járműgyártásba (például: Suzuki, Denso, Visteon, Suoftec), és a villamos gép- és
műszergyártásba (például: Nokia, Philips, Sanyo, Sanmina-SCI)) fektettek be177,178. Az 1990-es
évek folyamatának nyertese a régió legnagyobb városának, Székesfehérvárnak az átalakuló ipara
és a szoros vonzáskörzetében lévő községek, másrészt a jelentősebb iparral korábban nem, vagy
csak más ágazatok kisebb reprezentánsaival rendelkező közép- és kisvárosai voltak (például:
Esztergom, Komárom, Mór, majd Rácalmás). Az ipari szerkezetváltás térségei közül, ha időben
kissé elmaradva is, de Tatabánya, Oroszlány, Dorog, és részben Ajka is kilábalt a jelentkező ipari
és foglalkoztatási válságból, melyben nagy szerepe volt a földrajzi helyzetnek, a jó közlekedési
kapcsolatoknak, és a tudatos gazdaságfejlesztésnek is (Germuska P. 2002., Antalóczy K., 2004.).
- a 2008-as világgazdasági hitel- és gazdasági válság, elsősorban az exportra termelő, így a
nemzetközi kereslet változásaira nagymértékben érzékeny gépipari húzóágazatokat és ezek
régiós beszállítóit érintette jelentősebb léptékben. Ennek következtében a régióban számos nagy
ipari foglalkoztató csökkentette termelését, és sok esetben az országos átlagot meghaladó nagy
elbocsátások is megvalósultak (Lőcsei H., 2009.). 179
A rendszerváltozást követő ipari recessziót, tehát egy jelentős, de területileg erősen koncentrált
reindusztrializációs hullám követte a régióban az elmúlt két évtizedben. Ennek eredményeként a
2000-es évek közepére, Fejér, de főleg Komárom-Esztergom megye mind egy főre jutó ipari
termelési, mind az 1000 főre jutó ipari foglalkoztatotti mutatókat vizsgálva, az ország leginkább
iparosodott megyéi közt voltak kiugró, az országos átlagot jelentősen meghaladó értékekkel.
2009-ben a régióba jelentős mértékben begyűrűző gazdasági válság ellenére például KomáromEsztergom 1 lakosra jutó ipari termelési értéke 4,3-szorosa (közel 7.750.000 Ft, megyei rangsor
1. hely), Fejér megyében 2,2-szerese volt (közel 3.785.000 Ft, megyei rangsor 3. hely) az

177

A 2000-es évek elejétől megjelent a relokáció, delokalizáció az országból, illetve a régióból kifelé irányuló
formája is. A termelés részleges vagy teljes áthelyezése olyan nagy, vagy közepes beruházók távozását is jelentette a
régióban, mint a székesfehérvári IBM, vagy Kenwood, a sárbogárdi Mannesmann, vagy a tatabányai Artesyn, vagyis
elsősorban olyan számítástechnikai, híradástechnikai cégek távoztak, melyek kis haszonnal járó tevékenységei
esetén rendkívül érzékenyek a világpiaci kereslet gyors változására, az áringadozásra és a versenyre (Kiss Éva,
2006., Kukely Gy.2008.).
178
Megjegyzendő, hogy egyes vegyipari cégek is főleg a hazai, és kelet-közép-európai járműipar felfutása miatt
fektettek be a térségben, például ilyen gumigyártó nagyberuházó volt a rácalmási Hankook, illetve a tatabányai
Bridgestone.
179
Példaként említhetőek a 2008-as bázisévhez képest 2009-re 1976 főt (a teljes létszám 46%-a) leépítő Alcoa
Köfém, vagy a Magyar Suzuki Zrt. (1863 fő, 33%), a Sanmina SCI (1463 fő, 57%), a Videoton Holding Zrt. (1199
fő, 15%). Vagyis azok a nagy cégek, melyek elsősorban a kiemelt gépipari alágazatokban jelentős exporttal voltak
jellemezhetőek, és az európai piac beszűkülésével közvetlenül vagy közvetve (például beszállítóként) voltak
érintettek. HVG 2010. 11. 20. p.58.
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országos átlagnak (1.790.000 Ft.)180 (M.30. táblázat). Az elmúlt majd másfél évtizedben
elkészített országos nagyvállalati rangsorok (például Figyelő TOP 200, 500, vagy HVG TOP
500) vizsgálatánál is jól érzékelhető, hogy

a régióban székhellyel rendelkező országos

jelentőségű nagyvállalatok döntő többsége ipari cég, melyek a járműiparon és a villamos gép- és
műszergyártáson túl a fémfeldolgozásban és a vegyiparban tevékenykedtek (M.31. tábla)181.
Környezeti, környezetegészségügyi szempontból is nagy jelentősége van, hogy az ipari cégek
jelentős része a Közép-Dunántúlon nagy népességkoncentrációk, településegyüttesek területén
található182. A régió lakosságának több mint 1/3-át, az ipari telephelyek zömét koncentrálja
ugyanis több nagy zóna: az Által-ér völgye és a Duna-menti ipari zóna (Oroszlány, Tatabánya,
Komáromtól

Esztergomig

terjedő

térség),

a

Székesfehérvártól

Veszprémig

húzódó

településegyüttes, valamint Balaton északkeleti térségében lévő vegyipari koncentráció; illetve
Dunaújváros és a közvetlen környezetében lévő települések. Ehhez járul még néhány kiemelt
település: például Ajka vagy Mór is.

2.2.3.2. Ipar és környezetvédelem: a fő települési környezetterhelők azonosítási kérdései

Környezetvédelmi szempontból az egyes ipari cégek, illetve ágazatok környezeti teljesítményét a
következő tényezők és folyamatok határozták meg a régióban az elmúlt időszakban:
-

az egyes, korábban nagy problémákat generáló főleg (a korábbi terminológia szerinti)
nehézipari cégek/telephelyek bezárása, vagy jelentős leépítése, mely általában pozitív
környezeti hatással járt, akárcsak az egész országban183, ugyanakkor megemlíthető, hogy
a jogutód nélkül megszűnt állami vállalatok által felhalmozott szennyezések
kármentesítése nagy, sokszor máig ható állami feladatot jelent a három megyében,

-

az országos környezetvédelmi jogi, közgazdasági, műszaki szabályozások különösen az
uniós

csatlakozással

jelentősen

bővültek

és

szigorodtak,

melyeknek

térségi

érvényesítéséért sokat tettek a régió dekoncentált környezetvédelmi ügyekért felelős
hatóságai (és a települési önkormányzatok is),
-

a

bekövetkező

szerkezet-

és

tulajdonosváltással

számos

telephelyen

új,

környezetbarát/semleges tevékenységek, vagy a régi tevékenység mellett jelentős
180

Veszprém megye értékei ettől jelentősen elmaradtak: 2009-ben az országos átlag 68%-át érte el (1.215.000 Ft).
Ennek ellenére a hazai megyék (és Budapest) sorrendjében a 11. helyen szerepelt.
181
Ennél az információnál azért fontos kiemelni, hogy az adatbázisban a bankok nem szerepeltek, illetve székhely
szerinti a földrajzi lehatárolás annak minden jellemzőjével együtt nem ad teljes régiós képet, továbbá egyes
szolgáltató ágazatokra nem is jellemző a nagy cégek domináns jelenléte, így nem is szerepelnek ilyen típusú
adatbázisokban, pedig szerepük a foglalkoztatásban, értéktermelésben jelentős lehet.
182
A szocialista időszakban e népességkoncentrációk létrehozásában is nagy szerepe volt.
183
Például a régiós anyag- és energiahasználat csökkenése, kibocsátott szennyezőanyagok és hulladékok csökkenése
formájában.
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technológiai korszerűsítések, környezetvédelmi beruházások valósultak meg, főleg a
szigorodó szabályozások miatt, ugyanakkor a sokszor defenzív környezetpolitikát
folytató, régi technológiájukat, termékstruktúrájukat fenntartó, vagy lassan megújító
cégek több környezeti probléma, egyes esetekben havária okozói továbbra is,
-

az új, zöldmezős beruházások esetében is sok térségben jellemző volt a kevésbé
környezetterhelő iparágak és vállalatok betelepülése, bár például az új ipari parkok
jelentős mezőgazdasági területek és természetközeli területek kivonását, és így természeti
értékek pusztulását, vagy degradációját okozták, illetve egyes, dokumentált esetekben a
környezetvédelmi engedélyekben foglaltakhoz képest jelentősebb kibocsátásokkal,
hulladékprodukcióval hívták fel magukra a figyelmet,

-

a régió egyes nagy cégeinél a 2000-es évektől megjelentek azok a nemzetközi
szabványcsaládok (például ISO 14000) szerint akkreditált környezetirányítási rendszerek,
melyek nemcsak a technikai, technológiai mutatók javítását segítik, hanem a környezeti
tervezési, irányítási, munkaszervezési jellemzőket és a munkaerő környezetvédelmi
képzési feladatait is.

-

ha lassan is, de fokozatosan erősödik a régió lakosságának környezeti érzékenysége és
érdekképviselete (például: környezetvédelmi civil szervezetek és sokszor települési
önkormányzatok),

melyek

egyes

esetekben,

környezeti

szempontból

aggályos

beruházások, vagy működés feltételeit is jelentősen befolyásolták, javították, akár
körültekintőbb tervezésre, megvalósításra, vagy a beruházástól való elállásra szorítva
egyes cégeket.
A fent említettek közül számos tényező, vagy folyamat befolyásolta a régió villamos-energiaipari
cégeit, így esettanulmányként ennek az ipari ágazatnak rövid bemutatását választottuk.
Az 1990-es évek elején, mint Perczel György is megállapítja a Közép-Dunántúl egyike a négy
nagy hazai villamosenergia-termelő körzetnek. A közép-dunántúli körzetet alapvetően szénilletve lignittüzelésű nagyerőművek jellemezték, viszont a legkisebb volt az itteni erőművek
(például: Várpalota-Inota, Oroszlány, Ajka, Tatabánya-Bánhida, továbbá Tatabánya-Óváros,
Dorog) beépített teljesítménye (709 MW), és az általuk megtermelt villamos energia mennyisége
is az 1990-es évek elején a négy körzetet figyelembe véve (Perczel Gy., 2003.). Az erőművek
további biztonságos működtetésére mindegyikhez egy-egy bányavállalatot kapcsoltak, illetve
1995-től a privatizációjuk is megindult, ha egyes esetkebn nem is valósult meg. A felhasznált
barnaszenek magas kéntartalma, az erőművek alacsony hatásfoka, a régi, fokozatosan elavuló
berendezések, technológiák, illetve hiányosságaik miatt a térség erőművei hazánkban a leginkább
környezetszennyezők

közé

tartoztak

például
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a

légszennyező

anyagok

kibocsátása

vonatkozásában184. Az 1990-es évek második felétől az ország nemzetközi környezetvédelmi
egyezményekben rögzített vállalásaival (például helsinki, oslói, szófiai egyezmények)
összhangban egyre szigorúbb a nagy, 50MW teljesítmény feletti erőműveket érintő
szabályozások születtek185. Az országos szabályozás jelentősen megszigorította a fajlagos
légszennyezési kibocsátási határértékeket a fő légszennyező anyagok vonatkozásában, akárcsak a
túllépés esetén fajlagosan kiróható légszennyezési bírságokat, ráadásul kötelező mérőrendszerek
kiépítését és az adatok részletes és ellenőrzött bejelentését írta elő az érintett erőművállalatok
számára, azzal a szigorú határidővel, hogy amely vállalat ezt nem teljesíti, azt 2005. január 1.
után nem üzemeltethető tovább186. Az erőművek korszerűsítésének és a környezetvédelmi
szabályozások betartásának feladata jelentős beruházási költségeket igényelt. Így az érintett
erőművállalatok végső soron a következő megoldásokat választották:
- a gazdaságtalan és környezetszennyező széntüzelésű blokkok bezárását (Várpalota-Inota,
Tatabánya-Bánhida),
- az áttérést részben új, környezetbarát és államilag támogatott tüzelőanyagra (faapríték), illetve
import szénre (Ajka),
- a kisebb kapacitású erőművek (Tatabánya-Óváros, Dorog) átállítását a kevésbé szennyező
szénhidrogén tüzelésűre kizárólag hőellátási és távfűtési céllal,
- a helyi szén alapú tüzelés meghagyásával nagy értékű felújítási és környezetvédelmi
beruházásokkal az oroszlányi erőművet továbbéltethetővé tették (füstgáz-kéntelenítő építése az
ún. Retrofit Program részeként).187, 188
Vagyis a példaként bemutatott villamosenergia-termelő szektor esetében, lévén kis elemszámú,
helyhez kötött, pontszerű, vagyis egyszerűbben ellenőrizhető ipari ágazatról beszélünk az
országos jogi és közgazdasági szabályozás és azt követő technológiai korszerűsítés, valamint
tüzelőanyag-váltás jelentős eredményeket hozott. Ennek eredményeként a légszennyező anyagok
184

Különösen igaz volt ez a kén-dioxid, a szén-dioxid, a nitrogén-oxidok, és az ülepedő és szálló por
vonatkozásában. Az oroszlányi erőmű például 2002-ben az ország erőműveinek villamosenergia-termeléséből 6,4%kal részesedett, miközben a hazai erőművi kén-dioxid kibocsátás 37%-áért volt felelős a pusztavámi és oroszlányi
barnaszenek 3% feletti kéntartalma és az„end of pipe” füstgáztisztítási rendszerek hiánya miatt. (Ballabás G., 2005.)
185
Például a 22/1998. KVM rendelet, vagy az új európai szabályozással (2001/80/EK irányelv) összhangban
létrehozott 10/2003-as KVVM rendelet. (Ballabás G., 2005.)
186
Ráadásul ezzel párhuzamosan került fokozatos bevezetésre 2004-től 2008-ig a hazai környezetterhelési díjak
egyike a levegőterhelési díj is, mely minden egységnyi kibocsátott szennyezőanyag kibocsátása után meg kellett és
kell fizetni, nemcsak a határértékek túllépése esetén. Például többek közt az új környezetvédelmi díjak körüli, illetve
az előírt kármentesítési feladatok költségeivel kapcsolatos viták gátolták meg a Vértesi Erőmű Rt. privatizációját a
cég eladósodása mellett.
187
A régióban új, nagy alaperőmű ugyan nem épült, de állami beruházás részeként Litéren tartalék gázturbina
települt, ennek működése időszakos, így nagyobb környezetterhelést nem eredményez.
188
Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az inotai erőműbe, majd Tatabányára tervezett regionális szerepkörű
hulladékégető a jelentkező és várható lakossági tiltakozás miatt végül a végleges hulladékkezelési tervekből is
kikerült.
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erőművi kibocsátása nagyságrendekkel csökkent a régióban, az érintett települések imissziós
állapota is érezhetően javult.
Az ipar környezeti jellemzői és hatásai a 2000-es években a Közép-Dunántúlon már több
nyilvánosan elérhető adatbázis adatai alapján értékelhetőek települési léptékben is. Ezek közül
kiemeljük az OKIR, az EPER és az E-PRTR adatbázisokat. Az említett alapadatbázisok régiós
léptékű települési szintű értékelése több szempont szerint is megvalósítható véleményünk szerint,
hisz az alapadatbázisok lehetővé teszik:
-

a fő légszennyező anyagok kibocsátásának területi vagy települési szintű leválogatását,
vagy országos/régiós/megyei/települési/telephelyi céges rangsorok készítését azokból
komplex adatbázisok és értékelések készítését légszennyező anyagonként (főleg az OKIR
LAIR javasolt, de bizonyos szintig az EPER és E-PRTR is alkalmas lehet),

-

a veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezésének, illetve kezelésének
országos/régiós/megyei/települési/telephelyi leválogatását, rangsorok és változásaik (idő
és térbeli) értékelését (főleg az OKIR HIR alapján),

-

az EPER alapja a cégek önbevallása, ami után országos, majd unió szintű összesítés
készül, amelyek fontos aggregáló, dimenziótalanított mutatója az ún. „összkibocsátási
mutató”189. Mint azt korábbi vizsgálatunkban (Ballabás G., 2010.b.) megállapítottuk a
2004-es EPER adatok alapján a jelentésre kötelezett hazai 96 telephelyből 26 a Középdunántúli régióban található, köztük az első három legnagyobb kibocsátó is. (Péti
Nitrogénművek Zrt., DUNAFERR Dunai Vasmű Zrt.; Vértesi Erőmű Rt. Oroszlányi
Erőmű) Az összkibocsátási mutatókat figyelembe véve a régió 26 cége a teljes hazai
kibocsátás 57%-át produkálta. Az x. ábrán is megfigyelhető, hogy a legnagyobb
települési összkibocsátási mutatókkal ma is a hagyományos, nehézipari cégekkel is
jellemezhető települések rendelkeznek (Pétfürdő, Dunaújváros, Oroszlány, Tatabánya)
(M.31. ábra).

-

az E-PRTR új adattáblái egyértelműen települési szinten is azonosíthatóvá teszik a
környezetileg kockázatos ipari telephelyek mellett, a nagy mezőgazdasági és
környezetvédelmi létesítményeket (M.32.tábla, M 32 ábra) és azok legfontosabb
szennyezőanyagait. Az iparon belül a következő, nagy kapacitású tevékenységeket
tekintik környezetileg kockázatosnak: az energiaszektort (a hő- és villamosenergia
termelését), a fémek előállítását és megmunkálását, a bányászatot és a nemfém ásványi

189

Az ún. „összkibocsátási mutató” fogalom a szennyező anyagok összevont jellemzését szolgálja. A mutató a
Sum(ei / ki) képlettel kerül meghatározásra, ahol ei = az i-edik anyag kibocsátásának értéke, míg ki = az i-edik
anyag EPER jelentési küszöbértéké.

93

termékek gyártását (építőanyag-ipar), a vegyipart, a papír- és faipart, az élelmiszeripart és
minden olyan nagy volumenű ipari tevékenységet, mely jelentős kibocsátásokkal jár 190.
Ezekről ágazatok, cégek és szennyezőanyagok szerint az M.32. tábla ad tájékoztatást.
Ugyanakkor a kibocsátási és hulladékos adatok feltöltöttsége meglehetősen hiányos, így a
kibocsátások országos és régiós nagyságrendi összehasonlításaira az adatforrás még nem,
vagy csak korlátozottan alkalmas.
-

mindegyik említett telephelyi szintű környezeti adatforrás, további feldolgozással (a
korlátok figyelembevételével191) és értékeléssel lehetővé teszi céges rangsorok (Figyelő,
HVG) kombinálásával komplex települési adattáblák létrehozását is, melynek példáját az
M.33.. táblázatban láthatjuk. Véleményünk szerint a települési környezeti értékelésekben
ezek alkalmazhatóak.

Az elvégzett vizsgálatok alapján összegzően kijelenthető, hogy a Közép-Dunántúlon az ágazatok
és nagy cégek gazdasági jellemzőinek vonatkozásában az iparon belül az új, gépipari
húzóágazatokon (villamos gép- és műszergyártás, közúti járműgyártás) azok más ágazatbeli
beszállítóin (gumiipar, üvegipar) túl ma is van szerepe a korszerűsített, vagy újonnan létrehozott
hagyományos

„nehézipari”

ágaknak

(főleg

a

fémfeldolgozás,

de

alárendelten

az

energiaszolgáltatás, és a vegyipar köréből). Az elmúlt évtizedhez képest (1990-es évek)
nagyságrenddel történő környezetterhelés csökkenés (víz- és levegőterhelés, hulladékprodukció)
ellenére országos léptékben még ma is kiemelkedő a régió nagy, hagyományos ipari cégeinek (pl.
Dunaferr Zrt., MAL Zrt. Ajkai Telephely, Péti Nitrogénművek Zrt., Vért. Zrt. Oroszlányi Erőmű,
Bakonyi Erőmű Zrt., Ajkai Erőmű) környezetterhelése – az iparági adottságoknak megfelelően más országok azonos iparágaihoz hasonlóan. A reálfolyamatok közt viszont találkozhatunk egyes
telephelyek azóta bekövetkező bezárásával is. A legnagyobb kibocsátású telephelyek továbbra is
a volt „szocialista” városokhoz és megmaradt hagyományos iparágaikhoz köthetők (pl.:
Dunaújváros, Oroszlány, Tatabánya, illetve Pétfürdő), így e települések környezeti állapota
országos összehasonlításban jelenleg is az átlagnál rosszabb bizonyos mutatók esetén. Itt az ipari
terhelés továbbra is meghatározó a környezetterhelésben a közlekedés, és a lakossági terhelés

190

Például a SUZUKI esetében az ottani oldószerhasználat nem metán illékony szerves anyag kibocsátását
(NMVOC).
191

Nehezen feloldható az adatbázisok közt több gyűjtési, feldolgozási és közzétételi különbség. Például említhető, hogy
telephelyszinten csak a környezetvédelmi adatbázisok tartalmaznak adatokat, a Figyelő és a HVG csak székhelyhez kötött,
összegzett gazdasági mutatókat közöl. Gond lehet az időbeliség is: az EPER adatbázis jelenleg csak két év az E-PRTR három év
adataival van feltöltve. Az adatgyűjtési hiányosságok, bizonytalanságok több adattábla esetében szintén nehezítik a munkát. Több
esetben kell a KSH Cég-kód-tárt segítségül hívni tevékenységi kör, vagy területi elhelyezkedés pontosabb azonosításához,
ugyanis az alapadatbázisok zöme nem tartalmaz KSH kódokat sem tevékenységi körre, ahogy megye-, vagy településkódokat
sem.
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mellett. Fontos kiemelni, hogy az új, gépipari növekedés telephelyei e vonatkozásban nem, vagy
kis számban és kibocsátással jelennek meg.

2.2.3.3.A települési környezeti terheléseket meghatározó mezőgazdasági és élelmiszeripari
alágazatok rövid bemutatása

A továbbiakban az iparhoz hasonló részletes értékelésre terjedelmi okok miatt nem vállalkozunk,
de azokat a régiós gazdasági ágakat és fontos jellemzőiket bemutatjuk, melyek meghatározzák a
régió egészének, illetve az egyes települések környezeti helyzetét.
A települések környezeti állapotát a mezőgazdasági tevékenységek és telephelyek is jelentősen
befolyásolhatják.
A szántóföldi növénytermesztés művelési jellemzői, munkafolyamatai járhatnak közvetlen vagy
közvetett környezetterhelésekkel rövid, közép- és hosszútávon, mint például bizonyos
időszakokban jelentősebb szálló porterheléssel, vagy a településeket is érintő vízfolyások
lefolyási

viszonyainak,

vízminőségének

szállított

befolyásolásával,

hordalékmennyiségének
megváltoztatásával.

Külön

(erózióveszélyes
kiemelendő

az

térségek),
iparszerű

mezőgazdasági rendszerek vegyi anyag felhasználása az ebből származó környezeti hatásokkal.
A nitrogén- és foszforműtrágyák túlzott használata a felszíni vizek eutrofizációjának egyik fő oka
volt például a Balaton esetében az 1960-as, 1970-es évekre, míg a felszínalatti vizek közül a
térség és egyes települések talajvizei, rétegvizei nem alkalmasak emberi fogyasztásra többek közt
a műtrágyahasználat okozta nitrátosodás miatt. A növényvédőszerek nem megfelelő használata,
illetve tárolása is eredményezett (az ipari terhelések mellett) lokális nehézfémszennyzettséget
(As, Cd, Cr, Cu, Hg) a talajokban Székesfehérvár, Dunaújváros, Ercsi, a Balaton-felvidék, Fejér
megye déli részének bizonyos térségeiben és Komárom-Esztergom megye nyugati és központi
területein a TIM mérőpontjainak tanulsága szerint (Adatok hazánk környezeti állapotáról 1999.,
Rausz A. –Czira T. 2004.).
Az állattenyésztés nagy állattartó telepei, istállói esetleges túlzott vízhasználatukkal és elégtelen
takarmány- és főleg trágyakezelésükkel, így koncentrált szerves anyag és szervetlen tápanyag
kibocsátásukkal és biológiai szennyezéssel veszélyeztethetik a felszíni és felszín alatti víztesteket
és települési vízbázisokat. Ezek közül külön kiemelendőek a Közép-Dunántúlon a kiemelten
érzékeny, felszíni védelem nélküli nyílt karsztos területek víztestei. Közvetlen települési hatása
lehet

egyes

sertés-

és

baromfitelepek

bűzhatásának,

illetve

jelentős

ammónia-

és

metánkibocsátásuk (utóbbi jellemzően a szarvasmarhatelepek adottsága) is jelentős bizonyos
térségekben. Az E-PRTR adatbázisa alapján a Közép-Dunántúlon a mezőgazdasági átalakulás és
az állattartás egyes alágainak válsága ellenére 58 működő nagy telephely található még a
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baromfi- és sertéstartásban. Ezek főleg Komárom-Esztergom megye nyugati (például: Bábolna,
Ács, Komárom, Tárkány), keleti (például Gyermely – főleg baromfi) térségében, Pápa
körzetében (jellemzően sertéstelepek) és Fejér megye déli, keleti településein koncentrálódnak
(x. ábra, x. táblázat). A nagyobb volumenű (de országosan kisebb jelentőségű) haltenyésztésnek
néhány nagyobb, síkvidéki körtöltéses halastórendszer ad otthont. Közülük több, például a
rétszilasi Aranyponty Zrt., illetve a többek közt naszályi Ferencmajori-halastavon gazdálkodó
Tatai Mezőgazdasági Zrt. már a környezet- és természetbarát gazdálkodás irányba mozdult el,
köszönhetően többek közt annak, hogy e területek már a NATURA 2000 hálózat részei.
A szőlőtermesztésnek és a borkészítésnek is nagy hagyományai vannak a régióban, számos
történelmi borvidékünk (Balatonfüred-Csopaki, Badacsonyi, Balatonmelléki, Somlói, ÁszárNeszmélyi, Móri, Etyek-Budai) található itt. Ennek kapcsán megemlítendő, hogy bár e
tevékenység környezeti hatásai kisebb súlyúak, mint az előbb említett két alágazat esetén, de az
intenzív kultúrák növényvédőszer-használata, és a feldolgozás szervesanyag-terhelése lokális
problémákat eredményezhet, különösen a nagyobb borászatok esetében.
Az élelmiszeripar nagy kapacitású cégei közül a rendszerváltozást követő átalakulásokat csak
néhány vészelte át, melyek közül térségi gazdasági és környezeti jelentősége van az egykori
Pápai Húskombinátnak (Pápai Hús Zrt.), a hazai tulajdonosi kör kezében lévő székesfehérvári
tejüzemnek (Alföldi Tej Értékesítő Kft.) és a szabadegyházi Hungrana Kft. komplex
élelmiszeripari tevékenységének (például invertcukor és bioetanol gyártása). Ugyanakkor
lokálisan a nem megfelelően működő kis- és középvállalkozások is okozhatnak környezeti
problémákat,

konfliktusokat

(például

kisvágóhidak,

tejüzemek,

sör-

és

szeszfőzdék,

takarmánykeverők) koncentrált szervesanyag-terhelésükkel.
2.2.3.4.A Közép-dunántúli régió közlekedésének rövid jellemzése

A régió közlekedési infrastruktúrája esetében minden forrásmunka kiemeli, hogy a régiós közúti
és vasúti ellátottság országos viszonylatban jónak tekinthető, a Budapestről a régión át
sugárirányban kifutó fontos közúti és vasúti pályák zöme nyugati irányú. Ráadásul nagy
nemzetközi közlekedési folyosók közül több is áthalad régión (Helsinki IV, V., VII., X.). A hazai
gyorsforgalmi úthálózat régiót érintő autópályái (M1, M6, M7) is ezek nyomvonalán kerültek
kiépítésre, akárcsak a legfontosabb vasútvonalak (például: Budapest-Tatabánya-Győr-Bécs,
Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa-Zágráb). Az autópályák forgalmi jellemzőit vizsgálva
megemlíthető, hogy az M1-es autópálya az M0-ás autóút után az egyik legnagyobb forgalmú
közutunk. A régiót érintő szakaszain átlagosan 20-25 ezer személygépjármű, 4-6 ezer
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kistehergépkocsi és 4500-5500 kamion haladt át naponta 2009-ben (Magyar Közút 2010.)192. Az
országos jelentőségű főutak közül az 1-es, 6-os, 7-es, 8-as, 10-es haladt a régióban, bizonyos
szakaszaikon jelentős forgalmat bonyolítva. Problémát jelent a régión belüli megyei jogú városok
közti kapcsolat vonatkozásában, hogy Tatabánya sem a régióközponttal sem Veszprémmel nincs
magasabb rendű főúttal, illetve vasúttal összekötve. A régió legjelentősebb folyami kikötője, a
dunaújvárosi, mely döntően a Dunaferr nyersanyag-, illetve termékkikötője, ám a Mezőföld
mezőgazdasági terményeit is növekvő mennyiségben rakodják itt be. Nyilvános (és nemzetközi)
repülőtere nincs a régiónak, a legjelentősebb beton kifutóval rendelkező repülőtér a pápai katonai
repülőtér193.
Környezetileg, akárcsak az egész országban, a közúti közlekedés baleseti kockázatai és
környezetterhelése jelenti az egyik legnagyobb környezeti problémát, úgy a légszennyező
anyagok kibocsátása194, mind a zaj- és rezgésterhelés vonatkozásában. Ez különösen sok
problémát jelent a közúti csomópontnak számító Székesfehérvár-Veszprém (8-as főút),
Oroszlány-Tatabánya-Tata településegyüttesek (M1 autópálya, 1-es főút) és nyári időszakban a
Balaton-parti 71-es, és a Velence-tó felé haladó 7-es főút esetében. Bár a nagyvárosokat
(Veszprém, Székesfehérvár) ma már el- illetve megkerülik a főutak, de több régiós településen
ma is áthaladnak, jelentős átmenő forgalmat zúdítva e településekre. A másik probléma a
személygépjármű-állomány nagymérvű növekedése az elmúlt évtizedben a helyi közösségi
közlekedés rovására, így jelentős zsúfoltságot, lokális füstköd kialakulásának növekvő veszélyét
hordozza a régió nagyvárosaiban és szuburbán zónáikban (M.34. ábra).

2.2.3.5. A Közép-dunántúli régió fő idegenforgalmi jellemzői

A régió legfontosabb idegenforgalmi térségei a három, egészben vagy részben a régióhoz tartozó
üdülőkörzet: a Balaton, a Dunakanyar és a Vértes-Velencei-tó. Ezek (különösen a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet) a hazai viszonylatban is jelentős kereskedelmi és magánszálláshelykínálattal rendelkeznek. A szálláshelyek nagyobb része (60% felett) Veszprém megyében, és
192

Az M6-oson Fejér megyében 6-7,5 ezer személygépjármű, 1-1,5 ezer kistehergépkocsi, 900-1300 kamion haladt
átlagosan naponta, míg az M7-esen szintén Fejér megyében 28-34 ezer személygépjármű, 4-5,5 ezer
kistehergépkocsi, 2,5-3 ezer kamion haladt 2009-ben egy átlagos napon.
193
Sajátos környezeti problémát jelentett, és bizonyos térségekben jelent ma is a katonai tevékenység. A Varsói
Szerződés megszűnésével, a Szovjet Hadsereg kivonásával, illetve a Magyar Néphadsereg leépítésével ez a
probléma sokat veszített súlyából. A Magyar Honvédség régióban egykor megtalálható két katonai repülőterén
(Pápa, Szentkirályszabadja) állomásozó vadászrepülő, illetve harci helikopter alakulat megszüntetésével (2000.,
2006.), a településeket érintő repülési zajproblémák esetenként fordulnak csak elő, az objektumokat érintő
kármentesítési feladatok pedig elvégzésre kerültek. A Honvédség szárazföldi és légi csapatainak katonai
gyakorlóterei (Hajmáskér, Tata) viszont ma is használatban vannak, így itt időszakonként jelentős (éleslövészeti)
zajterhelés jelentkezik. Érdekes viszont, hogy e területek viszonylagos elzártságuk miatt számos védett növény- és
állatfaj élőhelyei, így több közülük NATURA 2000 besorolást kapott.
194
Például: NOx, CO, PM10, PM2,5, NMVOC
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azon belül a Balaton térségében található. A vonzerőt nemcsak a klasszikus vízparti desztinációk,
hanem a természeti értékek (Balaton-felvidék Nemzeti Park (+Bakony-Balaton Geopark), DunaIpoly Nemzeti Park, Vértesi és Gerecsei Tájvédelmi Körzetek (+Vértesi Natúrpark), a korábban
már említett borvidékek és az épített, műemléki vonzerők jelentik. Az utóbbiak közül kiemeljük
a királyi és királynői városokat (Székesfehérvár, Veszprém, Esztergom, Tata), a komáromi
erődrendszer három déli parton lévő előerődjét, a tihanyi, zirci apátságokat és a majki kamalduli
műemlékegyüttest és az egykori főúri kastélyokat és parkjaikat (például: Dég, Csákvár,
Seregélyes, Nádasdladány, Martonvásár). Egyetértünk ugyanakkor Farkas Zsuzsanna és társainak
megállapításával, miszerint a régió „(…) nagyobbrészt csak a tranzit- és kirándulóforgalom által
érintett, viszonylag gyenge arculattal rendelkezik és a hagyományos turisztikai termékek
tekintetében kihasználatlan kapacitásokkal bír.” (Farkas Zs. et al, 2010., p.61.)
A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák és vendégszámok vonatkozásában
megállapítható, hogy az elmúlt évtizedben Veszprém megye részesedett több mint 2/3 részben a
régióban eltöltött vendégéjszakákból és a vendégek aránya is hasonló. Különösen látványos,
hogy az elmúlt évtizedben jelentősen csökkent a külföldi vendégek száma és aránya, és az általuk
eltöltött vendégéjszakák száma is. Ennek következében hiába nőtt a belföldi vendégeknek
köszönhetően a vendégszám, mindhárom megyében csökkentek az eltöltött vendégéjszakák
(M.34. tábla, M33 ábra).195 Az 1000 főre jutó vendégéjszakák vonatkozásában megemlíthető,
hogy a Balaton-part messze kiemelkedik a régióban, míg egyedi elemekként a részben falusi
turizmusáról híres bakonyi Csesznek és Döbrönte, míg Komárom-Esztergom megyében a
holland üdülőtelepekkel rendelkező Várgesztes és Dunaszentmiklós mutat magas értékeket.
Az idegenforgalom környezeti hatásai vonatkozásában egyrészt ki kell emelni, hogy a térben
(Balaton, Velencei-tó, Dunakanyar) és időben (nyári időszak) koncentrált tömeges turizmus
számos környezeti kérdést vet fel már négy évtizede. Ezek közül ki kell emelni a megnövekedő
fogyasztást (például villamos energia, víz), a kibocsátott szennyvizek és hulladékok térbeli
növekedését, koncentrálódását, mely a Balaton térségében a tó környezeti válságának egyik fő
oka volt az 1960-as évektől, és a jelentős ráfordítással kiépített és működtetett szennyvíz- és
hulladékkezelési rendszerek oldották csak ezt a helyzetet. Az ilyen típusú turizmus további
hatása a közúti közlekedési hatások (levegőszennyezés, zaj) erőteljes növekedése, illetve a védett
természeti területekre gyakorolt nyomás és zavarás. Nem véletlen, hogy mind a mai napig a
Balaton térségének egyik központi környezeti problémája a vendégek és főleg a nyári szezonban

195

Ráadásul a 2011-es adatokat megvizsgálva érzékelhető, hogy az elmúlt évben a külföldi mellett csökkent a
belföldi vendégforgalom is Veszprém és Komárom-Esztergom megyében. (KSH Statisztikai Tükör 2011/69. szám)
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itt tartózkodó üdülőtulajdonosok illegális hulladéklerakása. Ugyanakkor kisebb (de lokálisan
fontos) lehetőségeket tartogat még magában az ökoturizmus, illetve a falusi turizmus úgy az
időbeli, mind a térbeli koncentráció lehetséges csökkentésével.
3.1. A KÖZÉP-DUNÁNTÚL KÖRNYEZETI TERHELÉSEI, KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA, A
KÖRNYEZETVÉDELMI VÁLASZINTÉZKEDÉSEK JELLEMZŐI KÖRNYEZETI ELEMENKÉNT, ILLETVE
HATÓTÉNYEZŐNKÉNT

A Közép-dunántúli régió településeinek környezetvédelmi helyzetét alapvetően befolyásoló
társadalmi és gazdasági folyamatok után célszerű bemutatni a konkrét kibocsátásokat, azok
környezeti

elemekre,

és

környezeti

állapotra

gyakorolt

hatásait,

illetve

azokat

a

válaszintézkedéseket, melyek befolyásolták a régió környezeti állapotát.196 Vagyis a
továbbiakban is követni kívánjuk az OECD PSR modelljének logikáját. Ezt viszont a
rendelkezésre álló adatok, értékelések információszolgáltatási logikája miatt, a hagyományos
környezeti

elemek

(levegő,

víz,

és

részben

talajok,

élővilág)

és

hatótényezők

(hulladékgazdálkodás, zajvédelem) jellemzőinek bemutatásán belül kívánjuk megvalósítani, hisz
a legtöbb esetben a hazai környezetpolitikai értékelések és a nemzeti környezetvédelmi
programok is ezt a logikát követik.
A terhelések települési vonatkozásai kapcsán az előző fejezet alapján máris fontos összegezni,
hogy a Közép-Dunántúlon több térség, település a koncentrált kibocsátások miatt állapotában is
veszélyeztetett, ha eltérő mértékben is. A nagyobb népességkoncentrációk és a népességet ellátó
koncentrált szolgáltatási tevékenységek (a korábban bemutatott településképződmények, illetve
egyes városok) mint kibocsátók, és mint hatásviselők külön is kiemelendőek. Ezt a hatást növeli,
hogy a térség hagyományos és új iparágai, mint kibocsátók is jelentős részben itt települnek. Így
a Székesfehérvár-Várpalota (Pétfürdő)-Veszprém, az Oroszlány-Tatabánya-Tata, a KomáromLábatlan-Dorog-Esztergom tengelyek, valamint Dunaújváros, Ajka, Balatonfűzfő, Berhida ipari
városai külön is kiemelendőek, márcsak azért is, mert az itteni gyors ütemű beépítések és azok
már jelzett környezeti hatásai kiemelt problémaként azonosíthatóak. Ráadásul ezek a települések
és szuburbán területeik a közúti közlekedési terhelések (helyi és átmenő forgalom) kiemelt
területei is, ráadásul a főközlekedési utak mentén a közlekedés további településeken jelent
jelentős terhelést. A hagyományos idegenforgalmi térségek (elsősorban Balaton, Velencei-tó

196

Itt máris fontos jelezni, hogy nem minden szempont, környezeti elem, szennyező anyag, tevékenység esetén
állnak rendelkezésre a szükséges adatok és információk általában vagy megfelelő területi, települési, időbeli
részletezettséggel. Ezeket a hiányosságokat, ha azok különösen komoly értékelési problémát okoznak, egyes
alfejezetekben külön is jelezni fogjuk.
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parti települései, másodrészt az egyes városok, Esztergom, Veszprém, Tata) szezonálisan
megnövekvő kibocsátásai tovább bővítik a koncentrált kibocsátással jellemezhető térségeket. A
levegőszennyezésnek kitett védendő objektumok (természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy
műemléki védettséget élvező területek, építmények) ráadásul sok esetben közvetlen hatásviselői
a kibocsátásoknak.
A terhelések, állapot és válaszintézkedések vizsgálatával ezt az általános képet kívántuk
szakterületi szempont szerint árnyalni, az egyes térségek közti különbségeket bemutatni, illetve
egyes esetekben az országos jelentőségű összefüggésekre is felhívni a figyelmet. További célunk
volt, hogy azonosítsunk olyan mutatókat, melyek segítségével térségi léptékű települési
környezeti összehasonlítás válik lehetővé.

3.1.1. A vizsgált régió levegőminősége
A rendszerváltozást megelőző évtizedekben a három megye területén a domináns légszennyező
az ipar volt. A kibocsátott kén-dioxid, szilárd anyag (ülepedő és szálló por), nehézfémek,
nitrogén-oxidok, szén-monoxid, speciális (például kohászati, vegyipari) légszennyező anyagok
kibocsátásai az iparvárosokban, és ipari zónákban kiemelkedő volt. Ezen anyagok egy része nagy
távolságra eljutva térségi, sőt nemzetközi hatással is járt.
Már a rendszerváltozás előtt is jelentkezett (kisebb súllyal) a közúti légszennyezés (nitrogén-oxidok, szálló
por, szénmonoxid, illékony szerves vegyületek) diffúz hatása is példaként néhány nagyváros belső
terheléseinek és az M7-es autópálya megépülése után a balatoni települések nyári terheléseinek
megnövekedése emelhető ki. A főleg szénre alapozott lakossági fűtés szezonális hatásaként jelentős téli
kén-dioxid és porterhelés valósult meg főleg a bányásztelepüléseken (például Tatabánya, Ajka, Várpalota,
Oroszlány, Dorog).

A rendszerváltozás után egyértelműen napjainkig csökkenő (M.35. ábra) a legtöbb ipari
légszennyező anyag kibocsátása mind régiós, mind települési szinten, ugyanakkor egyes városok
korszerűsödő hagyományos üzemei, így is jelentős országos szintű ipari kibocsátók bizonyos
gyakran vizsgált légszennyező anyagok (SO2, NOx, szilárd anyag, CO, CO2) vonatkozásában.
Példaként említjük az ISD Dunaferr Zrt-t és a céget ellátó erőművet (ISD Power Kft.), az
oroszlányi (VÉRT Zrt.) és ajkai (Bakonyi Erőmű Zrt.) hőerőműveket, a lábatlani cementgyárat
(HOLCIM), a MAL ajkai telephelyét, péti Nitrogénművek Zrt-t. Ugyanakkor az emberi
egészségre kis mennyiségben is veszélyes, a légszennyezettségi mérőhálózat által nem mintázott
légszennyezők kibocsátása is jelentős bizonyos cégek esetében. Például az ISD Dunaferr Zrt. (és
az ISD Power Kft.) és lábatlani cementmű által kibocsátott nehézfémterhelés (ólom, kadmium,
higany, króm VI) a csökkenő tendenciák ellenére is kiemelendő. Az új, gépipari húzóágazatok
bizonyos

tevékenységei

is

megjelentek

az
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egészségre

ártalmas

szennyezőanyagok

kibocsátásában, például a SUZUKI Zrt. oldószer- és festékhasználatból eredő rákkeltő illékony
szerves anyag (toluol, xilolok) kibocsátásai a 2000-es évek második felében indultak
nagymértékű növekedésnek.
A légszennyező anyagok termelő és szolgáltató telephelyek által kibocsátott mennyiségei esetén
megállapítható, hogy a Közép-Dunántúl országos léptékben ma is meghatározó térség főleg
néhány nagy ipari kibocsátó miatt a kén-dioxid (oroszlányi erőmű), a szilárd anyag
(Nitrogénművek, Hungrana Kft., Dunaferr Zrt.), szén-monoxid (Dunaferr Zrt., oroszlányi
erőmű), illékony szerves vegyületek területén (Suzuki Zrt.) (M.35..M.36.,M37. táblázatok)197..
Tehát pontos adatokkal a közlekedési és lakossági kibocsátásokról (a kibocsátók nagy számából
adódó ellenőrizhetetlenség miatt is) csak eseti számításokból, vizsgálatokból rendelkezünk 198.
Éppen ezért a hazai környezeti értékelésekben is gyakran nem kibocsátási (emissziós), hanem
légszennyezettségi (imissziós) értékekből következtetnek a közlekedési, vagy a lakossági
terhelésekre, például úgy, hogy a mérőpontokat közlekedési csomópontokba telepítik.
A települések légszennyezettségi helyzetét mintázó monitoring hálózat mérőpontjai napjainkban
is általában városokba, ipari, közlekedési csomópontokba kerülnek telepítésre199. A régióban
napjainkban

automata

(online)

mérőpontok

Ajka,

Dunaújváros,

Dorog,

Esztergom,

Székesfehérvár, Tatabánya (2 db), Várpalota, Veszprém városokban, RIV mérőpontok pedig 27
településen találhatóak200. A RIV mérőpontok alapvető jellemzője, hogy általában csak nitrogéndioxidot, ipari zónákban pedig még ülepedő port és ritkán kén-dioxidot mintáznak. A mérés más
paraméterekre nem terjed ki. A többi település és további, automata pontok által ugyan mért
légszennyező anyagok (például CO, ózon, benzol, PM2,5, PM10) esetében pedig csak a (sok
esetben távolabb lévő) automata állomások, vagy a mérőkocsik eseti mérései adnak segítséget az
értékelésekhez.
Az elmúlt nyolc évben (2003-2010.) a légszennyező anyagok koncentrációi a vizsgált
paramétereket tekintve összességében továbbra is javuló, illetve stagnáló tendenciát mutattak
kisebb ingadozásokkal az automata mérőpontokkal rendelkező településeken. Továbbra is
egészségügyi kockázatot jelent a vegyes eredetű (közúti közlekedés, ipar, télen a lakossági fűtés)
197

Itt érdemes megjegyezni, hogy a jelenleg rendelkezésre álló hivatalos adatbázis (OKIR LAIR), mely a
bevallásokban rögzített adatokkal van feltöltve nem tartalmazza a lakossági és közlekedési kibocsátásokat, csak a
helyhez kötött, jogszabályban bevallásra kötelezett ipari, szolgáltató, és mezőgazdasági telephelyek adatait 197
198
A KTI emisszió-kataszter kistérségi szintű számításai alapján 2007-ben a régióban a nitrogén-oxidokat tekintve a
székesfehérvári, a gárdonyi, a bicskei és a komáromi kistérségekben a legmagasabbak (800 tonna feletti) a közúti
kibocsátások. Szálló por esetén a 200 tonna feletti volt a székesfehérvári és komáromi 150-200 tonna közötti a
bicskei kistérség közúti kibocsátása (Mészárosné Kiss Á. et al., 2010.).
199
Háttérszennyezettségi mérőállomás nincs a régió területén.
200
Ajka, Almásfüzitő, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Berhida, Dorog, Dunaújváros, Gárdony, Herend,
Királyszentisván, Komárom, Lábatlan, Litér, Mór, Oroszlány, Pápa, Pétfürdő, Sukoró, Székesfehérvár, Tapolca,
Tata, Tatabánya, Várpalota, Veszprém, Zánka, Zirc.
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szálló por (PM10) gyakran magas koncentrációja különösen téli időszakokban, hiszen például
Várpalotán, vagy Dorogon folyamatosan az éves egészségügyi határérték közelében mozogtak a
mért értékek, és a kitűnő besorolást egyik régiós település sem érte el. A másik kiemelendő
paramétercsoport a közlekedési eredetű nitrogén-oxidok koncentrációi voltak, amelyek esetében
az éves határértékeket nem közelítette meg egy város éves átlaga sem, de kitűnő értéket csak
egyes ipari városok mutattak (Ajka, Dunaújváros). A többi vizsgált paraméter esetében általában
minden település a kitűnő vagy ritkábban jó kategóriájú besorolást kapta 201 (M.38. táblázat). Ez
azt is

jelenti, hogy országos léptékben a szálló por kivételével a közép-dunántúli városok

szennyezettsége nem éri el például Budapest vagy a regionális nagyvárosok szennyezettségi
szintjét.202
A vizsgált településeken érdemes az évi átlagok mellett a napi és akár órás koncentrációkat is
vizsgálni. Itt jelentős ingadozások, és az időjárási és kibocsátási viszonyok változásától függően
komolyabb szmoghelyzetek kialakulása is jellemző volt az elmúlt években. (x.ábra) A mért
értékek és a 14/2001 (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet határértékei alapján akár évi több
alkalommal is lehetne szmogriadót elrendelni több településen (Dorog, Várpalota), illetve az órás
és 24 órás határértékek engedélyezett túllépéseinek száma is több évben meghaladta a limitet a
szálló por vonatkozásában. A régió városaiban ebben az esetben is a szálló por jelenti a
legnagyobb kockázatot, ugyanakkor bizonyos, a szálló porhoz kapcsolódó nehézfémek (ólom,
kadmium) és szerves szennyezők is súlyos gondot jelentenek például Dunaújváros esetében.
Éppen ezért a válaszintézkedéseket vizsgálva kiemelendő, hogy a 21/2001. (II. 14.)
kormányrendelet írta elő az ország területének légszennyezettség szerinti zónákba sorolását, és
azokra a zónákra, ahol a légszennyezettség sokéves átlaga meghaladja a légszennyezettségi
határértéket vagy az úgynevezett tűréshatárt, intézkedési terv készítését. A régióban három zóna
és egy önálló (Ajka) város került kijelölésre a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján. A
dunaújvárosi zóna a névadó várost és többek közt 5 fejér megyei községet, a SzékesfehérvárVeszprém zóna 20 települést, a Komárom-Tatabánya-Esztergom zóna 32 települést foglal
magába. Vagyis összesen a régió 401 településéből 58 település érintett jelentős mértékben a
levegőszennyezettség

vonatkozásában

mind

kibocsátói,

mind

hatásviselői

(népességkoncentrációk) oldaláról. A zónák minősítése légszennyező anyagonként 2002-ben,
201

A korábban magas koncentrációkat mutató kén-dioxid, köszönhetően a lakosság és az ipar földgázra történő
átállásának és az üzemanyagok kéntelenítésének, minden településen kitűnő besorolást kapott.
202
Biológiai (pollen) szennyezettség mérése 1992. óta a három megyeszékhelyen folyik az OKI koordinálásával a
helyi ÁNTSZ-ek kezelésében. Az országosan leginkább problémás parlagfű fertőzöttsége az országban
alacsonyabbnak mondható. Ennek ellenére az augusztusi és szeptemberi kritikus időszakban minden évben a három
megye is legmagasabb pollenszennyezettségi besorolást kapja.
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2005-ben és 2006-ban történt meg. Valamennyi zónában a nitrogén-oxidokra (C besorolás) és
Komárom-Tatabánya-Esztergom, Dunaújváros zónákban szálló porra (B besorolás)

203

kellett

külön intézkedési tervet készítenie a felügyelőségeknek az érintett kibocsátókkal és
társhatóságokkal közösen. A tervek 2004-re készültek el, és azóta többszöri módosításukra, és a
vállaltak betartatására is sor került.204

3.1.2. A települési vízgazdálkodási tevékenység a Közép-Dunántúlon
A Közép-Dunántúl felszíni és felszín alatti vizeiről röviden a 2.1.4., és a 2.1.5. fejezetekben
írtunk, az országos vízgazdálkodás fő jellemzőiről pedig a 1.2. fejezetben. Jelen munkarész
szempontjából a következőket kell kiemelnünk a Közép-Dunántúl települési vízgazdálkodási
céljaira vonatkozóan:
- a Közép-dunántúli régió legfontosabb víztestjei a felszín alatti vizek (karsztvizek, parti szűrésű
víztestek), melyek, mint vízbázisok a térség alapvető ivóvízbázisait jelentik;
- a régió jelentős része (például nyílt karsztos területek, vízbázisvédelmi védőterületek) a felszín
alatti

közeg

védelme

szempontjából

fokozottan

érzékenynek

számít

(219/2004.

Kormányrendelet),
- kiemelten fontos a régió nagy állóvizeinek (Balaton, Velencei-tó, tatai Öreg-tó) mennyiségi és
minőségi védelme beleértve a vízgyűjtőket is (az idegenforgalmi célú hasznosítás fontossága
miatt is),
- a felszíni vízhálózat gyér, a kisvízfolyások minőségét döntően meghatározzák a nagyobb
városok gazdasági és lakossági terhelései;
- a Duna, mint határoló vízfolyás és a kisvízfolyások zömének befogadója része a térség életének,
így minőségi védelméről, fenntartható hasznosításáról gondoskodni kell.
A régió települései vonatkozásában el kell mondani, hogy az igénybevételek, illetve
terhelések/szennyezések kapcsán nincsenek szabadon hozzáférhető teljes körű települési
adatforrásaink. A településeken működő gazdasági vállalkozásokról egy-két kivételtől eltekintve
nincsenek szabadon hozzáférhető vízkivételi, vízterhelési adatok. Ennek ellenére kijelenthető,
hogy a régió megmaradt nagyvállalatai jelentős környezeti kockázatot jelentenek. Az E-PRTR
adatai alapján kiemelendő a Dunaferr szerves anyag és nehézfém, a Dunapack és a pétfürdői
203

Dunaújváros esetében az arzén, kadmium, ólomszennyezett porszemcsék vonatkozásában (48/2006. KVVM
rendelet).
204
Az egyes településeken az önkormányzat képviselőtestületének, a polgármesternek, a jegyzőnek további hatósági,
tervezési és mérési eszközök is rendelkezésre állnak, melyek közül a speciális rendeletalkotás jogát emeljük ki,
hiszen például az avarégetés szabályozásával és annak betartatásával jelentősen lehet csökkenteni a porterhelést
különösen az őszi időszakban.
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Nitrogénművek szerves anyag (TOC), összes nitrogén és foszfor, az ajkai MAL telephely fluorid
terhelése (EPRTR 2009.).

A lakossági vízellátás, és szennyvízelvezetés mennyiségi adatai

viszont hozzáférhetőek. Ezek alapján megállapítható, hogy települési vízszolgáltatás 1 főre
vetítve nagyjából a felére csökkent az elmúlt 20 évben, 255 liter/fő/napról (1990.), 124
liter/fő/napra (2009.) (M.36. ábra). Ennek a lakossági vízárak emelkedésén, mint fő okon túl, oka
lehet azon cégek takarékossága vagy a vezetékes rendszerekről való leválása is, amelyek eddig
igénybe vették ezt a szolgáltatást. A lakossági vízfogyasztás különbségeiről a 2.2.1. fejezetben
már írtunk (M.28. ábrasor). Az elvezett szennyvizek mennyisége is csökkent (érthető módon), de
a szennyvízkezelés rendszereinek régiós kiépülésével megközelítette az 1 főre jutó szolgáltatott
vízmennyiséget. (M.36.. tábla)
A vizek állapota kapcsán megemlíthető, hogy miközben a Balaton vízminősége jelentősen javult
az elvégzett beavatkozási programok miatt, a kisvízfolyások állapota csak kis mértékben javult
vagy stagnált. Jó példa erre a Tatabányán is átfolyó, a tatai Öreg-tavat tápláló Által-ér, melynek
vízminősége különösen szervetlen tápanyagok tekintetében szennyezett, vagy erősen
szennyezett, míg a többi paraméter vonatkozásában is csak tűrhető, vagy szennyezett besorolású
(M. 49. tábla). Ez annak ellenére van így, hogy e térségekben jelentős szennyvízkezelési
fejlesztések folytak. A felszín alatti vizek esetében a talajvizek különösen a települések
környezetében erősen szennyezettek főleg nitráttal, míg a réteg-, a parti szűrésű víztestek és a
karsztvizek általában jó minőségűek védettségüknek köszönhetően. Kivételt például Veszprém
megye jelent, főleg Veszprém térségében és a Balaton-felvidéken, ahol a karsztvízre telepített
167 objektumból 47 esetében mezőgazdasági vagy kommunális eredetű szennyezések miatt
jelentősen nőtt nitráttartalom, közülük 10 már nem használható lakossági vízellátásra. (Csepregi
A., 2000.). A természetes eredetű szennyezők jelenléte csak néhány településen jellemző (például
a kisalföldi települések), így ez a régió a legkevésbé érintett a Nemzeti Ivóvízminőségjavító
Programban (28 település, a régió lakosságának 3%-a). A Víz Keretirányelvnek megfelelő
vízgyűjtő alapú tervezés megkezdődött.
A települési szennyvízelvezetés – és tisztítás kapcsán megállapítható, hogy jelentős előrelépések
történtek a régióban. Az 1990-ben még 41%-os másodlagos közműolló 2009-re 20%-ra
mérséklődött, eközben a lakások 76,7%-a volt ellátott közcsatornával, miközben ez az érték még
csak 42,1% volt 1990-ben (M.37.. ábra). A jelentős fejlesztések az országos trendeknek
megfelelően a nagyvárosokban valósultak meg, illetve komoly előrehaladás jellemezte a
fokozottan érzékeny középhegységi területeket. 2009-ben nem volt még csatornázás Fejér megye
déli részének kisebb településein, a Káli-medencében, a Somló térségében, Veszprém megye
északi területeinek községeiben, és Kisbér térségében (M.38. ábra). A szennyvíztisztítás kapcsán
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elmondható, hogy ahol a csatornarendszer kiépült ott általában megfelelő (legalább biológiai
fokú) a szennyvíztisztítás is (TEIR alapján). Kivételt néhány kisebb város (Herend, Lábatlan,
Nyergesújfalu, Bicske) képez, ahol szükségesek még fejlesztések. Az elvezett szennyvízmennyiséghez képest jelentősen nőtt a megfelelően tisztított, sőt a szervetlen tápanyageltávolítással jellemezhető szennyvíz mennyisége is (2009-ben az elvezetett szennyvíz 46,7 %-a)
(M.39. ábra). Ez főleg a Balaton-parton, mint érzékeny területen volt kötelező elvárás. A
legnagyobb kapacitású szennyvíztisztító-telepek a nagyvárosokban épültek meg, 100.000 Lae
kapacitás feletti telepek a három megyeszékhelyen találhatóak.

3.1.3. A települési természetvédelem, a települési zöldfelületek,
A települési természetvédelem hazai kereteiről röviden, már az 1.3.4. fejezetben szóltunk, a régió
nemzeti parki és tájvédelmi körzeti érintettségű településeiről az M.19. tábla ad tájékoztatást. A
régió és településeinek szempontjából ki kell emelnünk, hogy a településeken lévő
természetvédelmi értékek és területek megóvásában a települési önkormányzatoknak komoly
jogszabályi lehetőségei (például helyi védettségű természetvédelmi területek kijelölése,
természetvédelmi alap, természetvédelmi őrszolgálat működtetése) vannak, de a védett értékek,
területek megóvásában nagy szerepe sok más tényezőnek és folyamatnak is van. Ezek közül
kiemeljük:
- a település örökölt természeti, gazdasági, társadalmi adottságait (például megőrzött élőhelyek,
élettelen természeti környezeti elemek, deponált veszélyes hulladékok, beépített területek);
- a gazdaság pozitív vagy negatív hatásait a természeti területekre, élőhelyekre;
- a társadalom, a lakosság értékítéletét, tenni akarását, cselekvését, összefogását (például civil
szervezetek létrehozása és működtetése kapcsán) vagy éppen károsító tevékenységét;
- a külső hatásokat, melyek befolyásolhatják a települések (sokszor már egyébként is átalakított)
természeti területeit (például településközi együttműködéseket nagyobb természeti területek
megóvásában, vagy szennyezéseket, invazív fajok elterjedését is említhetjük stb.);
- és természetesen a települési önkormányzatok, az egyes önkormányzati szereplők
elhivatottságát, tenniakarását,(lehetőségeit), mely például a helyi védettségű természetvédelmi
területek kijelölésében, fenntartásában, vagy a települési alapfokú oktatás természetvédelmi
irányainak erősítésében is jelentkezhet.
A hazai területi adatbázisokban mindig is nehéz feladat volt a természetvédelmi területek, vagy
értékek kapcsán települési információkhoz jutni, az utóbbi néhány évben viszont az országos és
helyi védettségű területekről, elsősorban azok kiterjedéséről már vannak országos gyűjtésű
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adataink, még ha ezek feltöltöttsége nem is teljes körű 205. A leválogatott adatok alapján
megállapítható, hogy a Közép-Dunántúlon 2011-ben 65 településen voltak kijelölt helyi
védettségű természetvédelmi területek vagy természeti emlékek (a 401-ből). A nagyvárosok
esetében, nagyszámú helyi védett területtel és értékkel találkozhatunk, Dunaújvárosban például 2
helyi védett terület és 14 természeti emlék található, Veszprémben 8 helyi védett terület mellett 6
természeti emlék található. Emellett főleg a Balaton-parton, a Balaton-felvidéken, és KomáromEsztergom megye nyugati és gerecsei területein volt lehetősége, támogatottsága a helyi
önkormányzatoknak ilyen védettségi formák létrehozására. A legnagyobb kiterjedésű helyi
védettségű területet példaértékűen az Észak-Vértesben egybefüggően hozta létre Tatabánya,
Szár, Szárliget, Várgesztes, Gánt, mely tekintélyt parancsoló 4720 hektáros területével a régió
legnagyobb kiterjedésű helyi védett természetvédelmi területe. Ezeken kívül Vértessomlón
(Búcsútér), Isztiméren (Burok-völgy), Farkasgyepűn (Farkasgyepűi-erdő) és Tatán (Öreg-tó)
találunk 500 hektár feletti helyi védettségű területeket. Tatát azért is célszerű kiemelni, mert
2010-ben A Nemzetközi Biodiverzitás Évében „Magyarország Biodiverzitási Fővárosa”
kitüntető címet kapta, a településen folyó élőhelyrekonstrukciós (Öreg-tó), megújító (Angolpark), és környezeti nevelési munkáért (Tatai Vadlúd Sokadalom)206.
A települési zöldfelületek általános és hazai jellemzőiről már szóltunk, itt csak annyit említünk
meg, hogy 2009-ben a régióban még 115 település zöldfelületeiről nem tartalmazott adatokat a
TEIR. Az 1 főre jutó zöldfelületek legmagasabb városi értékeit Dunaújváros, Tata, Tapolca,
Devecser és Várpalota esetében láttuk, ezen településeknél 50 m2/fő felett volt ez az érték.
Dunaújváros és Várpalota vélhetően a lakótelepek zöldfelületei, míg a három másik város
esetében a hosszú, szerves fejlődés során megőrzött zöldfelületek köszönhető a magas érték.

3.1.4. A települési hulladékgazdálkodás legfontosabb jellemzői a mintarégióban
3.1.4.1. A hulladékterhelés változásai

A Közép-dunántúli régió hulladékgazdálkodási helyzetének bemutatásakor mindenekelőtt a
településeken keletkező hulladékok mennyiségének bemutatását, mint a terhelés meghatározó
205

Véleményünk szerint a mélyebb, minőségi vizsgálatokat sem nélkülöző kutatásokhoz ma is elengedhetetlen a
szakirodalom használata, és a terepi felmérések, vizsgálatok. Az előbbihez kiemeljük Tardy János szerkesztésében a
hazai helyi védett területek bemutatását szolgáló munkát, mely 1998-ban jelent meg (Tardy J., szerk. 1998.).
Emellett nagy segítséget jelenthetnek a civil szervezetek különféle kiadványai, vagy helyi kutatások publikációi is
(Lukács A.,et al. 2003.).
206
Tata adottságai egyébként is kiválóak, hisz a nemzetközi jelentőségű, ma már ramsari területté nyílvánított Öregtó mellett további értékek találhatóak a településen (Kálvária-domb TT. (országos jelentőségű), Angol-park TT,
Fényes-források TT., Réti-tavak TT.). A 2001. óta megrendezésre kerülő Tatai Vadlúd Sokadalom jelenleg hazánk
legnagyobb természetvédelmi fesztiválja, amelyet helyi civil szervezetek (Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület,
MME Komárom-Esztergom megyei Csoport) szerveznek a Duna-Ipoly Nemzeti Park aktív közreműködésével és a
város támogatásával.
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jellemzőjét szükséges értékelni. Az országos trendekhez hasonlóan a bevallásokon alapuló összes
nem veszélyes és veszélyes hulladékmennyiség a vizsgált régióban jelentősen csökkent az elmúlt
évtizedben (M.39.tábla). A nem veszélyes hulladékok mennyisége 2004-ben még mintegy 3,5
millió tonna volt (az országos mennyiség 12%-a), míg 2009-ben 2,5 millió tonna (az országos
mennyiség 14%-a), a hulladékcsökkenés különösen 2008-tól következett be, vagyis a gazdaság
több szereplőjét is elérő gazdasági válság kezdetétől. A legnagyobb hulladéktermelők
egyértelműen azonosíthatóak. 2009-ben, de korábban is a régió legnagyobb hulladéktermelői
voltak a Vértesi Erőmű Rt. oroszlányi erőműve (488 ezer tonna salak és pernye) és a MAL Rt.
ajkai timföldgyára (428 ezer tonna főleg vörösiszap) vagyis ennél két cégnél keletkezett a régió
hulladékmennyiségének mintegy 36%-a 2009-ben207. A két nagy hulladéktermelő mellett
kiemelendőek még az autóipar nagyságrenddel kisebb, de így is jelentős kibocsátói: a SUZUKI
Zrt. (Esztergom, 22,4 ezer tonna), AGC Autóipari Kft (Tatabánya, 18,9 ezer tonna), Wescast
Hungary Rt. (Oroszlány, 15,3 ezer tonna), illetve az autóiparhoz kapcsolódó öntészeti és
fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozások (például: Alcufer, SAPA Profiles). További
jelentős hulladék-kibocsátók voltak a dunaújvárosi papíripari cégek és a Dunaferr (OKIR HIR).
A Közép-Dunántúlon országos léptékben legnagyobb volt a veszélyes hulladék termelése (M39)
az elmúlt évtizedekben a hazai tervezési statisztikai régiókat vizsgálva. Az 1990-es évek közepén
a teljes hazai veszélyes hulladékmennyiség 41%-a (1996. 1071 ezer tonna), 2000-ben 61 %-a
(2066 ezer tonna) keletkezett a régióban. Kiugróan legnagyobb mennyiséget itt is a MAL Rt.
(Ajka, Várpalota-Inota) és a Vértesi Erőmű Rt. (Oroszlány, Tatabánya-Bánhida) termelte hisz a
régió veszélyes hulladékának 80%-a ennél a két cégnél keletkezett (2000.). Megemlíthető még a
dorogi erőmű, a dorogi Richter, a dorogi veszélyeshulladék-égető (Onyx), a székesfehérvári
Alcoa, és a MOL Rt. komáromi telephelyei, mint nagy veszélyeshulladék-termelők (HAWIS).
Az európai uniós veszélyes hulladékbesorolás ma már vitatható, nem megfelelő átvételével a
vörösiszap és az erőművi salakok, pernyék kikerültek a veszélyes hulladékok köréből. A
technológiai változtatásokkal, szigorításokkal és 2008. után a termelés mérséklődésével együtt ez
azt eredményezte, hogy a Közép-Dunántúlon napjainkban jelentősen lecsökkent 208 a bejelentett
keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (2009. 280 ezer tonna). Ugyanakkor 2009-ben a
régió ipari cégeinél még mindig az országos veszélyes hulladékmennyiség 36%-a keletkezett,
vagyis a régióban keletkezik még mindig a legnagyobb veszélyes hulladékmennyiség az
országban, mely jelentős csökkenése ellenére komoly környezeti kockázatokat jelent, és jelentős
ráfordításokat igényel a hulladéktermelőktől. Különösen igaz ez a vegyipari tevékenységre és
207
208

Ezek a hulladékok 2001-ig veszélyes hulladéknak minősültek.
2000-hez képest 86%-kal.
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vegyipari kármentesítésre a hagyományos vegyipari térségekben (Balatonfűzfő - Nitrokémia,
Dorog – Richter; Pétfürdő – Huntsman Zrt.), a kohászati, öntészeti és fémmegmunkálási
tevékenységre (Dunaújváros - Dunaferr, Székesfehérvár – Alcoa, Sapa, Tatabánya – Eural). Ezen
kívül megemlítjük még az ipari veszélyes hulladékok ártalmatlanítását is, mely szintén termel
további veszélyes hulladékokat (Balatonfűzfő - Fűzfői Szennyvíz Kft.; Dorog – Sarpi Dorog
Kft.; Székesfehérvár – Ózon Kft.)(OKIR).
A lakosságtól, a (főleg) szolgáltató cégektől és a közterületek tisztántartásából származó
elszállított települési szilárd hulladékok mennyiségének elérhető adatsorai (M.40.tábla) az 1.4.1.
fejezetben jelzett adatgyűjtési és közreadási bizonytalanságok ellenére fő trendek megállapítására
véleményünk szerint alkalmasak. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a Közép-Dunántúlon az
1990-es évtizedben a térfogatalapú nyilvántartások szerint az országos trendekhez hasonlóan
növekedett a települési szilárd hulladék mennyisége (2000-re mintegy 20%-kal 2,57 millió m3re). Ennek okai közt megemlíthetőek a növekvő fogyasztásból (az 1990-es évek közepétől), a
települési

szilárd

hulladékok

összetételének

megváltozásából

(növekvő

mennyiségű

csomagolóanyag), a közszolgáltatás (vegyes gyűjtés) kiterjesztéséből származó növekmény.
A 2000-es években az immár tömegalapú adatok 2006-ig jelentős növekedést, 2007-től folyamatos
csökkenést mutatnak, ráadásul az országos csökkenést jelentősen meghaladó módon (a 2000. évi 515 ezer
tonnáról 32%-kal 2010-re 350 ezer tonnára csökkent a régiós érték). Különösen látványosan csökkent Fejér
és Veszprémben a két mutató (40, illetve 34%-os csökkenés) (STADAT). A legnagyobb hulladéktermelők
természetesen a nagyobb városok a nagyobb népesség, és koncentrált gazdasági tevékenységek (ipar,
szolgáltatások) következményeként. 2009-ben 10.000 tonna feletti elszállított hulladékmennyiséget
Székesfehérvár (43 ezer t), Tatabánya (25 ezer t), Veszprém (20 ezer t), Dunaújváros (19 ezer t), Várpalota
(13 ezer t), Pápa (13 ezer t), Ajka (13 ezer t), Esztergom (10 ezer t) adatsorai mutatnak, vagyis ebben a 8
városból került elszállításra a települési szilárd hulladék mintegy 40%-a, miközben az összes régiós
népesség 36%-át koncentrálták (TEIR).

A csökkenés összetett okai az egyszerű adatsorokból nem teljes biztonsággal állapíthatóak meg,
de fontos megemlíteni a lakossági fogyasztás mérséklődését (részben a gazdasági válság
hatására, kisebb részben egyes településeken a környezettudatos fogyasztás következményeként),
a főleg a szolgáltató tevékenységek esetén bekövetkező növekvő szelektív gyűjtési arányt, illetve
bizonyos

térségekben

a

közszolgáltatásokról

történő

leválást,

a

növekvő

illegális

hulladéklerakást. Utóbbira átfogó régiós felméréssel nem rendelkezünk.
A Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) legfrissebb (2006-os), nem teljes körű illegális
hulladéklerakók felmérésére alapuló adatai alapján a régióban 202 nagyobb illegális hulladéklerakón
mintegy 256 ezer tonna vegyes települési szilárd hulladék került lerakásra (az országos érték 5,7 millió
tonna alig 4,4 %-a). Ezek közül a legtöbb (87 db) Komárom-Esztergom megyében, a legnagyobb
mennyiség (106 ezer tonna) Fejér megyében került addig lerakásra. Kiugró (25000 ezer tonna feletti)

108

mennyiségek voltak megtalálhatóak a felmérés szerint Dég, Kecskéd, Ráckeresztúr, Felsőörs területein, de
megemlíthető a városok közül Tata és Berhida is, ahol 10000 tonna feletti mennyiséget mértek fel (OKIRHIR adatai alapján).

Az 1 főre jutó települési, illetve az intézményi hulladékok nélkül számolt 1 főre jutó elszállított
lakossági szilárd hulladék mennyiségének térbeli képe 2009-ben jellemző sajátságokat mutat. A
legalacsonyabb, az országos átlaghoz viszonyított 1 főre jutó hulladékmennyiség KomáromEsztergom megye gerecsei, Fejér megye vértesi és mezőföldi, Veszprém megye egyes Ajka,
Veszprém környéki és Marcal-menti községeiben jellemző. Ezekben a térségekben a kisebb
fogyasztás vélhetően még alacsonyabb közszolgáltatási (vegyes gyűjtés) igénybevétellel párosul.
A legmagasabb értékek a korábban már röviden bemutatott idegenforgalmi zónákban (Balatonparti települések, Velencei-tó térsége), a régió nagyvárosainak szuburbanizációval jellemezhető
községeiben (Tatabánya, Dunaújváros, Székesfehérvár térsége, a Duna menti ipari térség) és
egyes városokban (például Várpalota, Ajka), illetve Komárom-Bábolna térségében, valamint a
Sümegi és a Pápai kistérség egyes kisalföldi és bakonyaljai községeiben jellemzőek (M.40.
ábrák).
Az elszállított települési folyékony hulladékok mennyisége a KSH adatai szerint 2000. (672
ezer t) és 2010. (327 ezer t) közt az országos csökkenést meghaladó módon több mint felére
csökkent. Különösen látványos a Veszprém megyében a nagy csatornázási programoknak
köszönhető (például a Balaton védelme) 60%-os mérséklődés (M.41.tábla).

3.1.4.2. A települési hulladékgazdálkodási válaszintézkedések helyzete a Közép-Dunántúlon

A hulladékgazdálkodási válaszintézkedések vizsgálatánál mindenekelőtt a hulladék termelőjének,
tulajdonosának

szerepét,

felelősségét

kell

kiemelnünk

a települési

környezetvédelem

rendszerében az aktuális európai és hazai szabályozásnak megfelelően. A nagy gazdasági
termelők a lakossággal együtt ugyanis felelősek a keletkező hulladék keletkezésének
megelőzéséért, újrahasználatáért, újrahasznosításáért, biztonságos kezeléséért.
A települési önkormányzatok 1.4.3. fejezetben röviden összefoglalt feladatai közül kiemeljük, hogy
felelősségük kiterjed a települési hulladékgazdálkodás tervezésére (hulladékgazdálkodási tervek készítése
és alkalmazása), a gyűjtési és ártalmatlanítási közszolgáltatás megszervezésére, és szabályozására (például a
hulladékdíjak megállapításával), valamint bizonyos hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat is ellátnak a
települések jegyzői. Természetesen önkéntesen felvállalhatnak további hulladékgazdálkodási feladatokat is
gyakran

együttműködve

a

településen

(szerződéses

viszonyban

lévő)

közszolgáltató

vállalkozással/vállalkozásokkal és a lakossággal annak (civil) szervezeteivel.

E gondolatkör vonatkozásában megállapítható, hogy a Közép-Dunántúlon, a rendelkezésre álló
adatok és információk alapján a legnagyobb hulladéktermelők, a gazdasági szféra szereplői
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maguk kötelesek gondoskodni az általuk termelt hulladékok kezeléséről. A legnagyobb hulladékújrahasznosítók, illetve ártalmatlanítók ennek megfelelően a gazdasági szereplők közül kerülnek
ki. Az előbbiekre jó példa Dunaújváros két papírgyára (Hamburger Hungária, Dunapack),
valamint a Dunaferr, melyek 2009-ben 150.000 tonna felett hasznosítottak újra papír-, illetve
fémhulladékokat (OKIR HIR). A hulladékártalmatlanításban legnagyobb mennyiséget, saját
termelési hulladékukat ártalmatlanította 2009-ben a MAL Zrt. (426 ezer tonna), illetve a Vértesi
Erőmű Rt. (462 ezer tonna), meglehetősen elavult, kockázatos formában: nem szigetelt
vörösiszaptározó kazettákban (Ajka), illetve salak- és pernyehányókon (Bokod, Oroszlány,
Tatabánya). Emellett meg kell említenünk azokat a piaci, illetve önkormányzati vállalkozásokat,
melyek valamilyen típusú hulladékra szakosodva azok kezeléséről gondoskodtak. A térségben, a
korábbi nehézipari tevékenység eredményeként (annak körzeteiben) régebb óta működnek
veszélyes hulladékokat újrahasznosító, illetve ártalmatlanító létesítmények (M.42. tábla, M 43.
tábla). Ezek közül kiemeljük súlyos hatása miatt, a 2010-es októberi kolontári katasztrófát okozó
ajkai vörösiszap-kazettákat. További példa az aktuálisan (2011-ben) a viták kereszttüzébe kerülő,
a rekultiválandó almásfüzítői vörösiszapkazettákban, környezetvédelmi engedéllyel, de szigetelés
és elégséges monitoring nélkül veszélyes hulladékokat komposztáló, illetve deponáló Tatai
Környezetvédelmi Rt. Több, települési szilárd hulladékok kezelésével foglalkozó cég is vállal
veszélyes hulladékkezelést, alapvetően lerakón történő ellenőrzött, monitorozott lerakással
(például AVE Tatabánya, Vertikál Zrt.-Polgárdi).
A régióban a 2000-es évek második felében bevallott összes veszélyes és nem veszélyes
hulladék újrahasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról az (M.44.,45. táblázatok) adnak
tájékoztatást. A nem veszélyes és a veszélyes hulladékok újrahasznosítása a legnagyobb
mennyiségben az arra alkalmas hulladékok biológiai kezelésével (jórészben komposztálással)
történik. Emellett a nem veszélyes hulladékok bizonyos fajtáinál a fémek újrahasznosítása és a
szerves hulladékok (például szennyvíziszapok) mezőgazdasági területeken történő hasznosítása
is nagyobb és növekvő volumenben történik. Az ártalmatlanítás esetén mind a nem veszélyes,
mind a veszélyes hulladékoknál a meghatározó mód jelenleg is a különféle hulladékok
ellenőrzött lerakása. Ezt egészíti ki a veszélyes hulladékok esetén az égetés (Dorog,
Királyszentistván, Székesfehérvár), és a biológiai kezelés.
A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás jelentős előrelépéseket
mutatott az elmúlt évtizedben a régióban, így ezt külön is megvizsgáltuk. Három nagy regionális
önkormányzati társulás jött létre a régióban és azon némileg túlnyúlóan a biztonságos,
ellenőrizhető

hulladékkezelés

megvalósítására:

az

Észak-Balatoni

Térség

Regionális

Szilárdhulladék-kezelési Rendszer (ISPA támogatásból), a Duna-Vértes Köze Regionális
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Hulladékgazdálkodási Társulás (Kohéziós Alap támogatásból), a Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Társulás (Kohéziós Alap támogatásból)
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(Bese E., 2005, Hargitai M.

2005.).
A rendszerek, mint azt korábbi vizsgálatainkban bemutattuk (Munkácsy B.- Ballabás G.; 2007.; 2008.)
jelentős előrelépést jelentenek:
- a vegyes és a szelektív gyűjtési, szállítási, tárolási rendszer további bővítésében (bár alacsonyabb
hatékonyságú, de így fenntartásukban olcsóbb rendszerekkel);
- az előkezelés, az anyagában történő hasznosítás területén (tömörítő, átrakó, válogató központok; az ÉszakBalatoni Rendszer esetén MHB rendszer);
- a biztonságos, ellenőrzött hulladéklerakás fejlesztésében (regionális települési szilárd és inert
hulladéklerakók) és a;
- a régi, nem biztonságos hulladéklerakók egy részének monitorozásában és teljes, vagy részleges
rekultivációjában.

Ugyanakkor közülük kettő megvalósíthatósági tanulmányaira alapozott elemzés és értékelés
alapján kijelenthető, hogy az érvényben lévő európai és a hazai környezeti tervezési
dokumentumoknak és elvárásoknak csak részben felelnek meg. Az 1.4.2. fejezetben már
jelzett problémák (térbeli optimalizáció hiányosságai, növekvő működtetési költségek, a
lerakóktól való hulladékeltérítés alacsony volta, és így a hulladéklerakók gyors megtelése) a
régióban is jellemzőek. Ezentúl a hulladékok keletkezésének megelőzése (reduce), és az
újrahasználat (reuse) még tervezés szintjén sem jelenik meg a dokumentumokban, és így
nyilvánvalóan

ezek

eszközei

(például

a

lakosság,

a

cégek

részletes,

folyamatos

szemléletformálása és ennek támogatása, a differenciált hulladékdíj, az újrahasználati központok,
helyi piacok és helyi javító, karbantartó vállalkozások támogatása stb.) is teljes mértékben
hiányoznak, ami megítélésünk szerint súlyos hiányossága ezeknek a rendszereknek, még akkor
is

ha

az

országos

szabályozás,

támogatáspolitika,

illetve

környezeti

tervezés

is

továbbfejlesztendő lenne ebbe az irányba.
Külön esettanulmányt jelent az Észak-Balatoni Rendszer regionális hulladéklerakójának kálváriája, mely
számos település (például Csehbánya, Herend, Városlőd) ellenállása miatt az utolsó pillanatban tudott csak
a hulladéklerakó számára Szentgál helyett Királyszentistvánon területet vásárolni.
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Az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Rendszer 2005-ben jött létre 158 Veszprém
megyei települési önkormányzat társulásával, melyek közül a nagyobbak: Ajka, Balatonfüred, Tapolca, Pápa és
Veszprém. A költségtervezete 25,9 millió euró. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
(gesztor: Tatabánya) összesen 425 ezer Pest, Fejér és Komárom-Esztergom (összesen 83 település) megyei lakos
települési szilárd hulladékkezelését kívánja a jövőben megvalósítani, mintegy 30-50 milliárd forintos
költségtervezettel. A Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (gesztor: Polgárdi) Fejér, Pest,
Bács-Kiskun és Komárom-Esztergom megye (összesen 169 település) területét érinti, összesen 680 ezer lakos szilárd
hulladékának hasznosítását, ártalmatlanítását kívánja megoldani mintegy 30 milliárd forintnyi uniós, állami és
önkormányzati forrás elköltésével.
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Napjainkban a települési szilárd hulladékok keletkezésének megelőzésére csak egyes települések
nulla hulladék programjai lehetnek jó példák. A régióban Várpalota, Csór, Tordas azok a
települések, melyek 2009-2010-ben a Hulladék Munkaszövetség és helyi civil szervezetek
segítségével kidolgozták programjaikat a települési hulladékok csökkentésére, és el is kezdték
azok megvalósítását (HUMUSZ).
A települési szilárd hulladékok kezelésének néhány alapmutatója állt rendelkezésünkre, így ezek
segítségével jellemezhetjük a régió településeinek jelenlegi hulladékkezelési helyzetét. A vegyes
rendszerű gyűjtés 2000-ben még 3 Fejér megyei és 76 Veszprém megyei településen nem volt
elérhető (Ballabás G. 2005.). A hazai jogi szabályozás azóta ezt minden településen kötelezővé
tette, de a lakások elérése számos térségben, a jelentős növekedés ellenére, ma is jócskán az
országos átlag alatt (92,5%) van (M.41.,M.42..ábra). Különösen problémás a helyzet, hisz a
lakások több, mint 20%-a nem vette igénybe a közszolgáltatást a Balaton, a Balaton-felvidék, a
Velencei-tó, Székesfehérvár és Ajka szuburbán területein, a Marcal-medencében, Fejér megye
déli, mezőföldi területein. Ezzel szemben a nagyobb városokban az országos átlag körüli vagy a
feletti az arány. A lakossági szelektív gyűjtés rendelkezésre állása, a részben hiányos adatok
alapján, még gyengének tekinthető. A TEIR adatai alapján a lakások 12%-a számára volt elérhető
ez a szolgáltatás 2009-ben a régió 34 településén. Itt pozitív példaként említhető a Velencei-tó
térsége, és egyes Balaton-parti települések (például:Balatonalmádi). Az így összegyűjtött
mennyiség (2009. 2100 tonna) elenyésző a vegyesen a lakosságtól begyűjtött hulladék
mennyiségéhez képest (2009. 288.680 tonna). A legnagyobb mennyiséget Székesfehérváron
gyűjtötték be (862 tonna). Az 1 főre jutó szelektív hulladékmennyiség az országos átlagot
meghaladta (5,8 kg/fő) Sukorón, Velencén, Gárdonyban, sőt Székesfehérváron, Móron is. Ennek
ellenére a régióban is jellemző, hogy a szelektív gyűjtött mennyiség nagyobb részét a termelő és
szolgáltató cégektől gyűjtik be a közszolgáltatók.
A települési szilárd hulladékok ártalmatlanítása, az országos trendekhez hasonlóan, 2009. óta
döntően regionális (szigetelt és monitorozott) lerakókon történik 210 (M.46. tábla). 2000-hez
képest, mikor még 20 nagyobb lerakó működött a három megyében, az új, szigorúbb
szabványoknak és a kis kapacitású lerakók beteltének köszönhetően 2010-ben már csak 8
részben bővített, modernizált, részben új lerakó áll rendelkezésre. Közülük a legnagyobbak is
csak 2017-2018-ig lesznek alkalmasak az ártalmatlanításra, hacsak a 3R szemléletét és
rendszereit nem sikerült jelentősen elterjeszteni. A bezárt lerakók komoly veszélyeztető tényezőt
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Annak ellenére, hogy az OHT-I. javasolta, illetve Várpalota- Inotán és Tatabányán tervben is volt települési
szilárd hulladékégetők építése a regionális rendszerek keretében. Ezeket azonban a már előzetesen is nagy lakossági
ellenállás elutasította.
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jelentenek, így egy részük (önkormányzati, állami területeken lévők) felmérése, monitorozása,
rekultivációja elkezdődött.
A települési hulladékgazdálkodás területén természetesen fontos kiemelni a horizontális válaszintézkedések
széles skáláját a tervezés, szabályozás eszközei és a közszolgáltatás működtetése mellett, mely kellően aktív
lakosság, civil szervezetek, gazdasági szereplők, közszolgáltatók és önkormányzat és együttműködésük
esetén jól működnek. A régió számos településén egyre gyakrabban fordulnak elő települési, vagy kistérségi
szinten (például a már említett nulla hulladék programokkal bíró településeken):
- az oktatás és szemléletformálás, főleg a szelektív gyűjtésre vonatkozó formái és módszerei (fórumok,
klubok, szakkörök, tanácsadási lehetőségek, termékbemutatók), vagy látogatások, nyílt

napok

hulladékkezelési létesítményekben;
- környezetvédelmi akciók (például valamely védett terület hulladékoktól való megtisztítása) civilek,
iskolák, vagy vállalati dolgozók segítségével, melyekhez az önkormányzatok, vagy vállalatok gyakran
rendelnek forrást vagy eszközt (öko-sponsoring),
- az önkormányzati, közszolgáltatói, vagy civil szervezeti példamutatás például beszerzéseknél, különféle
létesítmények működtetésénél, melynek sajtóban, más hírfelületen történő bemutatása is megtörténik;
-

támogatások;

például

egyre

népszerűbb

a

házi

komposztálás

eszközeinek

adományozása

(komposztkeretek), például Észak-Balatoni Társulás területén 15.000 db ilyen eszköz térítésmentes átadása
szerepel a tervekben és a költségvetésben;
- önkéntes együttműködési formák, kapcsolati rendszerek, lobbitevékenység egyes hulladékproblémák
megoldására, melynek jó példái a régióban is az egyes hulladékártalmatlanítási létesítmények elleni
tiltakozások, fellépések (például a tervezett települési szilárd hulladékégetők ellen).

3.1.5. A zajhelyzet és a zajvédelem a Közép-Dunántúlon
Hazánkban, és így a Közép-Dunántúlon is a közúti közlekedés jelenti a legnagyobb problémát
zajvédelmi szempontból. Emellett a vasút, illetve az ipari (például: Dunaújváros, Oroszlány,
Ajka), egyes települések esetén a bányászati, illetve a katonai tevékenység (VeszprémHajmáskér, Pápa211, Tata) érint még több lakost a régióban, bár pontos érintettségi értékekkel
nem rendelkezünk.
1980-as évekbeli előképek után az 1990-es években folytak először országos lefedettségű
zajmérések PHARE támogatásból a nagyforgalmú közutak mentén. A vizsgálat alapján is
megállapítható volt, hogy azon települések esetében, ahol főút haladt át a településen (például az
1-es Tatán, Komáromban, a 8-as Várpalotán) a legmagasabb határértéket is meghaladta 5-10 dBlel a zajszennyezettség mind nappal (65 dB felett), mind éjjel (55 dB felett). A nagyobb városok
belső forgalmas útjai (például Székesfehérváron, Veszprémben, Esztergomban) mentén egyes
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A repülési zaj Pápán a 2000-es évekig egy vadászrepülő ezred sugárhajtóműves vadászrepülőgépeinek (MÍG-21,
MÍG-23), napjainkban pedig egy NATO alárendeltségű nehéz szállítóezred 3 sugárhajtóműves nehéz gépének
köszönhető.
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méréseknél 10-15 dB-es határérték túllépést is tapasztaltak különösen éjszaka, melyek
egészségügyi kockázatai már jelentősek. A kisebb községekben, és a Balaton parton viszont
általában csak határérték közeli értékek mérésére került sor (Adatok hazánk környezeti
állapotáról 2005.). Az eseti jellegű mérések miatt aktuális értékekkel csak néhány település
esetében rendelkezünk, így a változások bemutatására, illetve érintettségi számításokra jelenleg
nincs lehetőség. Ezt a helyzetet változtatta meg, illetve fogja megváltoztatni a stratégiai
zajtérképezésről és a hozzá kapcsolódó intézkedési tervekről szóló uniós irányelv (2002/49.
irányelv). Már elkészült a 6 millió jármű/éves forgalomnál jelentősebb utakra a hazai
zajtérképrendszer 539 kilométeres hosszban, mely a Közép-Dunántúlon az M1-es (99 km) és
M7-es (63,5 km) autópályákat, illetve a 7-es (3,2 km) és 8-as (10,8) főutakat érintette utóbbiakat
Székesfehérvár és Veszprém esetében. (Hajdú S. 2007/1.,2.,3.) Székesfehérvárra továbbá, mint
100.000 főnél népesebb településre kötelezően 2012. júniusáig kell stratégiai zajtérképet, 2013.
júliusáig intézkedési tervet készíteni, de Tatabányán is folyik jelenleg zajtérképezés. Az ipari
üzemeket évente 30-50 összes esetszámmal ellenőrzik a környezetvédelmi felügyelőségek, és
csökkenő mértékben, de átlag minden harmadik esetben szükséges a bírságolás alkalmazása. A
szabadidős tevékenységek (például könnyűzenei fesztiválok terjedése) és a nagyobb építkezések
időszakosan zavarhatják a lakosságot.
A térség valamennyi településén további zajvédelmi eszközök is rendelkezésre állnak, amelyek
közül megemlíthetőek az önkormányzati rendeletek és a betartásukra szóló jogosítványok
(szolgáltató és lakossági tevékenység esetén a tevékenység korlátozása, betiltása, bírságolása), és
az adminisztratív eszközök (például sebességkorlátozások, nehéz gépjárművek települési
korlátozásai), valamint a műszaki védelmi létesítmények létesítése (zajvédő falak és töltések,
épületek hangszigetelése). Ezek rendszerben való alkalmazását azonban hátráltatja, hogy a
zajvédelem általában nem kiemelt környezetvédelmi feladat, és az (ezt budapesti tapasztalatok is
megerősítik), hogy a szakértelem is sokszor hiányzik az önkormányzati, gazdálkodói és lakossági
oldalon is.

3.1.6.A Közép-dunántúli régió környezetvédelmi helyzetének összefoglaló jellemzése
A megelőző alfejezetekben feltártuk a Közép-dunántúli régió és településeinek fő környezeti
jellemzőit és folyamatait. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a régióban a hagyományosan
régóta vizsgált igénybevételek (például vízkivételek, ásványkincsek kitermelése), fő terhelések és
szennyezések (levegő-, talaj- és vízszennyező anyagok) kibocsátása az utóbbi két évtizedben
jelentősen csökkent. Ez köszönhető többek közt:
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- a régió gazdasági szerkezetváltásának (környezetszennyező hagyományos gazdasági ágak és
üzemeik leépülésének, az új vagy megújuló gazdasági ágak környezetbarátabb terméktechnológia-, munkaszervezési-, elosztás-, kommunikációpolitikájának);
- a szigorodó és szélesebbé váló országos és helyi (jogi, gazdasági, műszaki, önkéntes)
szabályozás és tervezés kapcsán megjelenő beavatkozásoknak, válaszintézkedéseknek,
- a lakosság esetében a tüzelőanyag-váltásnak, az emelkedő termék-, és szolgáltatási díjaknak
(például víz-, csatornadíj) és egyes igazolt esetekben a környezetbarát magatartásformák és
együttműködések, érdekérvényesítés elterjedésének,
- a 2008-tól érzékelhetően begyűrűző hitel- és gazdasági válságnak.
A beavatkozások esetében jól érzékelhető, hogy az országos környezetpolitikai irányokkal
összhangban jelentősen fejlesztésre kerültek egyes környezetvédelmi infrastrukturális elemek és
rendszerek, különösen a veszélyeztetett, érzékeny térségekben, településeken. Jelentős eredmény
például a települési szennyvízkezelés, és a települési szilárd hulladékkezelés során megvalósuló
fejlesztések komplex hatása még akkor is, ha ezek bizonyos esetekben (például európai és hazai
tervezési és szabályozási elvárások, megelőzés elve és eszközei, határidők, regionalitás elve,
működtetési költségek) hiányosságokat mutatnak.
Mindezekkel együtt a Közép-Dunántúl országos léptékben ma is kiugró értékeket mutat bizonyos
kibocsátott szennyezőanyagok esetén. Külön kiemeljük, hogy a régióban nagy számú,
koncentrált, környezetileg kockázatos ipari és mezőgazdasági üzem található, ezeknek
köszönhetően ma is kiugró a régióban keletkező veszélyes hulladékok mennyisége (például
vegyipari

hulladékok

és

ártalmatlanításuk

hulladékai).

Vannak

olyan

speciális

szennyezőanyagok, melyek kibocsátása már a megújuló gazdasági ágak (például vegyipar,
kohászati- öntészeti tevékenység, járműipar és beszállítói) növekedése miatt mutat növekvő, ma
még kisebb volumenű kibocsátási tendenciát (például NMVOC-k).
A megörökölt tájsebek, környezeti károk, a felhalmozott, jelenleg is (ha lassabban is) növekvő
mennyiségű és sok esetben nem megfelelően kezelt egészségre és környezetre veszélyes anyagok
akár olyan károkat is okozhatnak, mint a 2008-as kolontári vörösiszap-katasztrófa. Ezzel
párhuzamosan nemcsak haváriát, hanem helyi folyamatos terhelést, vagy szennyezést is
okozhatnak a még nem, vagy részlegesen kármentesített, nem megfelelően elhelyezett veszélyes
anyagok (vörösiszapok, CH származékok, vegyipari hulladékok, galvániszapok, erőművi,
kohászati salak- és pernye stb.), illetve települési hulladékok (régi, illetve illegális
hulladéklerakók problematikája).
Viszonylag új, növekvő számú elemekként jelentkeznek, fokozott figyelmet, és megfelelően
ellenőrzött üzemeltetést igényelnek a környezetvédelmi létesítmények (például veszélyes
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hulladékégetők, hulladék-előkezelő és újrahasznosító létesítmények, ipari és települési
szennyvíztelepek), hiszen szabályszerű működésük esetén az onnan nem megfelelően elszállított
és kezelt anyagok (salakok,

minőségükben, vagy mennyiségükben veszélyes iszapok stb.),

illetve balesetük, üzemzavaruk esetén a környezetükbe közvetlenül kikerülő veszélyes anyagok
nagy károkat okozhatnak lokális szinten a helyi környezeti elemekben és azok rendszereiben
(például a Kenyérmezei-patak és az esztergomi vízbázis szennyezései Dorog-Esztergom
térségében a dorogi veszélyeshulladék-égető miatt).
A közúti közlekedési terhelések koncentráltan a növekvő számú és 2008-ig növekvő mértékben
használt helyi gépjárműveknek és az átmenő forgalomnak köszönhetően különösen a levegő(PM10, NOx, CO, NMVOC), a zajszennyezettséget növelte a régió nagyvárosaiban, szuburbán
területein, főközlekedési útjain, illetve nyári időszakokban az idegenforgalom által érintett
térségekben. A beavatkozások összehangolása és megvalósítása országos, régiós és helyi szinten
is elkezdődött, ám további erőfeszítések szükségesek, hisz bizonyos településeken (például
Dorog, Székesfehérvár, Tatabánya, Várpalota) határérték átlépések (például: szálló por) többször
előfordulnak, és füstköd-riadók elrendelésére is több esetben sort kellett keríteni az elmúlt
években.
A Közép-Dunántúlon térben és települési szinten is jól lehatárolhatók azok a térségek, illetve
települések, ahol az elmúlt két évtizedben is nagyobb környezeti kockázatokkal lehetett
számolni:
- a nagyvárosok (megyeszékhelyek), melyek népességi, ipari, szolgáltatási, közlekedési
koncentrációként nagyobb igénybevételekkel, kibocsátásokkal, általában rosszabb környezeti
helyzettel, viszont fejlettebb környezetvédelmi infrastruktúrával és szolgáltatásokkal voltak
jellemezhetőek. A városok területi növekedése, és az ebből fakadó környezeti problémák is
jelentkeztek (például: mezőgazdasági területek művelés alól történő kivétele, gyorsuló gazdasági
és lakócélú beépítés, illegális hulladéklerakás, a természeti környezet értékeinek átalakítása,
pusztítása is jellemzi ezeket);
- a hagyományos ipari városok (Dunaújváros, Ajka, Oroszlány, Várpalota, Balatonfűzfő,
Pétfürdő, Berhida, Dorog), ahol a továbbélő, utólagosan környezetvédelmi szempontból is
korszerűsített nagy ipari üzemek a csökkentett kibocsátások ellenére ma is nagyobb környezeti
kockázatot, esetenként országos kibocsátást meghatározó kibocsátásokat produkálnak (például:
Dunaferr, MAL Zrt., Vértesi Erőmű ZRt. oroszlányi erőműve); megemlíthető, hogy az újonnan
iparosodó települések (Komárom, Esztergom, Mór) egyes üzemei is jelentenek már (kisebb)
környezeti kockázatot;
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- a nagyobb, gazdaságilag prosperáló városok (például: Székesfehérvár, Tatabánya, Dunaújváros)
térségében a meginduló szuburbanizációs folyamatokkal megjelent és növekedni kezdett a
nagyobb kiterjedésű városias, jelentősebb mértékben beépített területű, az ingázással és a közúti
közlekedés környezeti terheléseivel egyre inkább jellemezhető községek és új városok (például
Rácalmás,

Bodajk;

Környe,

Vértesszőlős)

kategóriája.

Ezeken

a

településeken

a

környezetvédelmi infrastruktúra nem minden esetben tudta követni a növekedést, így a települési
folyékony, és szilárd hulladékok kezelése hiányosságokat mutatott, illetve nagy mértékben
megnövekedett a természeti környezet átalakítása, pusztítása is a nagyvárosok külterületeihez
hasonlóan;
- az idegenforgalmilag frekventált térségek és települések (Balaton-térsége, Velencei-tó, egyes
üdülőtelepülések) speciális helyzetben vannak, hiszen a környezeti adatokat vizsgálva jól
érzékelhetőek a szezonális terhelésekből fakadó nagy igénybevételek (például: víz-, villany-,
gázfogyasztás), illetve kiugró terhelések (települési szilárd hulladékok, elvezetett szennyvizek
mennyisége),

ugyanakkor

a

mérhető

környezetvédelmi

infrastrukturális

mutatók

és

válaszintézkedések egy része (például: a települési szennyvízkezelés, a szelektív hulladékgyűjtés
jellemzői) az elvégzett nagyberuházásoknak köszönhetően a régiós értéknél jobbak. Ezzel
szemben gondot okoz a idényjellegű szennyezések (például: közúti levegő- és zaj, illegális
hulladéklerakás, szennyvízbevezetés), illetve a beépítések iránti igény növekedése (új üdülők,
üdülőtelepek, művelés alól történő kivételek), melyek már e térségekben meglévő országos
jelentőségű természetvédelmi területeket veszélyeztetik közvetlenül (például Balaton-felvidéki
N.P. védett területei).
Érdemes kiemelni, hogy az országos gyűjtési körű adatbázisokban jóval kevesebb, akkor is
gyakran hiányos települési környezeti adatokat találunk a régió agrártérségeinek (például: Fejér
megye déli, Komárom-Esztergom nyugati, délnyugati térségei), illetve több esetben is védett
természeti területeken lévő dombsági és hegyvidéki aprófalvas településeire (pl. a Bakony és a
Balaton-felvidék). Így e térségek környezeti értékelésére főleg a KSH által gyűjtött általános
(például: demográfiai, járműállományra vonatkozó, idegenforgalmi) és víz- és szennyvízkezelési
adatokra, illetve bizonyos esetekben hiányos hulladékos, mezőgazdasági telephely adatokra
támaszkodhatunk212. Kétségtelen, hogy az itteni demográfiai, gazdasági, közlekedési mutatókból
következhet, hogy kisebb a környezeti terhelések és veszélyeztetés kockázata, ugyanakkor a
212

Ezeken a településeken légszennyezési kibocsátási adatokat, imissziós adatokat, vízminőségi adatokat stb. azért
sem találunk, mert régiós léptékben nagy ipari üzemek, népességkoncentrációk, nagyobb hozamú vízfolyások e
térségekben nem találhatóak. Így például az OLM, és az országos vízminőségi mérőpontok sem kerültek telepítésre,
illetve minimális a környezeti bevallásokra kötelezett gazdasági szereplők köre. Ugyanakkor jelentős természeti
értékeik, természeti erőforrásaik (például felszín alatti vizek, erdő- és vadállomány) mégis igényelnék a nagyobb
sűrűségű és hozzáférhető környezeti adatgyűjtést és értékelést.
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lakossági terhelések, illetve agrártevékenységek, valamint a felhagyott bányászati területek
részletesebb vizsgálata indokolt lenne a településeken élők, illetve a meglévő természeti értékek
és erőforrások védelmében.

3.2. A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI

RÉGIÓ

TELEPÜLÉSEINEK

KÖRNYEZETVÉDELMI

KULCS-

ÉS

VEZÉRMUTATÓ RENDSZERE ÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI

A környezeti kulcs-, és vezérmutatók létrehozása továbbá első alkalmazása több nemzetközi
szervezethez is köthető. Az ENSZ UNEP, az OECD, az EUROSTAT közül az OECD hosszabb
ideje kialakított és működtetett szakterületi előzményekre alapozva hozta létre 1993-ra az első
indikátorkészleteket tagállamainak komplex környezeti, majd fenntarthatósági értékeléséhez,
illetve környezeti előretekintéseihez (Pomázi I.- Szabó E. szerk. 2001.). Az ENSZ 1992-es Riói
Környezet és Fejlődés Konferenciája is sokrétű ajánlásokat fogalmazott meg az indikátorokra
vonatkozóan az AGENDA 21. programjában. (Feladatok a XXI. századra, 1993.) Az ENSZ
szakértői végül 1995-ben kezdték el a fenntartható fejlődés indikátorainak kidolgozását négy
nagy tématerületre (szociális, környezeti, gazdasági, intézményi indikátorok), és azon belül
témákra és altémákra, valamint a hozzájuk rendelt mutatószámokra bontva. Az eredetileg
elkészült javaslatban végül 134 mutatót jelöltek ki az összes tématerületre vonatkozóan, ám
ebből végül 2001-re egy ötven mutatóból álló csoportot választottak ki. Környezeti szempontból
például a légkör, a föld, az óceánok, tengerek és tengerpartok, az édesvíz, a biológiai sokféleség
voltak a fő témák, melyekhez altémákat és mutatókat rendeltek (Faragó T., 2004.)213. Az
EUROSTAT szintén 2001-re alakította ki azonos négy fő témából álló felosztásban a maga 63
indikátorból álló rendszerét, melyből 16 környezeti mutató. A mutatók közt típusaikat tekintve
vannak fajlagos (például 1 főre jutó kibocsátási, határérték túllépési mutatók, területi arányokat
ismertetők), és abszolút mennyiségi mutatók (adott évben felhasznált növényvédőszerek
mennyisége, (erdő)területi mutatók, (beépített)területi növekedési) is (Farkasné F. M. et al.
2004.). A mutatók nagyon hasznosnak bizonyultak és bizonyulnak mind a mai napig a
szakpolitikában és a jelentéskészítésben, de igény volt arra is, hogy csökkentett számban, a teljes
listákból kiválasztva adjanak meg kiválasztott mutatókat a civil társadalom tájékoztatására, a
kommunikációra, illetve a más szakpolitikák szakértői és politikusai számára. Az OECD 1999ben adta ki az első ilyen környezeti kulcsmutató-készletét. A mutatók kiválasztása során
szempont volt: a politikai jelentőségük (jövőre vonatkozó szennyezési és természeti
213

Ezzel párhuzamosan nem kormányzati intézmények (például ICLEI, WWF) és tudományos kutatóhelyek részéről
is elindultak olyan vizsgálatok, melyek már komplex, nagy integráltságú mutatókat eredményeztek. Ilyenek például
az ökológiai lábnyom, valódi fejlődés index (GPI), vagy a Boldog Bolygó Index (HPI) (Faragó T. nyomán 2004.).
Ezeket a mutatókat azonban napjainkig a nemzetközi szervezetek értékeléseikhez alapveteőn nem alkalmazzák.
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erőforrásokra vonatkozó megoszlásban), elemzési megalapozottságuk, mérhetőségük (vagyis
hosszabb időintervallumra, minden tagállamban rendelkezésre álljanak.). Magyarországon 2000ben jelent meg az első komplex országos indikátorkészlet és értékelés az OECD ajánlásai
alapján, amelyet utána több követett (Szabó E.- Pomázi I. szerk. 2002.) A 2002-es és 2004-es
kiadványhoz már az Aarhus-i egyezmény elvárásainak megfelelően a nyilvánosság, a
kormányzati és önkormányzati szféra számára 15 mutatóból álló, még szűkebb úgynevezett
vezérmutatókból készített értékelő kiadványok készültek. Az egyes hazai mutatókat hosszú
időtávú, de nem regionális bontású ábrákon és értelmező szöveggel tették közzé (Pomázi I. –
Szabó E., 2005.).
A következő kísérleti vizsgálat alapját is ezek az utóbbi kiadványok adták. Célunk az volt, hogy
települési szinten leválogassuk azokat az alapmutatókat, melyek egy adott térség településeinek
környezeti összehasonlításához, vagy egy adott település környezetvédelmi bemutatásához
alkalmasak lehetnek a szabadon hozzáférhető települési szintű adatbázisok alkalmazásával.
Ezekből a mutatókból azután nagyobb számban az összehasonlítás céljára, főleg fajlagos
kulcsmutatókat (40 darabot) is képeztünk felhasználva az előbbi vizsgálatokban alkalmazott
mutatókat és értékelési módszereket. Itt fontos szempont volt, hogy a különböző méretű,
adottságú települések összehasonlíthatóak legyenek, így főleg fajlagos mutatókat hoztunk létre,
melyek azonban bizonyos esetekben tükrözik a település méretéből és funkcióiból adódó
különbségeket. Törekedtünk arra, hogy a hazai települések környezeti kérdéseit, problémáit
leginkább bemutató indikátorokat hozzunk létre olyan mutatókból, melyek valóban rendelkezésre
állnak, elemezhetőek, és könnyen értelmezhetőek. Igyekeztünk a hatótényezőkre (népesség, ipar,
közlekedés, idegenforgalom), illetve környezeti elemekre (víz, levegő, természeti értékek) és
terhelésekre (hulladék, zaj) vonatkozó indikátorokat képezni, ahol lehetett a terhelés
(igénybevétel), állapot, válasz logikában.
A korábbi, közép-dunántúli alfejezetekben elvégzett regionális léptékű települési környezeti
vizsgálatok főleg a már bemutatott környezetstatisztikai adatbázisokra épültek azok korlátaival.
Jól érzékelhető, hogy ezek az adatbázisok döntően a kiemelt települési szintű adatok214 esetén az
országos környezetpolitikai célok megvalósulását mérik. A következő hiányosságokra és
korlátokra hívjuk fel a figyelmet:
- bizonyos környezetvédelmi szakterületekre nem vagy részlegesen állnak rendelkezésre adatok,
ilyen például a települések talajaira, természeti értékeire, környezetbiztonságára, teljes anyag- és

214

Például: általános demográfiai, gazdasági, fogyasztási adatok, települési szintű vízigénybevételek, és mennyiségi
szennyezések, települési vállalkozások légszennyező anyag kibocsátásai és települési levegőszennyezettség,
települési vállalkozásokra és lakosságra vonatkozó szilárd mennyiségi hulladékadatok.
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energiaforgalmára, speciális települési környezeti kérdésekre (például: bűzhatás, fényszennyezés,
beépítettség) vonatkozó adatok;
- az adatbázisok főleg mennyiségi mutatókat közölnek (igénybevett, vagy kibocsátott
erőforrások, anyagok, hulladékok esetén), ugyanakkor nem, vagy ritkán tartalmaznak minőségi
mutatókat, melyek regionális léptékű települési vizsgálatoknál is használhatóak lehetnek, ilyen
szempontból érdekes lenne például a települési szilárd hulladékokra (pl.:összetétel), a
szennyvizekre (pl.: szerves anyag tartalom) és kezelésükre (például szennyvíztisztítás
paraméterei, befogadókra vonatkoztatott határérték-átlépések), természetvédelmi területekre
(jellemző társulások, értékesség) adatok gyűjtése és közzététele;
- a meglévő adatbázisok egy része nem szabadon hozzáférhető, pedig települési környezeti
értékeléseknél hasznos lehetne (ilyen például a KÁRINFO, a TIM, a FAVI adatbázis, a
légszennyező anyagok üzemi kibocsátására vonatkozó korábbi felügyelőségi adatbázisok, a
közlekedési emisszió-kataszterek);
- a meglévő, szabadon hozzáférhető települési adatok különféle időszakokra és időpontokra,
jellemzően (és döntően) a 2000-es évekre állnak rendelkezésre, ez azt is jelenti, hogy a hosszabb
időtávú vizsgálatoknál célszerű felmérni, hogy mire áll rendelkezésünkre adat, illetve biztosíthate adott időpontra, időszakra minden környezeti elemre és hatótényezőre adat 215. Ráadásul az
adatbázisok feltöltöttsége (például: OKIR HIR, OKIR FEVI) a legutóbbi években (2009., 2010.)
sok esetben hiányos, vélhetően a környezetvédelmi szervezetek átalakításának, leépítésének,
illetve az adatok értékelési, összegzési időigényességének (EPRTR) köszönhetően;
- az adatok jelentős része, ahogy korábban is említettük, csak városokra, vagy azok egy részére
áll rendelkezésre a mérő- megfigyelőrendszerek mintavételi pontjainak elhelyezésétől függően
(például OLM).
Vagyis meglátásunk szerint nagyobb térség településeire, vagy adott településre elvégzett
komplex

környezeti

vizsgálatokat,

adatbázisok

összeállítását

mindezen

korlátok

figyelembevételével célszerű elvégezni ráadásul az adatok pontosságát is ellenőrizve, mert egyes
esetekben vélhetően hiányos, vagy pontatlan adatszolgáltatásból, vagy bevitelből fakadó
215

Egyetértünk ebben Czira Tamás észrevételeivel: „Ahhoz ugyanis, hogy a megfelelő (területi BG.) aggregációt el
lehessen végezni, a legtöbb esetben szükség van a települési adatok begyűjtésére és feldolgozására, márpedig a
szabadon hozzáférhető és a kutatók számára közvetlenül beszerezhető környezeti adatok települési szinten igencsak
hiányosan állnak rendelkezésre. Mindez azt jelenti, hogy vagy már az adatbázis tervezésénél lecsökkentjük a
felhasznált mutatók számát, vagy hosszú és sokszor eredménytelen küzdelem árán megpróbáljuk beszerezni a
mutatók előállításához szükséges adatokat az adatgazdáktól. Az elkészült elemzés egyik jelentősége éppen abban áll,
hogy megpróbált a ténylegesen megszerezhető adatokat minél szélesebb körből begyűjteni és a rendszerbe építeni.”
(Czira T., 2004. p.1.) Vizsgálatunknál ezt is figyelembe véve igyekeztünk tehát kizárólag az elérhető, szabadon
hozzáférhető települési adatbázisokat feltérképezni, és alkalmazni. Vagyis célunk volt annak megállapítása is, hogy
mennyire képezhető komplex adatbázis a publikus, szabadon hozzáférhető adatbázisokból.
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problémák is előfordulhatnak (pl.: OKIR LAIR, OKIR HIR). Ugyanakkor kisebb térléptékű
települési vizsgálatoknál megkerülhetetlen a terepi, és alaposabb irodalmi, másodlagos
szakanyagokra alapozott vizsgálatok elvégzése. Mindezek bemutatására két esettanulmányt
készítettünk.
Az első esetben egy közép-dunántúli ipari karakterű nagyváros, Tatabánya környezeti
vezérmutató-rendszerének kialakítására tettünk kísérletet, azzal a céllal, hogy az így összeállított
mutatókészlet alkalmazható legyen a későbbiekben regionális léptékű települési vizsgálatokra. A
második esettanulmányban 4 balaton-felvidéki és 4 balaton-parti település környezetvédelmi
összehasonlítására tettünk kísérletet terepi információgyűjtési (önkormányzati interjúk, kérdőíves
felmérések) módszerek segítségével.

3.2.1. Tatabánya környezetvédelmi helyzetének értékelése: a környezeti vezérmutatókra
alapozott környezetértékelés lehetőségei és korlátai
3.2.1.1. A tatabányai esettanulmány célkitűzései és módszerei, Tatabánya néhány fontos,
környezetvédelmi helyzetet meghatározó jellemzője

Tatabánya, mint vizsgálatunkba bevont település kiválasztását több szempont is indokolta:
A város tipikus, egykori közép-dunántúli bányász- és ipari város volt, mely jelentős
környezeti terheléssel volt jellemezhető az 1980-as évekig beleértve a bányászati eredetű nagy
volumenű (karszt)vízkivételeket, a levegő- talaj- és vízszennyező anyag kibocsátásokat, a
külszíni (barnaszén-, homok-, mészkő, márga) bányák tájsebeit, a mélyművelésű bányák hányóit,
a sokrétűen fejlesztett nehézipar (például: 2 erőmű, cement- és mészmű, alumíniumkohó,
gépipari üzemek) zagytereit, salakhányóit (Gombkötő G. et al. 1972., Kerényi A. 2003., Laki F.
2007.). Ennek eredményeként a város területének jelentős része a mai napig (4,3%, mintegy 390
ha) roncsolt, bányakáros, illetve ipari hulladékok tárolására szolgáló terület, melyet Keresztesi
Zoltán - Rétvári László 1985-ben és Bunyevácz József és társainak 2001-ben elkészült
környezetminősítő alaptérképei is részletesen bemutatnak (Keresztesi Z. - Rétvári L. 1985.;
Bunyevácz J. et al., 2001.).
A város településszerkezetének kialakulását meghatározta az a gyors, alig egy évszázados
folyamat, melynek során a Gerecse és a Vértes találkozásánál található völgyben (a Tatai-árok
egy része) a kis községek (Felső-, Alsógalla, Bánhida) közé a szénkincs bányászatának kezdete
(1896.) után nemcsak a gazdasági egységek (bányák, üzemek) és meddő- salakhányóik,
zagytereik, hanem bányászkolóniák, majd az 1950-es évek elejétől lakótelepek települtek,
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melyek közül az előbbiek már 1902-ben önálló településsé váltak, Tatabánya néven216. Vagyis a
régi, valamint új lakófunkciójú részek, a gazdasági (bánya- és iparterületek) és a közlekedési
célú217 településrészek, nem különültek el egymástól, hanem mozaikosan helyezkedtek és
helyezkednek el a Galla-patak mentén, a Gerecse és a Vértes hegylábfelszínén mind a mai napig
Beluszky Pál szavaival „kusza településszerkezetet” hozva létre (Gombkötő G. et al. 1972.,
Beluszky P. 2007.). Ez a szerkezet is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság nagy mértékben kitett
volt a különféle környezetszennyezéseknek, azok immissziós hatásainak.
A város 1990-es évek első felére jellemző gazdasági és foglalkoztatási válsága, majd
önkormányzati koordinálású, külföldi működődőkére alapozott sikeres szerkezetváltása jól
publikált és ma már közismert folyamatok. A feldolgozások közül kiemeljük Antalóczy Katalin,
Marelyin Kiss József, Dénes Attila kiváló tanulmányait (Antalóczy K., 2004.; Marelyin Kiss J. –
Dénes A. 2005.) és Germuska Pál munkáit (Germuska P. 2002., Germuska P. 2004., Germuska
P. 2007.). Ugyanakkor külön is megemlítendő Szirmai Viktória és kutatótársainak kutatása,
melynek keretében Tatabánya (és térsége), valamint Miskolc (és térsége) versenyképességi
komplex összehasonlítását végezték el. E munkában már részletesebb környezeti (főleg
környezetszociológiai) vizsgálatok is megtalálhatóak Tatabánya vonatkozásában (Szirmai V. et
al., 2002.). Mindezen munkákban már visszatérő megállapítás, hogy az új, betelepülő iparágak
és cégek környezetbarát magatartással, megfelelő környezetgazdálkodással jellemezhetőek.
A város rendszerváltozás utáni környezetvédelmi helyzetét és térségi terhelő hatásait is
számos munka mutatja be, illetve értékeli. Ezek közül kiemeljük Viczián István elsősorban a
városi levegőminőséget értékelő munkáját (Viczián I, 2003), Fogarasi Péter Tatabánya természeti
értékeiről szóló értékes összefoglalóját, a meglévő és helyi védettségre javasolt területek
állapotértékelését (Fogarasi P., 2006.) és Laki Ferenc, a város korábbi környezetvédelmi
referensének 2007-es átfogó tanulmányát (Laki F., 2007.). Természetesen fontos források a város
elkészült környezeti tervezési dokumentumai és értékelései. Ezek közül a Bunyevácz József
témavezetésével elkészült 2001-es és 2009-es nagy részletességű települési környezetvédelmi
programokat (Bunyevácz J. et al. 2001, 2009.), és a Kovács László témavezetésével elkészült
helyi hulladékgazdálkodási tervet (Kovács L. et al. 2004.) Napjaink környezetvédelmi
216

Az elődtelepülések, majd az egyesített bányászváros (1947.) és megyeszékhely (1950.) nagyon gyors növekedés
után 1980-ig folyamatosan növelte népességét (1900. 9657, 1910. 28210., 1949. 40221, 1980. 75971 fő)
(Népszámlálás 2001.). A település lakónépessége ma már nem éri el a 70.000 főt. A lakónépesség 1980-as évekig
tartó növekedése és a fogyasztásból eredő szennyezőanyag kibocsátás hosszú évtizedekig települési és térségi
környezeti probléma volt, és így számos környezetvédelmi válaszintézkedés (például szennyvízkezelés rendszerei)
1970-es és 1980-as évektől növekvő ráfordításait igényelték.
217
Az 1883-ban építeni kezdett Budapest-Újszőny vasútvonal mellett napjainkban meghatározó településszerkezeti
vonalat jelent az 1-es főút és az M1-es autópálya. Környezeti hatásaik közül kiemelendőek a lég- és zajszennyező
hatásaik.
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helyzetének áttekintésére jó alapot adnak Juhász Péter, a jelenlegi környezetvédelmi referens
által összeállított lakossági tájékoztatók (például Juhász P. 2010.), a városi klímapolitikát
megalapozó tanulmányok és tervezési dokumentumok (például: Tatabánya Települési
Klímastratégia, MTA 2007.)218.
A város környezetvédelmi helyzetének átfogó és részletes értékelésére is, véleményünk szerint,
elégséges mennyiségű forrás áll rendelkezésre. Ennek jelentőségét azért emeljük ki, mert a
korábban említett régiós kulcsmutató-rendszerből 23 mutatót kiválasztva 219 kísérletet teszünk
arra, hogy egy vezérmutató rendszerrel komplex módon értékeljük a város környezetvédelmi
helyzetét. Ennek jelentőségét többek közt abban látjuk, mert így igazolható lehet a korábban már
említett adatbázisok alkalmazásának hasznossága települési környezetvédelmi értékeléseknél,
illetve más szakterületek (például: településfejlesztés) és a településvezetés számára is hasznos
információkat adhatunk. Megemlítjük, hogy megfelelő mutatók képzésével a lakosság és más
települési szereplők (például a helyi önkormányzat szakemberei, településen működő
vállalkozások, civil szervezetek) számára is hasznos információkkal szolgálhatunk a település
jelenbeli környezetvédelmi helyzetéről és annak elmúlt időszakban bekövetkező változásáról.
Emellett kiemelendő még, hogy így igazolható lehet a PSR-modell lokális alkalmazhatósága,
hiszen a mutatókat is aszerint válogattuk, hogy a terhelésekről (igénybevételek), a környezeti
állapotról és a válaszintézkedésekről is megfelelő képet kapjunk220. A fellelt irodalmak és
adatforrások pedig jó szakmai alapot adhatnak a mutatórendszer alkalmazhatóságának
kritikájához.
A mutatókat az előző fejezetekben a Közép-Dunántúlról végzett elemzések indikátoraiból
válogattuk, melyek így véleményünk alkalmasak lehetnek települési hatótényezők (népesség és
fogyasztása, idegenforgalom, ipar, közlekedés) értékeléséhez, a különféle környezeti elemek (víz,
levegő, természeti értékek), illetve a hulladékgazdálkodás PSR logikában történő jellemzéséhez.
A mutatók kis része egyszerű abszolút, az adatbázisokból átvett (lakónépesség, nagyobb
környezeti kockázatú üzemek száma), vagy jogszabályokból egyértelműen kiolvasható mutatók
(például: felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területek, vagy légszennyezettségi zóna
szerinti besorolás). A másik csoportot képezik azok a mutatók, melyek különféle éves
koncentrációk alapján sorolják osztályokba az alapmutatókat (például a felszíni vizek minőségét
218

Jelen munka szerzője is foglalkozott diplomamunka szintjén a város és térsége (Által-ér völgy) környezetvédelmi
helyzetével, illetve a város településfejlődésével Tatával való összehasonlításban (Ballabás G. 2001., Ballabás G.
2004.). Ezenkívül két, a térségbe szervezett nyári társadalom- és gazdaságföldrajzi terepgyakorlat (2003., 2006.)
előadásainak, terepi felvételezéseinek, szakmai látogatásainak összefoglalói is rendelkezésre állnak.
219
A kiemelésre véleményünk szerint azért volt szükség, mert a 40 mutató egy része csak árnyalja a már kialakított
képet, továbbá a települési szereplők számára már nehezebben értelmezhető mutatókról volt szó.
220
A mutatók így a későbbiekben regionális léptékű települési környezeti értékeléseknél is alkalmazhatóak lehetnek.
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a 2000-es évek közepéig minősítő 12749-es szabvány, vagy a levegőállapotot minősítő
légszennyezettségi index)221. A harmadik, legszámosabb csoport tipikus számított, fajlagos
mutatókat jelentett, melyek így lehetőséget adtak más területi léptékű (regionális), illetve
lehetőséget adhatnak más méretű és adottságú településekkel való összehasonlításra. A
számításokat kiindulásként egységesen a legfrissebb elérhető, 2009-es adatok alapján végeztük
tatabányai és regionális léptékben. Az összehasonlítás másik alapja az időbeliség volt, vagyis öt
évvel korábbra (2004.) is leválogattuk az adatokat, és elvégeztük a számításokat. Ezen kívül
törekedtünk más, összehasonlító módszerek (például bázisindexsorok, szétválási jelenségek,
határértékekhez viszonyított koncentrációk érzékeltetésére) alkalmazására, melyek például az
összehasonlítást

segíthették

különféle

mutatók

esetén,

és

ábraként

szerelnek

esettanulmányunkban. Majd a mutatók értékelése által kialakított képet ütköztettük a fellelt
források információival és értékeléseivel (M.47.tábla).

3.2.1.2. A város kiemelt általános hatótényezőinek értékelése

Az általános hatótényezőket megvizsgálva megállapítható, hogy a lakónépesség száma az elmúlt
két évtizedben fokozatosan csökkent (1990 után mintegy 5,2 %-kal), köszönhetően többek közt a
rendszerváltozás után bekövetkező gazdasági és foglalkoztatási válságnak (elvándorlás), a
természetes fogyásnak és a szuburbanizációs folyamatoknak. Így napjainkban a település
lakónépessége már nem éri el a 70.000 főt (TEIR). Ezzel párhuzamosan a lakások száma enyhén
(mintegy 4%-kal) 30200 darabra növekedett 1990. óta. A népességcsökkenéssel párhuzamosan
bizonyos fogyasztások (például villamos-energia) és környezetterhelő eszközök (például
személygépjárművek) száma továbbra is növekedett az országos tendenciáknak megfelelően, bár
ezek az értékek napjainkban a regionális értékek alatt voltak. Számos más fogyasztási mutató a
korábban már említett okok miatt jelentősen csökkent, ebből most a szolgáltatott ivóvíz látványos
csökkenését emeljük ki (M.43.. ábra)222.
Tatabánya karakteréből, vonzerőinek szűkös voltából, a szálláshelyek alacsony számából is
adódóan nem tekinthető idegenforgalmi szempontból jelentős településnek, ezt mutatják a
vendégéjszakák mutatói is regionális összehasonlításban223.
Az évtizedekig meghatározó Tatabányai Szénbányák Vállalat szanálásával, majd csődjével, valamint más
nehézipari üzemek bezárásával, vagy leépítésével (cementgyár és mészmű, alumíniumkohó, illetve 2004ben a bánhidai erőmű) nagyságrenddel csökkent a kibocsátott, és így a környezetben megjelenő
221

E mutatók képzésénél a nagyszámú víz- (OKIR FEVI) és levegőminőségi (OLM) adatokból válogattuk ki a
szabványoknak megfelelőeket, majd értékeltük ezeket a rendszerek 5 fokozatú skálái alapján.
222
Az elszállított települési szilárd hulladék mennyiségének változása hiányos adatok miatt csak a trendek
bemutatására alkalmas.
223
Ezzel a karakterrel, és jellemzőkkel a szomszédos Tata inkább jellemezhető.
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szennyezőanyagok mennyisége, illetve koncentrációja. A bányaterületek egy részén a rekultiváció
megtörtént, de az alábányászásból eredő kockázatok a település egy részének teljes körű hasznosítását
gátolják. A két erőmű salak-, korom- és pernyehányói a település szövetébe ágyazottan találhatóak, ezek
rekultivációja főleg a jogutód Vértesi Erőmű Zrt. tevékenységének és állami támogatásoknak köszönhetően,
ha lassan is, de halad (Laki F., 2007.). Az 1986-ban környezetvédelmi és gazdaságossági okok miatt bezárt
cement- és mészmű területének helyreállítása 1997-re befejeződött önkormányzati koordinálással (Laki F.,
2007.)224. Az alumíniumkohó felhalmozott veszélyes hulladékai (fluortartalmú iszapok, más veszélyes
hulladékok) komoly környezeti kockázatot jelentenek, a lebetonozott iszaptározók monitorozása
folyamatos, melyet egy tatai cég végez (Csaba A. szóbeli közlése, Tatai Környezetvédelmi Rt., 2003.)225.

Napjainkban (2009.) 6 cég jelent mérsékelt környezeti kockázatot az európai összesítésű
adatbázisok szerint a település környezeti minőségére, amelyből egyetlen: az egykori Tatabányai
I-es erőmű az, amely az első ipartelepítés (1898.) eredményeként jött létre. Az erőmű többszöri
átalakítás és tüzelőanyag-váltás (barnaszén-pakura-földgáz) után jelenleg a lakossági távfűtési
rendszerek fűtőerőműve, így jóval kisebb, és határérték alatti kibocsátással (szén-dioxid,
nitrogén-oxidok), illetve veszélyes hulladék termeléssel jellemezhető. Két vállalat (AVE
Tatabánya ZRT, ÉDV ZRT.) a település környezetvédelmi közszolgáltatói: az előbbi a települési
szilárd hulladék kezelése mellett (válogatómű, regionális hulladéklerakó – Duna-Vértes köze
Önkormányzati Társulás), veszélyes hulladékok ártalmatlanításával (szigetelt, monitorozott
lerakás) foglalkozik az új, Dubnik-völgyi regionális lerakóban. Az ÉDV Zrt. a település és a
környező települések ivóvíz szolgáltatója (XIV/A., XV./C. vízaknákra alapozott regionális
rendszer), de emellett a kommunális szennyvíztiszító üzemeltetője, így a település fő
vízfolyásába (Által-ér) ellenőrzötten, és a többszöri átalakítások, felújítások időszakait kivéve a
szigorodó határérték alatt bocsát ki szerves anyagokat, illetve szervetlen tápanyagokat, valamint
termel szennyvíziszapot226.
A további három cég már az új, 1995-öt követő ipartelepítés eredményeként jött létre, és
mindhárom az új ipari parkban227 található, gépipari tevékenységgel jellemezhető üzem. A
224

A Veres-hegyi mészkőbánya a mai napig működik. Az üzemeltető, Lasselberger Hungária Kft. a piaci
igényeknek megfelelően (gyorsforgalmi úthálózat bővítése, javítása, illetve az oroszlányi erőmű kéntelenítőjének
nagy mészporigénye 2005-től) bővíteni is kívánta a Felsőgallán, a város feletti található bányát. A város, illetve a
környezetvédelmi felügyelőség ezt, amúgy is jelentős porkibocsátás, és zajterhelés miatt végül nem engedélyezte
(Laki Ferenc és Botos Barbara, környezetvédelmi referensek előadása, 2006.).
225
Ezzel együtt a Galla-patakba kijutó veszélyes anyagok legalább egy alkalommal okoztak már jelentős
halpusztulást az Által-ér hosszú szakaszán (egészen Tatáig). Mindezek miatt sürgető lenne a terület kármentesítése,
de ennek kapcsán a 2009-es települési környezetvédelmi program is szűkszavúan így fogalmaz a kármentesítések
kapcsán: „volt ALUKOHÓ területe, amelyen el kell végezni az előírt műszaki beavatkozást” (Bunyevácz J. et al.,
2009. p. II-10.)
226
Ez utóbbi döntő részét (fölösiszap) önállóan, külön létesítményben kezeli, majd bevizsgálás után mezőgazdasági
hasznosításra adja át.
227
A Nyugati Ipari Park (cím: 1998.), és az ott működő cégek tevékenységének egy része, véleményünk szerint több
szempontból nem tekinthető környezetbarátnak, még akkor sem, ha korábbi ipari tevékenységhez képest elenyésző,
a határértékeknek, engedélyeknek általában (egyedi esetek azért előfordulnak ennek ellenkezőjére) megfelelő
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Grundfos Kft. és az Impreglon Kft. veszélyes hulladék termelése (2009. 325 t, illetve 64 t) miatt
jelenthet kockázatot, ám a hulladék jelentős részét (2009. 285, 4,6 t) elszállítás után
újrahasznosítják, illetve ártalmatlanítják (40,5 t; 59 t). A Suoftec Kft. foszforkibocsátása (2009.
5,85 t) miatt jelenthet kockázatot (EPRTR). A kibocsátások, és az üzemek száma jelentősen
elmarad a régió nagy kibocsátóinak értékeitől, illetve számától (M.48. tábla).
3.2.1.3. A város környezeti elemeinek és rendszereinek védelme, és ennek értékelése

A vizek védelme szempontjából kiemelendő, hogy a település délkeleti (Vértes előtere), és keleti
(Gerecse) területein számos nyíltkarsztos, felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny
terület található. A felszín alatti, regionális léptékű ellátást lehetővé tevő karsztvízbázis védelme
ezért kiemelten fontos. Ezek igénybevétele települési oldalról fokozatosan csökkent különösen az
1990-es években. Napjainkban az egy főre jutó fogyasztási értékek valamelyest a régiós átlagok
felett vannak, köszönhetően a városi intézményeknek és a vállalkozásoknak. Az 1 főre jutó
elvezetett szennyvizek mennyisége az elmúlt öt évben kis mértékben mérséklődött, így a
nyilvántartott vízfogyasztáshoz képest a keletkező szennyvizek 92%-a 2009-ben elvezetésre is
került (régióban ez az érték szintén 92% volt, csak valamivel alacsonyabb alapértékekkel).
A válaszintézkedések mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy a lakosság vezetékes ivóvízzel
való ellátottsága kisebb ingadozások mellett magas, a régiós átlag közelében van, míg a
csatornára rákötött lakások aránya a régiós átlag felett van 10%-kal (2009: 86%). Így a
másodlagos közműolló a régiós átlaghoz képest jelentősen zártabb (10% alatti érték). Az
elvezetett kommunális szennyvizek tisztítása 100%-ban és mindhárom tisztítási fokkal megoldott
a folyamatosan korszerűsített tatabányai szennyvíztelepen.
Ennek ellenére a felszíni vízfolyások (Által-ér, Galla-patak) vízminősége a háttéranyagokban
jelzett 1990-es évekbeli kismértékű javulások ellenére, nem megfelelő. Az értékelt 2004-es és
2009-es évek oxigén- és tápanyag-háztartási adatai alapján megállapítható, hogy a fő befogadó,
az Által-ér értékei összességében a tűrhető (III. oszt.), szennyezett (IV. osztály) és erősen
szennyezett (V. oszt.) kategória közt mozognak a korábbi 1993-as felszíni vízminőségi szabvány
alapján. Vagyis a felszíni vizek minősége egyelőre nem javult érdemben az oldott szerves és

kibocsátással, előírtaknak megfelelő zöldfelületi környezettel, és kiépített infrastruktúrával jellemezhetőek. Az a
tény, hogy a régi barnamezős zónák hasznosítása a mai napig vontatottan halad, miközben Magyarország
legnagyobb alapterületű (433 ha – 2009.) zöldmezős ipari parkja most már a szomszédos község (Környe)
mezőgazdasági területeinek bevonásával növekszik településrendezési aggályokat is felvet. Az ipari park nagyobb
energiaigényű cégei (például: keréktárcsagyártás, gumigyártás, üvegipar) kivétel nélkül ma is fölgázzal kerülnek
ellátásra, így az üvegházhatású gázok kibocsátásának növekedése e cégek növekedése, termelőkapacitások bővítése
esetén reális veszély. Emellett vannak olyan cégek, melyek termékszerkezete nehezen egyeztethető a fenntarthatóság
eszméjével. Ilyen például az Alpla Kft., mely az egyutas csomagolóeszközök (PET palackok) egyik legnagyobb
hazai előállítója.
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szervetlen tápanyagok, valamint az egyéb szennyezők vonatkozásában sem228,229.
Ugyanakkor megállapítható, hogy nehézfémek vonatkozásában nincs jelentős szennyezés a
vizsgált átlagértékeket tekintve. A fő problémát a lakossági (és valószínűleg mezőgazdasági
eredetű) szervetlen tápanyagszennyezés és az ipari és lakossági szerves anyag terhelés jelenti
(M.49. tábla). Az értékelést ráadásul nagyban nehezítette, hogy 2006. után jelentősen lecsökkent
a mintavételek száma és több esetben adathiány is tapasztalható volt.
A levegőtisztaság-védelem esetében megállapítható, hogy kibocsátásokat tekintve a helyhez
kötött, bevallásra kötelezett kibocsátókra (ipar, szolgáltatások) vannak adataink. A közlekedés
kibocsátási számításai (az ún. emisszió kataszterek) nem szabadon hozzáférhetőek, nem évente
álltak rendelkezésre, és az utóbbi évekre (2007. után) már nem is készültek ilyenek, így a
közlekedési kibocsátásokra elsősorban az imissziós mérések közlekedési kibocsátásokra jellemző
paramétereiből következtethetünk (például: NOx, NO2, CO)230. Az emissziós fajlagos mutatók
esetében a vezérmutatókat az üvegházhatású gázok (CO2)231, a legproblémásabb szilárd anyagok
(por) és egy egészségre veszélyes illékony vegyületcsoport (xilolok)232 alapján képeztük. Az egy
főre jutó CO2 kibocsátás jelentősen, felére mérséklődött köszönhetően a legnagyobb kibocsátók:
a bánhidai erőmű bezárásának, és a tatabányai fűtőmű tüzelőanyag-váltásának. Így a régiós
fajlagos kibocsátáshoz képest egy nagyságrenddel kisebb, de így jelentős a kibocsátás (2567
t/fő/év). Ugyanakkor több új ipari (ipari park vállalkozásai) és szolgáltató telephely (például
megyei korház, parkfenntartó vállalat telephelye, a felújított élményfürdő) voltak a legnagyobb
CO2 kibocsátók 2009-ben (OKIR LAIR). A szilárd anyag kibocsátásának helyhez kötött
telephelyein két nagyságrenddel csökkent, és a régiós átlag alatt van a kibocsátás (erőműbezárás
a fő ok). A legnagyobb kibocsátók a Vereshegyi-kőbánya (kitermelés, szállítás), és az ipari park
üzemei maradtak. Az illékony xilolok kibocsátásánál szintén jelentősen alacsonyabb a régiós
átlagnál a tatabányai érték, de a tendencia növekvő elsősorban az oldószereket, és festékeket
228

A talajvizek is minden településrész alatt főleg nitrát vonatkozásában rendkívül erősen szennyezettek döntően az
elmúlt évtizedek kommunális szennyezései miatt (Bunyevácz J. et al., 2009).
229
Ennek okát a lakossági illegális szennyvízbevezetésekben, illetve egyes ipari vállalatok nem elégséges
(mechanikai tisztítás), illetve elégtelen (nincs tisztítás a befogadóba engedés előtt) szennyvíztisztításában találjuk
meg Az előbbire jó példák voltak az 1990-es évek végén a korábbi telephelyeken továbbműködő Rugógyár, és a
Gallateher járműjavító üzeme, utóbbira pedig az Alupark utódcégei (Bunyevácz J. et al., 2001 p. II-7.).
230
Tóth Róbert osztályvezető úr (VM) írásos közlése (2011.). Tatabánya esetében az átadott 2001-es országos
kataszterek esetében érzékelhető, hogy Tatabánya méretéhez képest nagyobb kibocsátásokkal rendelkezik számos
légszennyező anyag vonatkozásában (Veszprémének (48,6 t) NO 2 vonatkozásában háromszorosa, de Kecskemétnek
(127,1 t) is 1,2 szerese az itteni kibocsátás. Székesfehérvárnak (299 t) viszont alig fele, összesen 153,9 t.) (Merétei
T., 2003. XXXVIII. tábla)
231
Tatabánya 2008. óta a klímaváltozás ellen küzdő települések, a Klímabarát Települések Szövetségének egyik
alapítója és képviselője.
232
Az utóbbiakra a választás hatásaikon túl azért esett a választás, mert Komárom-Esztergomban jelentős a
kibocsátás országos léptékben, ráadásul kibocsátása növekvő volt országos és regionális léptékben is a 2000-es
években.
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használó gépipari üzemek (például: Roka-H Kft., Grundfos) és autófényező műhelyeknek
köszönhetően (OKIR LAIR).
A levegőszennyezettség indexei vonatkozásában kiemelendő, hogy a város besorolása az elmúlt
években az öt fokozatú skálán a kitűnő, vagy jó kategóriába kategóriában (2006-ban megfelelő a
PM10 mutató esetén) található az éves átlagértékek vonatkozásában. A problémás, főleg
közlekedési (és lakossági fűtési) eredetű légszennyező anyagok esetén (szálló por, nitrogéndioxid) viszont, ha csökkenő számban is, de vannak órás határérték átlépések, és füstködriadót is
többször (PM10) kellett már elrendelni olyan időszakokban, amikor országosan is kritikus volt az
időjárási helyzet és ezzel a szálló por koncentráció (M.44..ábra) 233.
A település a koncentrált nagy volumenű légszennyezés és a nagyszámú érintett miatt egy
légszennyezettségi zóna tagja, a besorolása szálló por kapcsán B, nitrogén-oxidok kapcsán pedig
C, vagyis el kellett készíteni a zónára is egy intézkedési tervet. Ezzel is összhangban a települési
önkormányzat Klímastratégiát fogadott el (2008-ban), és főleg a lakosság és az önkormányzati
cégek körében komoly szemléletformálási és támogatási kampány indult. Ennek fő területei a
városi közlekedés fokozatos átalakítása, az energiatakarékosság, illetve a termelésben és
fogyasztásban is növekvő energiahatékonyság javítása (lakó- és önkormányzati tulajdonú
épületállomány), a helyi gazdaság erősítése, illetve a hulladékgazdálkodás minden elemének
erősítése különös tekintettel a megelőzésre (Klímastratégia 2007.) E vonatkozásban fontos
megemlíteni, hogy döntő jelentőségű lenne a település gazdasági szereplőinek fokozottabb és
határozottabb bevonása (például energiahatékonyság szintjén, a tüzelőanyag-, technológia- és
termékváltás területén), hisz a legjelentősebb kibocsátók továbbra is a helyi vállalatok közül
kerülnek ki.
A hulladékgazdálkodás területén kiemelendő, hogy az 1990-es évek nagy mennyiségű
veszélyes hulladék csökkenése után napjainkban újra (kisebb mértékben) növekszik a keletkező
veszélyes hulladékok mennyisége a gazdaság új szereplőinek növekvő kibocsátása miatt.
Ugyanakkor e hulladékok újrahasznosítása, illetve ártalmatlanítása ma már magasabb színvonalú,
mint az 1980-as évekig volt. Az 1 főre jutó elszállított települési szilárd hulladékok mennyisége
valamelyest csökkent (és így nagyvárosi léptékben meglepő módon a regionális átlag közelében
van) (OKIR HIR), ugyanakkor az illegális hulladékelhelyezés komoly probléma a külterületeken,
különös tekintettel az egykori bányászat, vagy ipar által érintett területekre, és a védett természeti
területekre. A válaszintézkedések kapcsán megemlíthető, hogy az országos tendenciákhoz
hasonlóan a biztonságos, vegyes hulladékgyűjtés ma már a legtöbb lakos számára elérhető

233

A városban 2 automata és 10 RIV mérőpont mellett 2005. óta pollenmérő állomás is üzemel.
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(OKIR HIR), és az új, regionális hulladéklerakóban megoldott a 2010-es évek második feléig a
biztonságos

hulladékártalmatlanítás.

A

korábban

már

említett

Duna-Vértes

köze

Hulladékgazdálkodási Társulás beruházásainak köszönhetően, melynek egyik középpontja
Tatabánya, a szelektív hulladékgyűjtés alacsonyabb hatékonyságú formái, valamint az előkezelés
és az anyagában történő hasznosítás műszaki eszközei is gyors ütemben terjednek. A megelőzés
és újrahasználat szemléletének, eszközeinek elterjedésére azonban itt is várni kell még a városi
klímastratégiában megfogalmazott törekvések ellenére. Ebben fontos kivételt jelent a környezeti
nevelés és szemléletformálás, hisz a város 2005-ben elfogadott Környezeti Nevelési
Stratégiájának megvalósítása a város iskoláinak bevonásával folyamatosan tart234.
A város természeti értékeit, területeit és zöldfelületeit, vagyis mennyiségi mutatókat tekintve a
régió települései közt kifejezetten jó helyzetben van. Az 1 főre jutó zöldterületek a régiós
arányának megfelelőek235, míg a helyi védett területek hasonló mutatója több mint duplája a
régiós átlagnak. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy a város külterületeinek jelentős részét (a
teljes terület 36%-át) erdők borítják, melyek egy része (Gerecsei TK.) országos jelentőségű, a
másik fele helyi jelentőségű (Észak-Vértesi TT.) terület. Az utóbbi területet együttműködésben a
szomszédos településekkel a régió legnagyobb helyi védettségű természetvédelmi területeként
hozták létre. Az 1990-es évek elején létrehozott kisebb helyi természetvédelmi területek (M.50..
tábla) zömmel a város közparkjait, intézmények kertjeit jelentik, melyek egy része még őrzi az
egykori erdei, illetve vízi vagy lápi növénytársulásokat. Számos kis tó, valamint sziklai
alakzatok, egykori bányaudvarok, környezetük és élőviláguk lenne még méltó a helyi védelemre,
ám jelenleg az itteni élettelen természeti környezet, és az élővilág pusztulása a jellemző például a
hulladéklerakásoknak, feltöltéseknek, zavarásnak (kirándulók, horgászok), özönnövények
megjelenésének, elterjedésének köszönhetően. Jó példája ennek a Síkvölgyi-tó és lápvidéke.
Utóbbi ugyan országos jelentőségű, ex lege védett terület, de feltöltése, illetve a vízelvezetések
miatt várhatóan a teljes pusztulás vár rá, hisz az egykori lápvidék 95%-át már feltöltötték
(Fogarasi P. 2006.).
Az esettanulmány összegzéseként a kialakított vezérmutató-rendszer használata kapcsán a
következő megállapításokat tehetjük. A kiemelt és számított mutatók és értékelésük módszerei
alkalmasak lehetnek:

234

Komolyabb fennakadást jelentett a programban, hogy a környezetvédelmi bírságok, melyek a város
környezetvédelmi alapját és ezen keresztül a programot is gazdagították, a régi nagyüzemek bezárásával,
átalakításával jelentősen visszaestek (Botos B. szakmai előadása 2006.).
235
A zöldfelületek viszonylag magas egy főre jutó értéke főleg a lakótelepek önkormányzati fenntartású változó
állapotú és minőségű területeinek köszönhető.
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-

országos környezetvédelmi szakterületi célkitűzések, prioritások teljesülésének települési
(esetleg regionális) léptékű értékeléséhez adott időpontban;

-

az adatbázisok időkeretein belül rövidebb időtávú összehasonlításokhoz (esetleg
előrejelzésekhez) a kiemelt (és adatokkal megtámogatott) szakterületek vonatkozásában;

-

a fajlagos mutatókkal eltérő méretű, vagy karakterű településekkel, esetleg regionális
jellemzőkkel való összehasonlításokhoz;

-

részletes települési környezeti állapotfelmérések megalapozásához;

-

az OECD PSR modelljének lokális szintű alkalmazhatóságának alátámasztására.

Ezentúl alkalmas lehet a kiválasztott mutatók alacsony száma és magyarázó erejük kapcsán más
szakterületek szereplőinek, illetve a nyilvánosság tájékoztatására is természetesen megfelelő
magyarázatokkal. Hátránya lehet, hogy minden környezeti elem és környezetvédelmi szakterület
átfogó bemutatására nem alkalmas az országos gyűjtésű, települési szintű adatbázisok 3.2.
fejezetben már említett korlátai miatt. A tatabányai esettanulmányból is érzékelhető, hogy
számos, adott település szintjén fontos környezetvédelmi szakterület részletes vizsgálatához
további, helyi vagy hatósági szinten esetleg rendelkezésre álló adatok szükségesek. Tatabánya
esetében

például

rendelkezésre

állnak

például:

környezet-egészségügyi,

talajminőségi,

zajvédelmi, vagy bűzhatásokra kiterjedő vizsgálatok eredményei, illetve a tárgyalt szakterületek
árnyaltabb, például minőségi vizsgálatára alkalmas mutatói is.
3.2.2. A települési környezetvédelem önkormányzati és lakossági megítélése a Balaton
északi partja és a Balaton-felvidék néhány településén
Hazánk településeinek környezetvédelmi helyzete alapvetően a múltbeli és jelenlegi társadalmi
és gazdasági folyamatoktól és terheléseiktől, a természeti környezet állapotában bekövetkezett
változásoktól, és a környezetvédelmi tevékenység minőségétől függ. Ez utóbbiban ma már sok
esetben kulcsszerepe van a települések lakosságának és a települési önkormányzatoknak is. A
lakosság környezettudatossága és közcélú szerveződéseinek (civil szervezetek) tevékenysége,
illetve a települési önkormányzatok ma már sokrétű környezet- és természetvédelmi
(válasz)intézkedései jelentősen befolyásolhatják az adott település környezetvédelmi helyzetét és
annak megítélését. Ezek véleményünk szerint olyan tényezők, amelyek napjainkban alapjaiban
tudják meghatározni egy-egy település, vagy összefogás esetén egy térség környezetvédelmét.
Statisztikai mutatókkal való mérhetőségük viszont részben azért, mert ilyen típusú mutatók nem
állnak, vagy a 3.2.fejezetben jelzett korlátokkal állnak rendelkezésre (például a környezetvédelmi
célú pályázatok települési szintű költései jelenleg nem szabadon hozzáférhető adatok)
szükségessé teheti más vizsgálati módszerek bevonását a térségi szintű és a települési
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környezetvédelmi értékelésekbe. Fontos érv még az más, például terepi vizsgálati módszerek
alkalmazása mellett az a tény, hogy az országos gyűjtési körű települési szintű környezeti
adatbázisokban kevés községekre vonatkozó adat áll rendelkezésre. Ennek oka részben az, hogy
sokszor nincsenek, vagy kis léptékűek azok a tevékenységek ezeken a településeken, melyek
szükségessé tennék a környezetvédelmi monitoringot, illetve ha van is ilyen, nincs, hiányos vagy
bizonytalan az adatgyűjtés, adattovábbítás, vagy értékelés.
Jelen vizsgálatunk célja tehát, hogy a kiválasztott közép-dunántúli mintaterületünkön ezúttal nem
statisztikai adatok és szakmai értékelések alapján, hanem terepi vizsgálati módszerekkel
feltárjuk, illetve földrajzi elhelyezkedéstől függően összehasonlítsuk a települések komplex
környezetvédelmi helyzetét (terhelések, állapotjellemzők, válaszintézkedések). A kiválasztott
nyolc település236 a Balaton északi partján, illetve a Balaton-felvidéken találhatóak (a
későbbiekben

parti

és

felvidéki

települések).

A

hazai

társadalomtudományi

és

társadalomföldrajzi szakirodalomban a Balaton part és a mögöttes területek összehasonlításának
több

forrása

is

van.

Kiemelendő

e

vonatkozásban

a

Balatoni

Integrációs

Kht.

Társadalomtudományi Kutatócsoportjának, illetve az ELTE Regionális Földrajzi Tanszékének
2005-ben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben végzett társadalmi-gazdasági állapotfelmérése237,
melyben többek közt parti és felvidéki településpárok összehasonlító vizsgálata is szerepelt238. A
célterület kiválasztását megerősítette jelen vizsgálat regionális része, hiszen ebben jól
érzékelhető, hogy természeti adottságaiban, demográfiailag, gazdaságilag (idegenforgalom)
speciális helyzetű térségről, ráadásul számos környezetvédelmi probléma és beavatkozás
mintaterületéről van szó.
A vizsgálat keretét 2008-ban II. éves földrajz szakos hallgatóinknak szervezett kötelező nyári
terepgyakorlat adta239. A kísérleti jellegből adódóan kisebb területre vonatkozó felmérést
választottunk, amelyben további szempont volt, hogy a felvidéki települések a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park területén legyenek megtalálhatóak (három település a Káli-medencében). Szintén
szempont volt, hogy a viszonylag alacsony lélekszámú községek mellett egy város
(Badacsonytomaj) is szerepeljen.
A kísérlet újabb szempontja volt, hogy a települési irányított interjúkészítést, illetve lakossági
kérdőívezést (M.51.. ábra), mint a települési környezeti helyzetet felmérő módszert teszteljük egy
236

Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Révfülöp, Zánka, Kékút, Kővágóörs, Köveskál, Nemesgulács.
Jakobi Ákos (2005.), Balaton Project EU LIFE 03ENV/H/000273
238
Tulajdonképpen ez a kutatás adta az alapötletet településpárok környezeti helyzetének kísérleti jellegű
felméréséhez.
239
A tanulmány elkészítésében köszönettel tartozunk ELTE TTK földrajz szakos hallgatóknak (Bíró Bálint, Farkas
Sára, Gutpintér Júlia, Sáfián Fanni, Persa Virág, Poden Emőke, Takács Péter, Tolnai Gábor), továbbá Oláh
Miklósnak (vezető kutatónak, Balatoni Integrációs Kht. Társadalomtudományi Kutatócsoport) és Szabó Pálnak
(adjunktusnak, ELTE TTK FFI Regionális Tudományi Tanszék)
237
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olyan térségben, melyről részletes környezetstatisztikai adatok csak részben állnak rendelkezésre.
A települési irányított interjúkat a vizsgált települések polgármestereivel, illetve jegyzőivel
folytattuk le240. Az összetett lakossági kérdőíveket (N=70)) pedig helyi állandó lakosok közül
azokkal töltettük ki, akik az adott településen fontos közösségi szintű környezeti információk
birtokosai lehettek („elit vizsgálat”), így pl. a

helyi vallási vezetők, a helyi szolgáltató

intézmények vezetői és alkalmazottai, a vendéglátóipari és más szolgáltató vállalkozók. A 70
kitöltött, értékelhető kérdőívből 37-et a Balaton parton, 33-at a Balaton-felvidék településein
vettek fel a kérdezőbiztosok, itt egyes településeken a rendkívül kis lélekszám volt az oka az
alacsonyabb kitöltési hajlandóságnak (pl. Kékkút esetében).
A vizsgálat további lépései voltak: az önkormányzati interjúk, és lakossági kérdőívek
feldolgozása (szűrése), adattáblák (először településpáronként, majd összesítve parti és felvidéki
településekre) és diagramok készítése, valamint érdemi következtetések és tapasztalatok
levonása. A kérdőívek és interjúk értékelésénél fontos logikai felépítési szempont volt továbbra
is az, hogy OECD PSR modelljét alkalmaztuk.

3.2.2.1. A környezetvédelem szempontjából fontos néhány társadalmi, gazdasági hatás és terhelés
különös tekintettel a turizmusra

A térség legfontosabb ágazata természetesen az idegenforgalom. A közvetlenül part menti
települések és a parttól távolabbi „háttértérségek” lehetőségei és gondjai, különböző mértékben
ugyan, de eltérnek egymástól. A Balaton partján magasabb az üdülő- és nyaralóépületek,
valamint a külföldi tulajdonosú ingatlanok száma és aránya, a nyári lakosságszám (tartózkodó
népesség száma) így erőteljesen eltér az állandó népességtől. Az ingadozás következménye a
gazdasági kiszolgáltatottság. Szezonálisan változik a foglalkoztatottság, a turizmusból élőknek
pedig a nyári szezonban kell megtermelniük az egész éves megélhetést biztosító bevételt. Vannak
törekvések a szezon kinyújtására, akár egész évessé tételére (lásd pl. a gyógyfürdők fejlesztését, a
hagyományos szezonon kívül szervezett kulturális programokat és fesztiválokat, valamint a
horgász- és kerékpáros turizmus fejlesztését), de egyelőre nehézkes ezek megvalósulása, a kisebb
part menti települések esetében pedig nem igazán működnek. A part menti települések esetében
fontos kérdés a turizmus és a környezetvédelem összeegyeztetése. A tó vízminőségének védelme
(Salamin G., 2005.)241 érdekében kötelezővé tették, és az utóbbi években a legtöbb helyen meg is

240

Badacsonytomaj és Zánka jegyzőinek, illetve Ábrahámhegy, Kékkút, Köveskál, Kővágóörs, Nemesgulács,
Révfülöp polgármestereinek.
241

A Balaton vízminőségének az 1960-as évek második felétől kezdődő és az 1980-as évek végén, 1990-es évek
elején is rosszabbodó gyenge minőségéhez (szervesanyag- és tápanyagterhelés, algakoncentráció mutatói) képest
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valósították a közüzemi szennyvízcsatorna kiépítését (hivatalosan 100% -os kiépítettség),
valamint az arra való való rákötést is jelentősen növelték, 242. Szintén fontos kérdés a települési
szilárd hulladék megfelelő kezelése. és napjainkra befejeződött az előírásoknak megfelelő
királyszentistváni kezelő központ és lerakó kialakítása (Észak-balatoni Hulladékkezelési
Rendszer), és jelenleg zajlik a szelektív gyűjtés megszervezése.
A természeti értékek megóvása is gyakran ütközik a turizmus érdekeivel (például a parti
élőhelyek, nádasok védelme az üdülő- és kikötőépítésekkel szemben), így ez is számos
konfliktus forrása. A turizmus szezonális ingásából következik ezen túlmenően az aránytalan
nyári környezeti terhelés, a megnövekvő forgalom és zajterhelés (pl. a 71. sz. főút mentén)
valamint a nagyobb energia- és vízhasználat, a több kibocsátott szennyvíz és háztartási hulladék.
Sajnos a nyáron itt tartózködó turisták és nyaralótulajdonosok jelentős hányada nem érez
felelősséget e településekért, így nem törekszenek a jó környezeti állapot fenntartására,
különösen igaz ez az illegális hulladékok vadlerakóinak állandósult problémájára. A
nyaralótulajdonosok, nyári vendégek, ugyanis gyakran nem hajlandóak megfizetni a települési
hulladék elszállításának díját, vagyis egyszerűen nem veszik igénybe ezt a közszolgáltatást. A
lakossági válaszok megerősítették (M.52..táblázat), hogy az illegális hulladéklerakók ma
alapvető problémát jelentenek a parti településeken, a Balaton-felvidéken pedig a ma még
hiányosabb csatornázás miatt a szigetelendő emésztőgödrök jelentik a lakosság által
legfontosabbanak tartott veszélyforrást. A felhagyott bányaterületek (pl. Ábrahámhegy, Salföld)
tájba illesztése is a jelentősebb megoldandó feladatok közt van, akárcsak az újabb és újabb
területek beépítésének megakadályozása.
A „háttértelepülések” helyzete más szempontból is nehezebb. A Balaton-felvidéken az elöregedő
aprófalvakban rendkívűl magas a munkanélküliségi ráta, igaz szezonálisan ez ingadozik.
Alapvető probléma, hogy e térségben inkább átmenő turizmusról beszélhetünk, vagyis kevés a

napjainkra jelentősen javult. Ennek egyik legfontosabb alapja az 1980-as évektől a hatékony környezetvédelmi
beavatkozások komplex bevezetése volt. Ebből kiemelhető a Balaton vízgyűjtőjének egészén a hatékony monitoring
rendszer működtetése, az ipari és mezőgazdasági termelés szennyezőanyag-kibocsátásnak ellenőrzése és jelentős
csökkentése, a Kis-Balaton rekonstrukciója és a Balaton-parti valamint a vízgyűjtőn lévő települések szennyvízelvezetésének kiépítése, illetve a szennyvíztisztítás hatékonyságának jelentős javítása.
242
Kivételként megemlíthető például a Kővágóörshöz tartozó, a Balaton parton található, nyaralókkal beépített
Pálköve, mely nem tartozik Kővágóörs belterületéhez (üdülőterület). A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és
fejlesztésére kiírt pályázatokon viszont csak belterületek csatornázására lehet pénzt nyerni. Belterületbe vonni, a
jelenlegi szabályozás szerint viszont csak csatornázott területet lehet a helyiek elmondása szerint. A 2008-ban
érvényben lévő Balaton törvény (2000/CXII. Tv.) erről a következőképpen fogalmaz: „17. § (1) A települések
beépítésre szánt területe nem növelhető azokon a településeken, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki,
vagy a szennyvízcsatorna-hálózat nem megfelelő kapacitású tisztítóműre csatlakozik, vagy a hálózatra rákötött
lakások, illetve üdülőegységek száma nem éri el az összes lakás- és üdülőegység számának 80%-át.”
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kereskedelmi szálláshely (és ritkábban jelenik meg a fizető vendéglátás is) és így alacsonyabb a
vendégéjszakák száma, tehát végső soron a bevételek is alacsonyabbak.
Néhány jó példa ellenére a legtöbb település nem tudja helyben tartani a turistákat, sokan sajnos
már le is mondtak erről a lehetőségről. A területre jellemzőek az apró- és kisfalvak, ahol kevés a
működő vállalkozás, és a szolgáltatások köre (oktatás, egészségügy stb.) is meglehetősen
hiányos, ráadásul folyamatosan szűkül az utóbbi években. A települések ellehetetlenülése miatt
pedig végső soron fokozódik az elvándorlás. A több parti településen is megfigyelhető lassú
népességnövekedéssel szemben ugyanis e településeken itt a tényleges fogyás a jellemző. A
migrációs folyamatokra jellemző, hogy beköltözők csak néhány településre érkeznek, de ők is
inkább csak a nyári félévben tartózkodnak a községekben (p. Kékkúton vagy Salföldön). A
„háttérterületeken” az elöregedés tehát nem az idősek odaköltözéséből, hanem a fiatalok
elvándorlásából adódik.
A vizsgált térség egyik legfontosabb foglalkoztatója, egyben Kékkút település legfontosabb helyi
adót fizető vállalkozása a Kékkút Rt. ásványvíz palackozó üzeme, melynek környezeti problémái
a lakossági vélemények alapján a következők:
–

túlzott víztermelés, mely a helyiek szerint már felszíni, védett vizes élőhelyeket
(például Kornyi-tó) és a felszín alatti vizeket veszélyezteti,

–

a nagymérvű kamionforgalom, mely levegő- és zajterhelése mellett különösen
Kővágóörsön és Köveskálon jelent veszélyt az épületállomány, az infrastruktúra, a
lakosság és a kerékpáros turisták számára.

A cég ugyanakkor több tanösvényrendszert is létrehozott (Theodora, Theodora-Kékkő
tanösvények), támogatta a helyi műemlékek (pl. a Kővágóörsi mosóház) felújítását, illetve egyes
települések csatornázási munkálatait is.

3.2.2.2. A környezeti állapotjellemzők megítélése

A kérdőíves felmérés alapján kijelenthető, hogy a lakosok szerint a felvidéki települések
legfontosabb tájképi, természeti értékeit a tanúhegyek, a kőtengerek (Szentbékkála, Kővágóörs,
Salföld), és a felszín alatti vizek természetes megcsapolói, az itteni források adják.
Természetesen a parti települések lakói, és tisztviselői számára maga a Balaton a legfontosabb
természeti érték, de itt említésre kerültek a Balaton-felvidék hegyei, sőt maga a Káli-medence is.
(M.45-46.ábrák)
A legfontosabb környezeti elemek, illetve azok rendszereinek lakossági értékelését vizsgálva
megállapíthatjuk, hogy a csendes, jó levegőjű táj, az őshonos növény- és állatvilág sokféleségét
tartják a legjobb állapotúnak a helyiek mindkét vizsgált térségben (M.47.. ábra). Jelentős
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eltérések vannak viszont más környezeti elemek állapotának értékelésében. A „háttértelepülések”
lakosai egyértelműen sokkal jobbnak értékelik történelmi műemlékeik állapotát, illetve büszkék
rendezett, parlagfűmentes településképükre. A termőföldek állapota esetében, mely valóban
gyenge minőségű a belső medencékben az itt elvégzett talajjavítási, drénezési tevékenység
ellenére (például Mindszentkála határában), jól érzékelhető volt, hogy a helyiek egy része nem
tudja megítélni ezek minőségét. A felszíni vizek állapotát, kiemelten a Balatont említve mind a
tisztségviselők, mind a lakosság büszke annak jelenlegi jó minőségére, ugyanakkor a belső
medencék patakjait, állóvizeit többek közt a Kékkút Rt. tevékenysége, a mederrendezések, a
mezőgazdasági szennyezések miatt messze nem tartják jónak. Ugyanez igaz a felszín alatti vizek
állapotára, csak ezt egységesen minden településen gyengébbnek ítélték az emberek, bár itt is
több válasz esetén tetten érhető volt a bizonytalanság és az ezzel kapcsolatos ismeretek hiánya.

3.2.2.3. A környezet- és természetvédelmi válaszintézkedések, valamint az ezzel kapcsolatos
tájékoztatás megítélése

A környezeti tervezés dokumentumai vonatkozásában az önkormányzati tisztségviselők
szinte egységesen jelezték, hogy ezek a dokumentumok ugyan a központi előírások szerint
elkészültek, de használatuk minimális. Az éves költségvetések tervezésénél például nemigen
számolnak velük243. A környezetvédelemre közvetlenül fordítható források tekintetében csak
Badacsonytomajon van környezetvédelmi alap, az is csak néhány százezer forinttal gazdálkodhat
egy évben.
A környezeti információkhoz való hozzáférés különösen a parti zónában megoldott, az itteniek
több mint 90%-a elégedett a tájékoztatás mennyiségével és minőségével. A megkérdezettek
elsősorban a helyi újságokból, kiadványokból, illetve barátoktól és ismerősöktől szerzi be a
híreket, információkat. A Káli-medence és Nemesgulács esetében többen kiemelték még a helyi
kábeltévén keresztül történő hatékony önkormányzati tájékoztatást is.
Közösségi tevékenység, a civil szervezetek működése különösen a parti településeken ismert és
elismert. Az egy-egy településen működő Gázló (Révfülöp), illetve Nádirigó (Ábrahámhegy)
egyesületek mellett, melyek főleg természetvédelmi céllal jöttek létre, a Káli Medence
Környezetvédelmi Társaságot, valamint a Nők a Balatonért Egyesületet (NABE) említették
sokszor, mint térségi szerepkörrel is rendelkező civil szervezeteket.. A Gázló Környezet- és
Természetvédelmi Egyesület jó példája a helyi értékekért tenni akaró civil szervezeteknek, hisz
243

Egy konkrét kivételt azért megemlítehtünk. Gyenesdiást a helyi kutatók ajánlására kerestünk fel, a jelenlegi és
korábbi polgármesterek készítve interjút. Itt az egyik helyi civil szervezet által elkészített települési
környezetvédelmi program éves szintre lebontva épül be a teendőkbe, a költségvetésbe, és így megvalósítása, illetve
felülvizsgálata is az országos előírásoknak megfelelően történik meg.
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túrákat, előadásokat, hulladékgyűjtő akciókat szervez, és a települési önkormányzattal is igen jó
kapcsolatot ápol. Ezt az egyesület bízták meg többek között Révfülöp környezetvédelmi és
természetvédelmi tervének elkészítésével is. Az általuk szervezett konferenciákon a Kálimedence településeinek polgármesterei is részt szoktak venni, ahol igyekeznek képviselni
településeik érdekeit.
A nemzeti parkkal való kapcsolat viszont korántsem mondható felhőtlennek. Lakossági oldalról
(főleg a parti településeken) kis súllyal egyetlen pozitívumként a turisztikai vonzó hatását
emelték

ki.
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hagyományokat) viszont sokak szerint túlzóak, ráadásul a megvalósításhoz a Nemzeti Park nem
nyújt támogatást. Például meg van szabva, hogy a háztető csakis piros színű lehet, de a drágább
piros cserép megvásárlásához nem jár támogatás; vagy említhetjük azt is, hogy a tilos
légvezetékeket építeni, a föld alá telepített vezetékek kiépítése azonban jóval drágább. Néhány
interjúalanyunk véleménye szerint a Nemzeti Parknak oda kellene figyelnie az itt élő emberek
igényeire is, mert ez a terület „nem skanzen”, a jelenlegi szabályozással viszont egyre inkább el
fognak néptelenedni a falvak. Probléma a települések vezetőinek megfogalmazásában az is, hogy
az alternatív energiaforrások hasznosítását (napkollektor, napelem, szélturbina) is korlátozzák a
tájképvédelem miatt. Ezen kívül szigorúan szabályozzák a vállalkozási és ipari tevékenységet is,
ami a térség vezetői szerint gátolja a munkahelyek létesítésé . Többen felrótták még azt is, hogy
az egyszerű embereket súlyos összegekre büntetik, ha parlagfüvet találnak a birtokán, míg a
Nemzeti Park kezelésében lévő területeken komplett „parlagfű mezők” találhatóak.
A környezetvédelmi közszolgáltatások vonatkozásában megemlíthető, hogy a már régebb óta
működő rendszerekkel (vezetékes ivóvízellátás, vegyes hulladékgyűjtés) elégedettek az emberek,
bár az utóbbi működtetését sokan drágállották (M.48..ábra). A szennyvízcsatornára történő
rákötésekben még vannak hiányosságok a „háttértelepüléseken”, ugyanakkor a szennyvíztisztítás
minőségét sokan nem tudták értékelni, itt (különösen az aprófalvakban) mindenféleképpen
javasolható egy ezzel kapcsolatos lakossági tájékoztató kampány megszervezése. A legfontosabb
programok például a szennyvízkezelés megoldása után a települési jövőképekben a csapadékvízelvezetés (és nem a hasznosítás) rendszereinek kiépítése az egyik fő prioritás.
A szelektív hulladékgyűjtés eszközei 2008-ban még nagyon hiányosak voltak, azóta ezt a
problémát az Észak-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer próbálja orvosolni a
térségben szelektív gyűjtőszigetek, illetve Tapolcán egy átrakó-tömörítő előkezelő létesítmény
létrehozásával, ugyanakkor a megelőzés lehetőségei nem merültek fel a helyiek szerint a rendszer
tervezésénél.
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Természetvédelmi bemutatóhelyet, tanösvényt érthető módon jóval többen ismertek a Balatonfelvidéken, mint a parti zónában (A Hegyestű Geológiai Bemutatóhely, a Salföldi
Természetvédelmi Major mellett a Badacsony tanösvény, és a már említett Theodora
tanösvények a legismertebbek).
Vizsgálatunk elsősorban terepi vizsgálati módszerek eredményei alapján az OECD PSR
(pressures, state, responses) logikájában kívánta bemutatni nyolc, a Balaton-felvidéken, illetve a
Balaton-parton található település környezetvédelmi helyzetét. A térség legnagyobb környezetitermészeti értékének a helyi szereplők továbbra is az egyedi tájképet, a viszonylag érintetlen
élővilágot és természetes környezetet, valamint az épített örökség emlékeit tekintik. A felmérések
alapján megerősíthető, hogy a legnagyobb környezeti nyomást a szezonális turizmus jelenti,
különösen a parti településeken (pl. a közlekedési eredetű levegő és zajszennyezése, az illegális
hulladéklerakás,

a

nagyobb

mértékű

beépítésekre

vonatkozó

igények).

Jóllehet

a

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztésével sokat javítottak a térség környezeti állapotán az
elmúlt évtizedekben, melyet alapvetően a lakosság is pozitívumként élt meg (pl. a Balaton
vízminősége tekintetében), de a helyi lakosság és a települési önkormányzati tisztségviselők is
megerősítették, hogy a kedvezőtlenebb gazdasági-társadalmi helyzetben lévő Balaton-felvidéki
települések

esetében

a

környezetvédelmi

infrastruktúra

hiányosságai

(csatornázottság,

csapadékvíz-elvezetés, szigeteletlen szikkasztók), illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
korlátozó intézkedései tovább növelik problémáikat. Ezen kívül a helyi szereplők szerint lokális
problémaként azonosíthatóak az egykori bányaterületek, illetve a Kékkút Rt. tevékenysége.
Ezek alapján mindenféleképpen javasolható további, hatékony válaszintézkedések megvalósítása.
Ebben fontos alap lehet a konkrét beruházásokon túl, a környezetvédelmi feladatok
„társadalmasítása”, mely révén számos önkormányzati feladatba és tevékenységbe (pl. környezeti
tervezési dokumentumok készítése, megvalósítása, bizonyos források közös döntésen alapuló
elosztása), be lehetne vonni a helyi szereplőket, szakértőket, civil szervezeteket . Ugyanilyen
fontos lenne a lakosság pontos informálása, tájékoztatása az őket is érintő, illetve a számukra
kevésbé ismert szakmai ügyekben.
Véleményünk szerint a vizsgálatnál használt módszerek jól szolgálhatják adott település
környezeti alapállapotának felmérését, illetve a település lakosságának környezeti jövőképét is
meg lehet fogalmazni ezek alapján.
ÖSSZEGZÉS
A munkánk végeztével összefoglaljuk a főbb eredményeinket. Elvégeztük az országos
környezetvédelmi helyzet és környezetpolitika hosszabb időtávú, lehetőség szerint 1980-as
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évekig visszatekintő változásainak bemutatását a szakirodalom, meglévő adatbázisok, képzett
mutatók alapján az OECD Terhelés-Hatás-Válasz (PSR) modell logikája alapján. Ebben a
hagyományos környezeti elem szerinti értékelést követtük (levegő, víz, talaj, természeti értékek
és megóvásuk), a hulladékgazdálkodás, a zajvédelem és környezetbiztonság kérdéseinek
egyidejű rövid bemutatásával. Az értékelésben nagy hangsúlyt fektettünk a hazai települések
példáinak bemutatására.
Önálló eredménynek tekintjük a Közép-Dunántúl településeinek komplex környezeti értékelését
és csoportosítását, amelyet egy nemzetközileg alkalmazott modell (OECD PSR) alapján földrajzi
megközelítésben főleg a 2000-es évtizedre végeztünk el. Ebben a régió természeti erőforrásai
(talaj, felszíni, felszín alatti (kiemelten karszt-) vízkincs, az erdőállomány, az ásványkincsek) és
hasznosításuk rövid környezeti jellemzését valósítottuk meg egy alfejezetben. Majd a népesség
fő (részben fogyasztási) mutatóinak változását írtuk le, és értékeltük, valamint a
településállomány és a településrendszer áttekintő leírását, és a gazdaság fontosabb ágazatainak
közép-dunántúli értékelését végeztük el részben szakirodalom, részben adatértékelés alapján.
Végül az egyes környezeti elemek (levegő, víz, természeti értékek) illetve a hulladékgazdálkodás
és

zajvédelem

értékelő

és

átfogó

bemutatása

következett,

melynek

eredményeként

összeállítottunk egy regionális léptékben használható települési kulcsmutató-rendszert (40
mutatóval). Ennek kapcsán megállapítható, hogy a régióban a hagyományosan régóta vizsgált
igénybevételek (például vízkivételek, ásványkincsek kitermelése), fő terhelések és szennyezések
(levegő-, talaj- és vízszennyező anyagok) kibocsátása az utóbbi két évtizedben jelentősen
csökkent.
A beavatkozások esetében jól érzékelhető, hogy az országos környezetpolitikai irányokkal
összhangban jelentősen fejlesztésre kerültek egyes környezetvédelmi infrastrukturális elemek és
rendszerek, különösen a veszélyeztetett, érzékeny térségekben, településeken. Jelentős eredmény
például a települési szennyvízkezelés, és a települési szilárd hulladékkezelés során megvalósuló
fejlesztések komplex hatása még akkor is, ha ezek bizonyos esetekben (például európai és hazai
tervezési és szabályozási elvárások, megelőzés elve és eszközei, határidők, regionalitás elve,
működtetési költségek) hiányosságokat mutatnak.
A Közép-Dunántúlon települési szinten is jól lehatárolhatók azok a térségek, illetve települések,
ahol az elmúlt két évtizedben is nagyobb környezeti kockázatokkal lehetett számolni:
- a nagyvárosok (megyeszékhelyek) (koncentrált közlekedési, lakossági és ipari kibocsátások,
immissziók, urban sprawl),
- a hagyományos ipari városok (Dunaújváros, Ajka, Oroszlány, Várpalota, Balatonfűzfő,
Pétfürdő, Berhida, Dorog) túlélő és korszerűsített iparvállalataik miatt, és az újonnan iparosodó
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települések (Komárom, Esztergom, Mór), melyeknek egyes üzemei is jelentenek már (kisebb)
környezeti kockázatot;
- a nagyobb, gazdaságilag prosperáló városok (például: Székesfehérvár, Tatabánya, Dunaújváros)
térségében a meginduló szuburbanizációs folyamatokkal jellemezhető községek és új városok
(például Rácalmás, Bodajk; Környe, Vértesszőlős) csoportja;
- az idegenforgalmilag frekventált térségek és települések (főleg a Balaton- és Velencei-tó
térsége).
Önálló eredménynek tekintjük a régiós ipar, többek közt új európai és hazai (például EPER, EPRTR, OKIR HIR, OKIR LAIR) környezetstatisztikai adatbázisokon alapuló települési léptékű
környezeti értékelését, amely megmutatta, hogy nemcsak a megörökölt ipari szennyezések,
hanem a jelenleg is működő, illetve az újraiparosodás során megjelenő új ipari telephelyek is
(kisebb) környezeti kockázatokat jelentenek egyes települések, vagy kistérségek életében. A
jelentés kibocsátás-csökkenések mellett a Közép-Dunántúl országos léptékben ma is kiugró
értékeket mutat bizonyos kibocsátott szennyezőanyagok esetén. Külön kiemeljük, hogy a
régióban nagy számú, koncentrált, környezetileg kockázatos ipari és mezőgazdasági üzem
található, ezeknek köszönhetően ma is országosan nagy arányú a régióban keletkező veszélyes
hulladékok mennyisége (például vegyipari hulladékok és ártalmatlanításuk hulladékai). Vannak
olyan speciális szennyezőanyagok, melyek kibocsátása már a megújuló gazdasági ágak (például
vegyipar, kohászati- öntészeti tevékenység, járműipar és beszállítói) növekedése miatt mutat
növekvő, ma még kisebb volumenű kibocsátási tendenciát (például NMVOC-k). Környezeti
kockázatot jelentenek egyes környezetvédelmi létesítmények is.
A 40 indikátorból álló kulcsmutató-rendszerből, saját 23 adatból álló vezérmutató-rendszert
képeztünk, és alkalmazásának lehetőségeit és korlátait egy tatabányai esettanulmányban
igazoltuk is a fellelt települési általános és környezetvédelmi irodalom alapján. A mutatók
összeállítása során figyelembevettük az időbeli (öt éves időtáv) és térbeli (régiós átlagok)
összehasonlíthatóságot, mint szempontot. Ennek alapján, véleményünk szerint igazolást nyert,
hogy az önkormányzati vezetés, a közvélemény, más szakpolitikák képviselői (például területvagy településfejlesztés) is megfelelő mélységben tájékoztathatóak egy környezeti vezérmutatórendszer segítségével. Nem fordulhatnak elő a nehezen értelmezhető, nagyszámú alapadatok,
vagy túlzottan aggregált, nehezen skálázható (viszonyítható) komplex mutatók problémái. Fontos
azt is kiemelni, hogy Tatabánya alapvetően pozitív környezetvédelmi folyamatai és jellemzői
ellenére (például légszennyező anyagok kibocsátásának csökkenése, a környezetvédelmi
infrastruktúra és közszolgáltatások magas szintje) több probléma is jelentkezett. Így a fogyasztási
mutatók egy részének tendenciózus növekedése (villamosenergia-fogyasztás, gépjárműállomány)
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a népességmérséklődés mellett, a veszélyes hulladékok egy főre jutó értékeinek növekedése (a
gazdaság szereplőinek termelésbővítése miatt) is óvatosságra intenek. De külön beavatkozást
igényelnének a felszíni kisvízfolyások és állóvizek is, melyek vízminősége továbbra is döntően
szennyezett, erősen szennyezett a kulcsmutatók alapján. Ezt részletesebben megvizsgálva és
értékelve érzékelhető, hogy a kommunális szennyvízelkezelés imponáló adatai mellett vélhetően
az illegális lakossági vagy ipari szennyvízbevezetés továbbra is problémát jelent.
Feltártuk és igazoltuk, hogy a környezeti kulcs- és vezérmutatók a Terhelés-Állapot-Válasz
(PSR) logikában regionális és lokális szinten is alkalmazhatóak, melynek döntően csak az
adatok, és az adatgyűjtés, értékelés korlátai szabhatnak csak határt. A kutatás továbbfolytatható
iránya lehet a kulcsmutató-rendszer nagyobb településcsoportra, vagy hosszabb időtávra történő
elkészítése, melyek egy következő vizsgálat célkitűzései lehetnek.
A vezérmutatók korlátainak (például minden környezeti elemre kiterjedő, nagyobb mélységű
vizsgálat nehézsége az adatok, országos összesítésű monitoring hiányosságai miatt) feloldására
véleményünk szerint terepi vizsgálatokra is szükség lehet. Ezt egy, a Balaton parton és a Balatonfelvidéken elvégzett nyolc településre kiterjedő vizsgálatban igazoltuk. (A jellemzően aprófalvas
Balaton-felvidéki térségre, de a Balaton part településeire is jellemző volt az országos gyűjtésű
környezeti adatok hiánya.) A vizsgálat alapja az önkormányzati irányított interjúkészítés,
kérdőíves felmérés, és ezek PSR logikában történő értékelései voltak.
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MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ
A Közép-dunántúli régió és egyes településeinek környezetvédelmi helyzete
A Közép-Dunántúl a szocialista iparosítás egyik mintaterülete volt, és ennek társadalmi,
gazdasági átalakulása komoly, a régió egésze és az itteni települések környezetvédelmi helyzetét
is meghatározó változásokkal járt. Általános célom éppen ezért az volt, hogy a KözépDunántúlnak mint tervezési-statisztikai régiónak és településeinek környezetvédelmi helyzetét
komplex

módon

megismerjem,

és

értékeljem.

Szakirodalom

alapján

feltártam

a

környezetvédelem és a földrajztudomány főbb fogalmi kapcsolódási pontjait a települési szintű
környezetvédelemre fókuszálva. Áttekintettem a hazai országos keretű, de regionális és
települési szintű környezet(védelm)i értékelésekkel foglalkozó kutatók főbb munkáit.
Megismertem és felhasználtam a hazai és európai környezetstatisztikai kiadványok, a környezeti
mutatókkal

foglalkozó

értékelések,

a

környezeti

tervezési

dokumentumok

adat-

és

ismeretállományát, módszertanát, alkalmazási lehetőségeiket. A fellelt adatokból területi és
települési szinten alkalmazható környezeti indikátorokat képeztem, amelyeket kombinált
adattáblákban, tematikus térképeken, és átfogó értékeléseket is lehetővé tevő ábrákon
szemléltettem. Ezek alapján hármas tagolásban felépített dolgozatomban a következő
eredményeket értem el:
Elvégeztem az országos környezetvédelmi helyzet és környezetpolitika hosszabb időtávú
változásainak bemutatását a szakirodalom, meglévő adatbázisok és képzett mutatók az OECD
Terhelés-Hatás-Válasz (PSR) modell logikája alapján. Ebben a hagyományos környezeti elem
szerinti értékelést követtem, és nagy hangsúlyt fektettem a hazai települések példáinak
bemutatására.
Önálló eredménynek tekintem a Közép-Dunántúl településeinek komplex környezeti értékelését
és csoportosítását, amelyet egy nemzetközileg alkalmazott modell (OECD PSR) alapján földrajzi
megközelítésben főleg a 2000-es évtizedre végeztem el. Önálló eredménynek tekintem a régiós
ipar, új európai és hazai (például EPER, E-PRTR) környezetstatisztikai adatbázisokon alapuló
környezeti értékelését, amely megmutatta, hogy nemcsak a megörökölt ipari szennyezések,
hanem a jelenleg is működő, illetve az újraiparosodás során megjelenő új ipari telephelyek is
(kisebb) környezeti kockázatokat jelentenek.
Feltártam és elemeztem, hogy a környezeti kulcs- és vezérmutatók a PSR logikában regionális és
lokális szinten is alkalmazhatóak. Saját vezérmutató-rendszert képeztem, és alkalmazásának
lehetőségeit egy tatabányai esettanulmányban igazoltam is. A vezérmutatók korlátainak
feloldására véleményem szerint terepi vizsgálatokra is szükség lehet, ezt egy, a Balaton parton és
a Balaton-felvidéken elvégzett települési vizsgálatban igazoltam.
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SUMMARY
The environmental situation of the Central Transdanubia and its settlements
Central Transdanubia used to be the prime example to be followed in terms of industrialization of
the Hungarian communism and the region’s social and economical transformation was
accompanied by changes that impacted the environmental situation of the local settlements.
Therefore, my general aim was to learn more about and evaluate the environmental situation of
the NUTS2-level region and settlements of Central Transdanubia in a complex way. Based on
special literature, the main conceptual counterpoints of geography and environmental protection
were introduced in my paper focusing on environmental protection on a settlement level. I got
acquainted with the main works of researchers dealing with national or regional environmental
evaluation and environmental evaluation on a settlement level. I also got acquainted with and
elaborated my paper based on the knowledge, datas, methods and possibilities of application of
environmental statistics editions, evaluation of environmental indicators and environmental
planning documents. Out of the data gained from the resources mentioned above, environmental
indicators were formed which can be applied on a regional and settlement level and which data
are illustrated in combined data boards, thematic maps and diagrams which enable extensive
evaluation. According to these data, the results of my paper divided into three sections were the
following ones:
The long-lasting changes of the Hungarian environmental situation and politics were introduced
on the basis of special literature, databases and the logic of the Pressures-State-Responses (PSR)
model of the OECD. In this, I put a huge emphasis on the introduction of the exemplary local
settlements.
The complex environmental evaluation and division of the settlements of Central Transdanubia
is considered to be my independent result. These results were gained on the basis of the
international model (OECD PSR) from a geographical aspect, concerning the decade of 2000
especially. The environmental evaluation based on databases of national and European
environmental statistics (e.g. EPER, E-PRTR) is also regarded as my independent result which
showed that not only the inherited industrial hazardous wastes but also the currently operating
industrial establishments or the new ones reappeared during the reindustrialization bear the
consequences of environmental risk.
I also showed and analyzed that environmental key- and headline indicators can be also applied
on a regional and local level within the logic of PSR. I formed a headline indicator system and
proved the possibility of its application through a case study that concerned Tatabánya.
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M.1. ábra Az OECD PSR modellje
Forrás: Pomázi I. – Szabó E. (szerk.: 2001.)
A hazai kén-dioxid kibocsátás csökkenése 1980-2009.
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A hazai nitrogén-oxidok kibocsátása 1980-2009.
(kiemelve a közlekedési kibocsátások)
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Nitrogén-oxidok
összesen

A hazai szilárdanyag (TSP - összes por) kibocsátás
1980-2009. (kiemelve a lakossági kibocsátások)
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egyéb

491,6
75,8

ezer tonna

500

közlekedés,
szolgáltatás
lakosság
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primer szektor
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összesen

0
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M.2. – M. 4. ábrák A hazai kén-dioxid, nitrogén-oxid, szilárd anyag (TSP) kibocsátás 1980-2009.
Saját szerkesztés, Adatok forrása: Kovács Endre - Szepesi Dezső: Levegőtisztaság-védelem (1980., 1985.);
Környezetstatisztikai évkönyv 2004. (1990., 1995., 2000.); OECD Környezetpolitikai értékelések 2008. (2005.);
Stadat táblák KSH (2009.)
A savasodást okozó légszennyező anyagok
kibocsátásának változása hazánkban 1980-2009.
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M.5. ábra A savasodást okozó légszennyező anyagok kibocsátásának változása hazánkban 1980-2009. Saját
szerkesztés, Adatok forrása: KSH, Stadat táblák, illetve Tájékoztatási adatbázis
Üvegházgázok hazai kibocsátásának változásai
1985-2009.
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M.6. ábra Az üvegház hatású gázok hazai kibocsátása 1985-2009.
Saját szerkesztés, Adatok forrása: KSH, Stadat táblák, illetve Tájékoztatási adatbázis
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A hazai szilárdanyag (por)-, szén-monoxid és illékony
szerves vegyület kibocsátás változása 1985-2009.

NMVOC

M.7. ábra A hazai szilárdanyag (por)-, szén-monoxid és illékony szerves vegyület kibocsátása 1985-2009. Saját
szerkesztés, Adatok forrása: KSH, Stadat táblák, illetve Tájékoztatási adatbázis
A hazai levegőbe történő nehézfém-kibocsátás változásai
1980-2009.
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1985.
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Ólom

M.8 ábra A hazai, levegőbe történő nehézfém-kibocsátás 1985-2009.
Saját szerkesztés, Adatok forrása: KSH, Stadat táblák, illetve Tájékoztatási adatbázis

M.9. ábra Magyarország levegőjének szennyezettsége az automata mérőpontok 2010. évi összesített
légszennyezettségi indexe alapján
Forrás: OMSZ 2010. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata merőhálózat adatai alapján
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M. 10. ábra Magyarország levegőjének szennyezettsége a RIV mérőpontok 2010. évi összesített légszennyezettségi
indexe alapján
Forrás: OMSZ 2010. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata merőhálózat adatai alapján

A hazai vízfogyasztás megoszlása (1970-2003.) (millió m3)
1970 1975 1980 1984 1992
1995
2000
A nemzetgazdaság
vízfogyasztása
(összesen)
Ebből: egyéb gazd.
szervezetek
vízfogyasztása
(saját
víztermelésből)
Ebből: vízügyi
(köz)szolgáltatás
összesen

2003

2915

3744

4585

5921

6874

5790

5494

5257

1924

2369

3198

4369

4986

4276

4140

4008

991

1375

1387

1553

1888

1514

1354

1249

Közszolgáltatásból
ipari víz

44

68

64

70

35

29

na.

na.

Közszolgáltatásból
mezőgazdasági víz

494

693

530

547

1078

867

793

689

Közszolgáltatásból
ivóvíz

454

614

793

936

775

618

561

560

M.1. tábla A hazai vízfogyasztás megoszlása (1970-2003.)
Saját szerkesztés, adatok forrása: A környezet állapota és védelme KSH. 1986., Környezetstatisztikai évkönyv 2006.
KSH.
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A felszín alóli víztermelés víztípusok szerint 1985-2007.
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ezer m 3/nap
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Rétegvíz
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Összesen

1 000
500
0
19

85 990 995 997 999 001 003 005 007
1
1
1
1
2
2
2
2

M.11. ábra A felszín alóli víztermelés víztípusok szerint 1985-2007.
Saját szerkesztés, adatok forrása: Stadat táblák 5.4. KSH.

M.2. tábla A felszíni vízkivételek vízhasználatok szerint 2006.
Forrás: VGT, 2010. p. 125.

Összes
közüzemi
termelt
vízmennyiség

Ebből a
A termelt
háztartások vízmennyiségből a
számára
háztartások
szolgáltatott
számára
víz
szolgáltatott (%)

Egyéb
intézmények
számára
szolgáltatott
víz

A termelt
vízmennyiségből egyéb
intézmények
számára
szolgáltatott
(%)

Összes
közcsatornán
elvezetett
szennyvíz

1990

1012123,6

579287,1

57,2

331816,7

32,8

877187,3

1995

795936,7

421389,3

52,9

240229,5

30,2

639696,8

1996

775909,4

396295,0

51,1

185202,2

23,9

608372,3

1997

743649,0

380276,6

51,1

180066,8

24,2

570614,8

1998

719914,7

377209,8

52,4

172565,8

24,0

549843,4

1999

703526,8

368726,7

52,4

167288,2

23,8

588459,9

2000

721361,9

388062,2

53,8

172041,1

23,8

530483,6

2001

687195,5

372445,4

54,2

162568,9

23,7

519549,3

2002

726337,7

381181,5

52,5

165145,7

22,7

525178,5

2003

739276,0

396188,0

53,6

165400,0

22,4

525082,0

2004

701451,0

372022,3

53,0

160799,6

22,9

557456,4

2005

677374,2

371162,9

54,8

149677,7

22,1

588064,0
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2006

668321,0

370143,4

55,4

142709,4

21,4

567303,4

2007

666608,0

375656,3

56,4

138624,0

20,8

533889,4

2008

640737,6

361802,6

56,5

130022,1

20,3

542106,2

633009,5
360275,5
56,9
121893,5
19,3
524253,3
2009
M.3. tábla A közüzemi termelt és szolgáltatott vízmennyiség és a közcsatornán elvezetett szennyvizek mennyisége
hazánkban 1990-2009. (ezer m3) Saját szerkesztés, adatok forrása: STADAT táblák
Szennyvíz
mennyiség 2007.

Oxigén
fogyasztás

Összes lebegõ
anyag

Ammónia
NH4-N

Összes
nitrogén

Összes
foszfor

[millió m3/év]

KOIk [kt/év]

[kt/év]

[kt/év]

[kt/év]

[kt/év]

Települési szennyvíz

529

92

26

6

11,4

2

Ipari szennyvíz
Mezõ-, vad-, erdõ- és
halgazdasági
szennyvíz
Egyéb

144

20

7

0,2

0,7

0,1

42

2

4

0,1

0,1

0,1

76

1

1

0,1

0,1

0,1

Összesen

791

115

38

6,4

12,3

2,3

Ágazat

M.4. tábla A bejelentett szennyvizek fő mennyiségi és minőségi jellemzői hazánkban 2007.
Forrás: Hazánk környezeti állapota 2010.

Településnév

Elvezetett
összes
szennyvíz
2009. (ezer
m3)

Elvezetett
összes
települési
szennyvíz az
országos
mennyiségh
ez
viszonyítva
(%)

1 főre jutó
elvezetett
szennyvíz
2009.
(m3/fő)

Szennyvízcsatornára
csatlakozta-tott
lakások szám
2009. (db)

Közcsatornára
csatlakoztatott
lakások aránya a
teljes
lakásállományhoz
2009. (%)

1

Budapest

209928

40,4

121,9

871768,

98,0

2

Szeged

17772,2

3,4

101,6

75716,

98,7

3

Debrecen

13454,6

2,6

64,9

79985,

88,7

4

Miskolc

13440,4

2,6

79,4

68275,

90,0

5

Pécs

10874,1

2,1

69,0

70045,

100,0

6

Székesfehérvár

8140,2

1,6

79,8

39802,

92,3

7

Nyíregyháza

7603,8

1,5

64,5

43346,

85,4

8

Szombathely

7534,9

1,4

94,9

32884,

96,8

9

Győr

6619,9

1,3

50,7

54734,

98,1

10

Kecskemét

6012,6

1,2

53,6

32047,

68,9

10 város összesen

301380,7

58,0

101,39

1367163

95,4

Országos
524253,3
100
52,3
3134724
72,4
összesen
M.5. tábla A legnagyobb hazai szennyvízkibocsátó települések fő adatai (közüzemi adatok) 2009.
A TEIR települési alapadatai alapján saját szerkesztés
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M.6. tábla A hazai víztestek minősítésének összefoglaló jellemzői 2010.
Forrás: VGT, 2010. p. 186.

M.7. tábla A Nemzeti Ivóvízminőség-javító Program által érintett települések
Forrás: OECD 2008. p. 70.
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Bevezetendő
fejlesztések

Teljesítési határidők
EU

1998. vége

2000 vége

2005 vége

Mo.

2008

2010

2015

Csatornázás

10000 LEÉ felett, érzékeny

15000 LEÉ felett, normál,
kevésbé érzékeny

2000 LEÉ felett,
mindenütt

Biológiai
tisztítás

10000 LEÉ felett, érzékeny

15000 LEÉ felett, normál,
kevésbé érzékeny

2000 LEÉ felett,
mindenütt

Tápanyag10000 LEÉ felett, érzékeny
eltávolítás
LEÉ: Lakosegyenérték
M.8. tábla A 91/271 EGK irányelv teljesítendő feladatai és határidői, valamint a hazai derogációk
Forrás: SOMLYÓDY L. - BÚZÁS K. – CLEMENT A. – LICSKÓ I. nyomán (2002.)

244

M.12.ábra A hazai szennyvízelvezetési agglomerációk lakosegyenérték szerint 2008.
Forrás: Tájékoztató 2010. p. 12.
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A települési vízellátás és szennyvízelvezetés
hazánkban 1990-2009.
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Az összes lakás % -ában (szvíz)

Az összes település % -ában (ivóvíz)
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M.13.ábra A települési vízellátás és szennyvízelvezetés települési és lakásszintű mutatóinak változása 1990-2009.,
Saját szerkesztés, adatok forrása: KSH STADAT
244

2000 LEÉ alatt, ha volt kiépített szennyvízelvezetés, és a befogadó felszíni víz volt akkor a megfelelő
szennyvíztisztítást is ki kellett építeni 2005. év végéig.
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A hazai szenyvíztisztítás fő jellemzői 1990-2009.
1 000 000

877 187

639 697

530 484

588 064

524 253

ezer m3

800 000
600 000
400 000
200 000

303 405

257 993

310 282
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III. tisztítási fokozattal is tisztított
Csak mechanikailag tisztított
Összes tisztított szv.

2005

2009

Biológiailag is tisztított
Összes közcsatornán elvezetett szv.
Megfelelően tisztított szv.

M.14. ábra A hazai szennyvíztisztítás fő jellemzői 1990-2009. (ezer m3)
Saját szerkesztés, adatok forrása: KSH STADAT

M.25. ábra A Közép-dunántúli régió lakónépességének változása 1990-2010. (%)
Saját szerkesztés, az alapadatok forrása: a TEIR TSTAR és népszámlálási adatbázisa
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M.15. ábrasor A közműolló és a szennyvízcsatorna-hálózatba kötött lakások aránya (%) 1990., 2000., 2009.
Saját szerkesztés, a TEIR alapadatai alapján számított értékek alapján

163

M.16. ábrasor A közcsatornán elvezetett szennyvizek mennyisége és ebből a megfelelően (legalább biológiai
tisztítással) tisztított mennyiség aránya 1990., 2000., 2009.
Saját szerkesztés, a TEIR és a STADAT alapadatainak számított értékei alapján
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Budapest

Állandó
népesség
2009. (fő)
1694942,

Debrecen

205910,

46165,

183,58

0,40

8,92

Miskolc

170316,

23666,

333,67

1,41

19,59

Szeged

165717,

28100,

334,48

1,19

20,18

Pécs

153969,

16278,

1048,59

6,44

68,10

Győr

126422,

17462,

202,14

1,16

15,99

Nyíregyháza

119179,

27454,

190,89

0,70

16,02

Kecskemét

111275,

32136,

392,29

1,22

35,25

Székesfehérvár

101210,

17089,

307,23

1,80

30,36

Szombathely

78946,

9750,

138,01

1,42

17,48

Szolnok

74770,

18724,

138,09

0,74

18,47

Tatabánya

71072,

9143,

192,11

2,10

27,03

Kaposvár

66969,

11359,

145,01

1,28

21,65

Békéscsaba

63161,

19393,

185,68

0,96

29,40

Zalaegerszeg

59626,

9985,

214,69

2,15

36,01

Veszprém

58458,

12690,

90,91

0,72

15,55

Sopron

57578,

16906,

145,31

0,86

25,24

Eger

55156,

9224,

154,94

1,68

28,09

Nagykanizsa

50642,

14840,

92,61

0,62

18,29

Dunaújváros

49522,

5267,

12,28

130,63

0,18

16,83 (18245)

Település

Terület 2009
(ha)

Zöldterület
2009 (ha)

A zöldterület
aránya a teljes
területhez (%)

1 főre jutó
zöldterület
(m2)

52513,

2369,56

4,51

13,98

646,91
Országos
10146782
9302744
17077,07
M.9. tábla A 20 legnépesebb hazai város zöldfelületi alapmutatói 2009.
Saját szerkesztés a TEIR adatai alapján

M.17. ábra A helyi védettségű természetvédelmi területek aránya (%) és a helyi természeti emlékek száma hazánk
megyéiben (db) 2010.Saját szerkesztés, adatok forrása: www.termeszetvedelem.hu
245

A zárójeles érték arra vonatkozik, ha nem vesszük számításba azt a mintegy 663.000 főt, akik azon a 912
településen élnek, ahonnan nem származnak zöldterületi adatok.

165

Hulladék típusa (millió tonna)

1984

1990.

1995.

2000.

2005.

2008.

Mezőgazdasági és élelmiszeripari
nem-veszélyes

39,2 ******

13,0

4,0

5,0

4,9

1,2

Ipari és egyéb gazdálkodói nemveszélyes

22,5 ***

34,6

27,1

21,5

8,8

7,4

Építési és bontási (inert) hulladék

nincs adat

nincs adat

nincs
adat

nincs
adat

4,1

4,9

Települési szilárd

3,3*****

4,9

4,5

4,6

4,6

4,6

Települési folyékony
(szennyvíziszap nélkül)*

7,4

11,7

9,6

5,5

4,9

3,9

Települési szennyvíziszap

nincs adat

0,3

0,4

0,7

nincs
adat

nincs
adat

Veszélyes

1,3****

4,5

3,4

3,4

1,2

0,7

Összesen

cca. 74

69,0

49,0

40,7

28,5

22,7

(+Biomassza**)

nincs adat

37,0

41,0

28,0

nincs
adat

nincs
adat

*Csak a begyűjtött mennyiség

*** Becsült
adat - 1985

*****
Elszállított
mennyiség (13
millió m3)

**A biológiai körforgásba
megközelítőleg teljes egészében
visszakerülő mező- és
erdőgazdasági maradványok

****
Bevallott, nem
teljeskörű adat

******
Bevallott,
biomasszával
együtt

M.10. tábla A hazánkban keletkező, illetve begyűjtött hulladékok mennyisége (millió tonna) 1984-2008. Saját
szerkesztés, adatok forrása: A környezet állapota és védelme KSH 1986., illetve OHT I. (2003-2008.), illetve OHT
II. (2009-2014.)

M.18. ábra A települési szilárd hulladék három alapmutatójának megyei jellemzői 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR
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4,2

textil
20,8

fémek

3,5

9,8
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17

13,7

14,6

16

1990
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2009

21,5

üveg

2,4

1,8

2,5

bomló szerves anyagok
egészségügyi

3,4
2,4

4,5
4,5

5,5

29,4

40,7

35,1

28,5

egyéb szervetlen/finom
frakció
salak, hamu, föld

0

32,3

40%

25,5

29,4

0

20%

0,6

0,5

13

0%

műanyagok
papír és karton

1980

1984

M.19. ábra Budapest települési szilárd hulladékának tömegszázalékos összetétele 1980-2009.
Saját szerkesztés, Adatok forrása: A környezet állapota és védelme 1986. KSH, Környezetstatisztikai évkönyv 2005.
KSH, Mile Gábor létesítményvezető FKF Rt. PRHK. 2009-es előadása

papír műanyag textil szerves üveg fém egyéb
17

3

35

3

2

24

nagyvárosok 17,5

12,2

4,9

35

6,3

4

20,2

városok

13,3

10,6

2,6

38

2,8

4

28,7

községek

11,6

9,8

1,6

42

2,2

4,3

28,4

Budapest

16

M.11. tábla A települési szilárd hulladék számított összetétele településtípusonként 2006.
Forrás: Hazánk környezeti állapota 2006. KVVM

M.12. tábla A különféle típusú hulladékok hasznosítása hazánkban 2008.
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv II. 2009-2014.

M.14. tábla A különféle típusú hulladékok ártalmatlanítása hazánkban 2008.
Forrás: Országos Hulladékgazdálkodási Terv II. 2009-2014.
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M.15. tábla Az ISPA program és az első Kohéziós Alap által támogatott regionális hulladékkezelő rendszerek fő
hulladékkezelési kapacitásai 2005.
Forrás: Települési Szilárd Hulladékgazdálkodás Fejlesztési Stratégiája 2007-2016. p. 17.

M.20. ábra A települési szilárd hulladékok kezelése az Európai Unió országaiban (EU-27) 1995-2008. (kg/fő)
(Composted – komposztált, Recycled – újrahasznosított, Incinerated – égetés energiavisszanyeréssel, Landfilled –
lerakott)
Forrás: Environmental statistics and accounts in Europe 2010. Eurostat

M.21. ábra A települési szilárd hulladékok kezelése az Európai Unió egyes tagországaiban (EU-27) 2008. (kg/fő)
(Composted – komposztált, Recycled – újrahasznosított, Incinerated – égetés energiavisszanyeréssel, Landfilled –
lerakott) Forrás: Environmental statistics and accounts in Europe 2010. Eurostat
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nem
veszélyeshulladékinerthulladékveszélyeshulladéklerakó
lerakó
lerakó
a természetes védőréteg
(magas agyagtartalom)
vastagsága
a természetes védőréteg
szivárgási tényezője
épített mesterséges
szigetelőréteg
szivárgóréteg
szenzorrendszer
védőtávolság településtől

5 méter

1 méter

1 méter

10-9 m/s

10-9 m/s

10-7 m/s

előírt (dupla)

előírt

nem előírt

előírt
előírt
1000 méter

előírt
előírt
500 méter

előírt
nem előírt
300 méter

M.16. tábla A fő hazai hulladéklerakó-típusok alapvető jellemzői,műszaki és védelmi követelményei
Saját szerkesztés a 20/2006. KVVM rendelet alapján

M.22. ábra A stratégiai jelentőségű kármentesítési feladatok 2008.
Forrás: Hazánk környezeti állapota 2010. p. 199.
Nagytájak
Középtájak
Kistájcsoportok (kistájak)

Dunántúliközéphegység

Alföld

Bakonyvidék

Keszthelyi-hegység, Balaton-felvidék, Déli-Bakony,
Északi-Bakony, Bakonyalja

Vértes-VelenceiHegyvidék

Vértesaljai-dombság, Vértes-hegység, Velencei-hegység
és környéke

Dunazug-hegyvidék

Gerecsevidék, Bicske-Zsámbéki-medence, Pilis-hegység

Mezőföld

Észak-Mezőföld, Duna-Sárvíz köze, Nyugat-Mezőföld

Marcal-medence

(Marcal-völgy, Kemenesalja, Pápa-Devecseri-sík)

KomáromEsztergomi sík

(Győr-Tatai Teraszvidék, Igmánd-Kisbéri-medence,
Almás-Táti-Duna-völgy)

Kisalföld

Dunántúli(Balaton, Balatoni-Riviéra, Tapolcai-medence)
Balaton-medence
dombság
M.17. tábla A Közép-dunántúli régió három megyéjéhez tartozó nagytájak, középtájak és kistájcsoportok
Saját szerkesztés, a beosztás alapja: Marosi S.- Somogyi S.(szerk.): Magyarország kistájainak katasztere (1990.,
2010.)(Zárójelben: a Kisalföldhöz és a Dunántúli-dombsághoz tartozó kistájak; dőlt betűvel a régióhoz csak részben
tartozó kistájcsoportok, kistájak)
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Országos
átlagok

Régiós
átlagok

Régiós kiugró értékek

1750-2050

1850-1950

1950 felett - Tapolcaimedence, Balatoni-Riviéra

átlagos évi (Celsius°)

6-11 (9,5-11 - a
hegységek
kivételével)

9-10,5

7-8 Bakony magasabb
térszínei; 10 felett Balatonfelvidék, Adony, Dunaújváros
térsége

átlagos júliusi (Celsius°)

16-21,5

19,5-21

17-18 Bakony magasabb
térszínei, 21 és felette Adony
térsége, Balaton-felvidék

átlagos januári (Celsius°)

-0,5 - -4,5

-1 - -2,5

-0,5 (Kisbér, Tata térsége)

Hőségnapok (30 Celsius°
felé emelkedő t) éves
átlagos száma (nap)

3-25

6-20

Magas-Bakony 2-4;
Dunaújváros, Tapolca térsége
20 nap felett

Fagyos napok (0 Celsius°
alá csökkenő t) éves
átlagos száma (nap)

80-140

80-120

80 vagy alatta - Győr-Tataiteraszvidék; 120 felett Tésifennsík, Vértes, Gerecse

Napsütéses órák éves
összege (óra)
Középhőmérsékletek

Éves átlagos
csapadékösszeg (mm)

500-800

550-750

Magas-Bakony 800 felett (napi
csapadékmaximum Dad térsége
1953.06.09. - 245 mm)

Június csapadékösszeg
(mm)

40-100

40-70

Északi és Déli-Bakony,
Tapolca 80 felett, Győr-Tataiteraszvidék 40

Átlagos szélsebesség (10
m magasság) (m/s)

1-3

2-4

4,5 felett a Bakony és a Vértes
fennsíkjain, ÉNY-DK irányú
völgyeiben

M.18. tábla A legfontosabb éghajlati, időjárási mutatók a Közép-Dunántúlon
Saját szerkesztés, adatok forrása: Péczely Gy. (1979.), Mersich I. (szerk., 2001.)

M.23. ábrasor a. A Közép-Dunántúl természetközeli (természetes, természetközeli, degradált élőhelyek együttesen)
növényzettel való borítottsága 2008.
Az alaptérkép forrása: MTA Ökológiai és Biológiai Kutatóintézete MÉTA Program
b. A Közép-Dunántúl kistérségeinek növényzeti természeti tőkéje 2008.
Az alaptérkép forrása: A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 2008. KSH
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Országos jelentőségű
védett területek - NP
Duna–Ipoly NP

Balaton-felvidéki NP

Tájvédelmi körzetek
Dél-Mezőföld TK
Gerecsei TK

Település (a Közép-Dunántúlhoz tartozó területeken)
Dömös, Esztergom, Kesztölc, Pilismarót, Pilisszentlélek
Ábrahámhegy, Alsóörs, Aszófő, Badacsonytomaj,
Badacsonytördemic, Balatonakali, Balatonalmádi,
Balatoncsicsó, Balatonederics, Balatonfüred,
Balatonhenye, Balatonszepezd, Balatonszőlős,
Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Gyulakeszi, Hegyesd,
Hegymagas, Kapolcs, Káptalantóti, Kékkút, Kisapáti,
Kővágóörs, Köveskál, Lesencefalu, Lesenceistvánd,
Lesencetomaj, Mencshely, Mindszentkálla,
Monostorapáti, Monoszló, Nemesgulács, Nemesvita,
Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Raposka,
Révfülöp, Salföld, Szentantalfa, Szentbékkálla,
Szentjakabfa, Szigliget, Tagyon, Tapolca, Tihany,
Vászoly, Vigántpetend, Zánka
Alsószentiván, Cece, Vajta
Agostyán (Tata), Baj, Dunaszentmiklós, Dunavarsány,
Lábatlan, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Szomód,
Tardos, Tarján, Tatabánya, Vértestolna, Vértesszőlős

Védelmi
kategória
NP

NP

TK
TK

Bakonybél, Bakonyjákó, Bakonyszűcs, Fenyőfő,
TK
Hárskút, Pénzesgyőr, Szentgál, Ugod
Sárréti TK
Csór, Sárkeszi, Sárszentmihály
TK
Aba, Csősz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Sárvíz-völgye TK
TK
Soponya, Tác
Somló TK
Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely
TK
Bodmér, Csákberény, Csákvár, Csókakő, Gánt, Mór,
Vértesi TK
TK
Oroszlány, Pusztavám, Szár, Vértesboglár
M.19. tábla Nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek a Közép-Dunántúlon, valamint a területükön lévő települések
2011., Saját szerkesztés, adatok forrása: a Természetvédelmi Hivatal honlapja
Magas-bakonyi TK

M.20. tábla Az erdőterületek és tulajdonmegoszlásuk az egyes hazai régiókban 2008.
Forrás: Statisztikai Tükör 2010/75. KSH
M.24. ábra A Közép-Dunántúl erdősültsége 2006. (egy raszter: 287,7 ha)
Alaptérkép forrása: Magyarország erdőállományai 2008. MSZH KEI
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Vízfolyás - vízhozam 2000. (m3/s)
Által-ér - Tata
Concó - Nagyigmánd
Cuhai Bakonyér - Bakonybánk
Duna - Dunaalmás
Gaja - Bodajk
Gerence - Takácsi
Kenyérmezei-patak - Kenyérmező
Marcal - Rábaszentmiklós
Nádor - Cece
Séd - Sóly
Torna - Karakó
Váli-víz - Baracska alsó

KQ
0,039
0
0,016
1150 (508)
0,144
0
0,06
0,983 (2,4)
0,474
0,445
0,4
0,002

KöQ
NQ
0,603
2,9
0,542
11,3
0,554
8,14
2484 (2270) 5330 (7880)
1,02
10,3
0,402
4,86
0,261
3,73
4,21 (8,52)
16,6 (54,9)
5,39
16,6
0,993
4,15
1,38
5,87
0,319
4,41
(zárójelben a sokévi átlag)

M.21. tábla A Közép-Dunántúl fontosabb vízfolyásainak vízhozamadatai 2000.
Adatok forrása: Vízrajzi Évkönyv 2000.

M.22. tábla A Dunántúli-középhegyég legnagyobb hozamú karsztforrásainak alapadatai
Forrás: Ballabás G. (2004.) p.2.
További Bányatepillérekben
Átl.
Átl.
Átl.
rületek Ebből működő
lekötött
fűtőérték hamutart. kéntart.
száma
(db)
vagyon
(kJ/kg)
(%)
(%)
(db)
(m.t.)

Szénmedence
(főleg eocén és
kréta barnaszén)

Összes
földtani
vagyon
(m.t.)

Ebből
ipari
(m.t.)

Dorog-Pilisi
barnaszénmedence

426,1

31,8

120

32

0

15916

30,5

3,4

TatabányaNagyegyháziMányi bszm.

427

6,3

63,3

25

0

18059

18,8

4,2

Oroszlányibarnaszénmedence

153,4

70,5

23,6

18

2 (Márkushegy
II., III.)

17974

26,6

3,2
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Bakonyibarnaszénmedencék
(Ajka, Dudar,
Balinka, Várpalota)

836,7

13,7

115,1

30

1 (Dudar)

Közép-Dunántúl
összesen

1843,2

122,3

322

105

3

Az ország összesen

10584,1

3268,8

1584,9

243

15

Ércásványok

Összes
földtani
vagyon
(m.t.)

Ebből
ipari
(m.t.)

Mangánérc
(karbonátos)

71,01

0,31

10310

28,73

2,25

10983

23,4

1,7

További Bányatepillérekben
rületek Ebből működő
lekötött
száma
(db)
vagyon
(db)
(m.t.)
17,58

2

1 (Úrkút)

11 (Halimba,
Bakonyoszlop,
Sándor
Bauxit
127,6
39,1
19,9
261
külfejtés,
Óbarok
külfejtés)
M.23. tábla A Közép-Dunántúl szén- és ércvagyonának összefoglaló adatai 2007.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: Tájékoztató MBFH 2007.
Főcsoportok

Ásványbányászati
nyersanyagok

Cement- és mészipari
nyersanyagok
Építő–díszítőkőipari
nyersanyagok
Homok és kavics

Ásványi
nyersanyag
alginit
bentonit
dolomit
ipari homok
ipari mészkő
kaolin

Pula
Ódörögd
Veszprém, Padragkút, Márkó, Mány, Gánt
Fehérvárcsurgó, Kővágóörs, Csákberény
Gyulakeszi
Sárisáp

mészkő

Lábatlan, Tatabánya, Dorog

márga
bazalt
mészkő (júra)
homok
kavics

Lábatlan
Uzsa, Zalahaláp
Süttő, Tardos
Mocsa, Székesfehérvár, Baracs, Előszállás, Ajka
Ács, Esztergom, Zámoly, Ercsi, Csór, Lesencetomaj

Fontosabb előfordulási helyek

Kerámiaipari
agyagok
Tata, Kisbér, Pápateszér, Pápa, Devecser, Székesfehérvár
nyersanyagok
Tőzeg, lápföld,
tőzeg
Nádasdladány
lápimész
M. 24. tábla A Közép-Dunántúl fontosabb nemfémes ásványi nyersanyagai.
Saját szerkesztés, alapadatok forrásai: Mészáros E. - Schweitzer F. (szerk. 2002), MBFH 2007.

2010

Változás Változás
(fő)
1990- Népsűrűség Népsűrűség
1990
2010.
19902010
2010.
(%)

2016681, 1776388,

1 721
556

-295125

85,37

3 841

3 278

Közép2966523, 2860265,
Magyarország

2 951
436

-15087

99,49

429

427

Régiók/
megyék
Budapest

1990

2001
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Fejér

418852,

434317,

KomáromEsztergom

316984,

316590,

Veszprém

378439,

373794,

KözépDunántúl
NyugatDunántúl

1114275, 1124701,
1010495, 1000233,

Dél-Dunántúl 1015783,

992368,

Észak1323508, 1290392,
Magyarország

427
416
312
431
358
807
1 098
654
996
390
947
986
1 209
142

8564

102,04

96

98

-4553

98,56

140

138

-19632

94,81

82

80

-15621

98,60

99

99

-14105

98,60

91

88

-67797

93,33

72

67

-114366

91,36

99

90

1 492
-54110
96,50
87
502
1 318
Dél-Alföld
1397627, 1377652,
-79413
94,32
76
214
Ország
10 014
10374823 10196782
-360499
96,53
111,6
összesen
324
M.25. tábla A Közép-Dunántúl népességszáma és népsűrűsége 1990., 2010.
Adatok forrása: STADAT táblák
KomáromKözépMutató
Év
Fejér
Veszprém
Esztergom
Dunántúl
1,1
-1,0
0,0
1990
0,1
Természetes szaporodás/
-2,0
-2,9
-3,6
2001
-2,8
fogyás (ezrelék)
-3,7
-3,7
-4,3
2010
-3,9
2,3
-2,8
-1,2
1990
-0,3
Vándorlási egyenleg
3,0
2,6
0,2
2001
1,9
(ezrelék)
-0,1
-0,7
-1,8
2009
-0,8
1,9
0,4
-2,8
2001
-0,1
Tényleges szaporodás/
fogyás (ezrelék)
-3
-3,3
-6,2
2010
-4,2
Észak-Alföld

1546612, 1551171,

Naponta ingázók aránya
a helyben lakókhoz és
foglalkoztatottakhoz
viszonyítva (%)

Öregedési Index
1 főre jutó bruttó
jövedelem az országos
átlaghoz képest (%)
100 főre jutó
személygépkocsik aránya

84
72
108

Országos
-1,9
-3,4
-4,0
-2,5
-2,9

2001

64,6

75,9

65,1

67,8

42,6

1990
2001
2011
1992
2001
2009
1992
2001
2010

46,9
77,7
108,5
115,1
129,9
120,8
20,2
24,3
30,4

51,6
80,7
108,7
111,7
119,0
121,5
19,6
23,9
30,4

52,6
86
123,3
112,3
115,4
105,3
21,1
24,3
30,9

50,2
81,3
113,2
113,2
122,0
115,9
20,3
24,2
30,6

64,5
91,3
114,7
100,0
100,0
100,0
19,9
24,3
29,8

105,7

104,3

105,2

105,1

106,5

Lakásállomány bővülése
2001=100%
(2010-re)

A lakásállomány aránya
3,9
2,9
3,4
az országoshoz képest
2010
10,2
100,0
(%)
M.26. tábla A Közép-Dunántúl néhány fontos demográfiai és infrastrukturális mutatója a rendszerváltozás után
Adatok forrása: TEIR népszámlálási és területi statisztikai adatbázisai
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M.26. ábrasor. A Közép-dunántúli régió lakosságának 1 főre jutó bruttó jövedelme az országos átlag %-ában 1992.,
2000., 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR NAV adatbázis
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A háztartásoknak szolgáltatott villamos-energia fajlagos értéke 1990-2009.
1300

1200

1100
kWh/fő

Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém

1000

Közép-Dunántúl
Országos összesen

900

800

700
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A háztartásoknak szolgáltatott gáz fajlagos mennyisége
1990-2009.
600
500
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Közép-Dunántúl
Országos

m3/fő

400
300
200
100
0
,
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

A háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz fajlagos mennyisége 1990-2009.
65
60
55
Fejér
Komárom-Esztergom
Veszprém
Közép-Dunántúl
Országos összesen

m3/fő

50
45
40
35
30
25
19

90 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

M.27. ábrasor A háztartásoknak szolgáltatott villamos energia, gáz, és víz fajlagos mennyisége 1990-2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: a TEIR területi adatbázisa
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M. 28. ábrasor Az egy főre jutó átlagos háztartásoknak szolgáltatott vízmennyiség a Közép-Dunántúl településein az
országos átlaghoz viszonyítva (%) 1990., 2000., 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: a TEIR TSTAR adatbázisa
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Város

Lakónépesség
2010.

Székesfehérvár
Tatabánya
Veszprém
Dunaújváros
Pápa
Esztergom
Ajka
Tata
Várpalota
Komárom
Oroszlány
Tapolca
Mór
Balatonfüred
Sárbogárd
Dorog
Bicske

101943,
70164,
64339,
48104,
32473,
30858,
29131,
25026,
20482,
19733,
18634,
15839,
14247,
13584,
12549,
12112,
11659,

Várossá
nyilvánítás
éve
1900 előtt
1947
1900 előtt
1951
1900 előtt
1900 előtt
1959
1954
1951
1900 előtt
1954
1966
1984
1971
1986
1984
1986

Város

Lakónépesség
Várossá
2010.
nyilvánítás éve

Gárdony
9742,
1989
Balatonalmádi
9062,
1989
Ercsi
8115,
2000
Nyergesújfalu
7510,
1989
Zirc
7082,
1984
Ács
7005,
2007
Polgárdi
6967,
1997
Enying
6847,
1992
Sümeg
6226,
1984
Pusztaszabolcs
6082,
2008
Berhida
5955,
2004
Martonvásár
5740,
2005
Kisbér
5323,
1986
Velence
5241,
2004
Lábatlan
5018,
2004
Devecser
4551,
1997
Rácalmás
4472,
2009
Balatonfűzfő
4302,
2000
Bodajk
4081,
2008
Adony
3851,
2004
Bábolna
3630,
2003
Herend
3360,
1999
Balatonkenese
3224,
2009
Badacsonytomaj
2091,
2004
M.27. tábla A Közép-Dunántúl városai 2010. (Félkövérrel az 1989. után várossá nyilvánított nagyközségek)
Alapadatok forrása: TEIR TSTAR
A művelés alól kivett területek arányának változása a hazai
régiókban
30,0
25,0

20,9

25,7
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M.29. ábra A művelés alól kivett területek arányának változása hazánk régióiban 1985, 2000, 2010.
Alapadatok forrásai: Területi statisztikai évkönyv 1985., STADAT táblák
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M. 30. ábra Az urbanizált nagy népsűrűségű és mesterséges borítottságú területek hazánkban 2008.
Forrás: Salamin G.- Radvánszki Á. – Nagy A. (2008.) p. 10.

Régiók/
megyék

Budapest
KözépMagyarország
Fejér
KomáromEsztergom
Veszprém
KözépDunántúl
NyugatDunántúl

GDP
1995
(millió
Ft)

GDP
2000
(millió
Ft.)

1 898
4 674
240
463
2 308
5 749
185
466
234 630 654 100

GDP
2009
(millió
Ft.)
10 280
130
12 915
040
973 941

Rangsor Rangsor Rangsor
Az
Változás
Az
1990
2000
2009
országos
1995országos
(GDP)
(GDP)
(GDP)
érték
2010
érték %-a
Régiós/m Régiós/ Régiós/
%-a
(rang)
2009.
egyei
megyei
megyei
1995.
1.

1.

1.

0

33,0

39,5

I.

I.

I.

0

40,2

49,6

7.

4.

6.

1

4,1

3,7

16.
15.
9.
7
2,7
823 559
13.
10.
13.
0
3,1
659 669
2 457
V.
III.
II.
3
9,9
169
2 409
IV.
II.
III.
1
10,1
882
1 693
Dél-Dunántúl
VII.
VII.
VII.
0
8,1
464 657 984 178
787
Észak1 096
1 907
VI.
VI.
VI.
0
9,3
Magyarország 533 365
006
020
1 318
2 402
Észak-Alföld
III.
V.
IV.
-1
11,0
631 593
453
846
1 324
2 268
Dél-Alföld
II.
IV.
V.
-3
11,5
660 084
373
582
Ország
5 746
11 640
26 054
100,0
összesen
248
204
326
M.28. tábla A bruttó hazai termék (GDP) megoszlása regionális léptékben hazánkban 1995, 2000., 2009.
Alapadatok forrása: STADAT táblák
152 948 343 579
180 691 412 152
1 409
568 269
831
1 486
580 095
596

1 főre
jutó
GDP
Régiók/megyék
1995
(ezer
Ft.)

1 főre
jutó
GDP
2000
(ezer
Ft.)

1 főre
jutó
GDP
2009
(ezer
Ft.)

Régiók/
megyék
rangsor
a 1995

Régiók/
megyék
rangsor
a 2000
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Régiók/
megyék
rangsor
a 2009

Változás
19952009.
(rang)

Az
országos
átlag
%-ában
1995

3,2
2,5
9,4
9,2
6,5
7,3
9,2
8,7
100,0

Az
országos
átlag
%-ában
2009.

Budapest
994
2633
5988
1.
1.
1.
0
201,1
230,3
Közép796
2026
4395
I.
I.
I.
0
154,8
169,0
Magyarország
Fejér
549
1531
2276
4.
3
4.
0
117,0
87,5
Komárom485
1085
2627
8.
8
3.
5
82,9
101,0
Esztergom
Veszprém
474
1096
1834
9.
6
10.
-1
83,7
70,5
Közép506
1259
2232
III.
III.
III.
0
96,2
85,8
Dunántúl
Nyugat574
1480
2416
II.
II.
II.
0
113,1
92,9
Dunántúl
Dél-Dunántúl
459
985
1782
V.
IV.
IV.
1
75,2
68,5
Észak404
841
1568
VI.
VII.
VII.
-1
64,2
60,3
Magyarország
Észak-Alföld
403
843
1605
VII.
VI.
VI.
1
64,4
61,7
Dél-Alföld
473
958
1716
IV.
V.
V.
-1
73,2
66,0
Országos átlag
556
1309
2600
100,0
100,0
M.29. tábla Az 1 főre jutó bruttó hazai termék (GDP/fő) megoszlása regionális léptékben hazánkban 1995, 2000.,
2009.; Alapadatok forrása: STADAT táblák

Főváros/megyék

Az ipari
termelés értéke
(millió Ft.)

Az ipari
termelés
megoszlása (%)

Az 1 főre jutó
ipari termelés
(Ft.)

Bács-Kiskun
571 641
3,2
1081797,0
Baranya
284 249
1,6
721887,6
Békés
269 543
1,5
735339,2
Borsod-Abaúj1 311 563
7,3
1893212,9
Zemplén
Budapest
3 050 725
17,0
1772074,2
Csongrád
500 178
2,8
1181783,4
Fejér
1 617 382
9,0
3784093,2
Győr-Moson-Sopron
1 746 494
9,7
3926196,7
Hajdú-Bihar
578 669
3,2
1069039,6
Heves
497 447
2,8
1597176,5
Jász-Nagykun-Szolnok
974 458
5,4
2493654,9
Komárom-Esztergom
2 420 202
13,5
7746356,8
Nógrád
144 403
0,8
704690,2
Pest
1 524 156
8,5
1239272,1
Somogy
339 875
1,9
1060194,4
Szabolcs-Szatmár387 173
2,2
690851,1
Bereg
Tolna
268 417
1,5
1148799,5
Vas
508 456
2,8
1960395,4
Veszprém
440 179
2,5
1214585,1
Zala
510 314
2,8
1768294,9
Ország összesen
17 962 989
100,0
1791985,6
M.30. táblázat A hazai megyék és Budapest ipari termelési mutatói 2009-ben
Alapadatok forrása: STADAT táblák
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1 főre jutó ipari
termelés az
országos átlaghoz
képest (%)
60,4
40,3
41,0
105,6
98,9
65,9
211,2
219,1
59,7
89,1
139,2
432,3
39,3
69,2
59,2
38,6
64,1
109,4
67,8
98,7
100,0

Árbevétel
2009.
(millió Ft.)

Országos rang
2009.

1908000

megyei 4.

566049

SPAR
Magyarország

Megye/cég
Fejér TOP 500 cég
összesen
Philips Industries

Ágazat/alágazat

Székhely

12

gépipar/elektronikai ipar

Székesfehérvár

360233

17

kiskereskedelem

Bicske

ISD Dunaferr

192018

38

fémfeldolgozás

Dunaújváros

Alcoa-Köfém

113520

67

fémfeldolgozás

Székesfehérvár

Denso Gyártó

87166

85

gépipar/járműipar

Székesfehérvár

Videoton Holding

75971

97

gépipar/elektronikai ipar

Székesfehérvár

Hungrana

68905

107

élelmiszeripar

Szabadegyháza

Hammerstein Bt.

50035

143

gépipar/járműipar

Mór

Sapa Profiles Kft.

49796

144

fémfeldolgozás

Székesfehérvár

Hankook Mo Kft.

48069

149

vegyipar/gumi termék

Dunaújváros Rácalmás

ISD POWER Kft.
KomáromEsztergom TOP
500
NOKIA Komárom
Kft.
Magyar Suzuki Zrt.
PCE Paragon
Solutions Kft.
IKR Zrt.

37274

188

energiaipar

Dunaújváros

2386000

megyei 3.

1075481

2

gépipar/elektronikai ipar

Komárom

432225

15

gépipar/járműipar

Esztergom

188075

39

gépipar/elektronikai ipar

Komárom

96705

78

nagykereskedelem

Bábolna

Sanyo Hungary

80302

94

gépipar/elektronikai ipar

Dorog

Grundfos

72374

103

BorgWarner

60362

124

gépipar/gép- és
berendezés gyártása
gépipar/járműipar

Coloplast

39443

179

vegyipar/műa. temék

Tatabánya

243000

megyei 14.

57240

129

gépipar/járműipar

Veszprém

44955

160

vegyipar/vegyi anyag
gyártása

Pétfürdő

Veszprém TOP
500 összesen
Continental Teves
Nitrogénművek Zrt.

Tatabánya
Oroszlány

Országos TOP 500 37046000
M.31. táblázat A Közép-Dunántúl legnagyobb vállalatai 2009-ben a hazai 200 legnagyobb vállalat közül
(a nem ipari cégek dőlt betűvel jelezve, az országos és megyei adatok mind az 500 hazai nagyvállalatra
vonatkoznak!)
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: HVG TOP 500 2009. (HVG 2010. 11. 20. pp. 57-80.)
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M.31. ábra A Közép-dunántúli régió EPER telephelyei és összkibocsátási mutatói (2004.)
Forrás: Ballabás G. (2010.b.)

M.32. ábra A Közép-Dunántúl E-PRTR telephelyei tevékenység szerint 2009.
Az alaptérkép forrása: E-PRTR honlap

182

Fő tevékenységek

1.
Energiaszektor

2. Fémek
előállítása, és
megmunkálása

3. Bányászat és
építőanyag-ipar

Tevékenység azon belül

Cégek

Települések

Jellemző (E-PRTR
bevallásban szereplő)
szennyezőanyagok

nagy volumenű hőtermelés
50MW felett

Bakonyi Erőmű Zrt.,
Bakonyi Bioenergia Kft.,
Dorogi Erőmű Kft.,
Hamburger Hungária KFT. papírgyár, ISD POWER Kft.,
MVM GTER Zrt., Vértesi
Erőmű Zrt., Hankook Tire
Magyarország Kft. Gumiabroncs gyár,
Tatabánya Erőmű Kft.

Ajka, Dorog,
Dunaújváros, Litér,
Oroszlány/Bokod,
Rácalmás, Tatabánya

levegőbe: kén-oxidok,
nitrogén-oxidok, széndioxid, szén-monoxid
(nikkel - ISD POWER)

kokszolómű

ISD Kokszoló Kft.

Dunaújváros

levegőbe: kén-oxidok,
nitrogén-oxidok, széndioxid

nyersvas- és acélgyártás

ISD Dunaferr Zrt. Vasmű

Dunaújváros

levegőbe: kén-oxidok,
nitrogén-oxidok, széndioxid, szén-monoxid,
szálló por, dioxinok,
furánok, cink, PAH;
vízbe: cink, króm,
nikkel, ólom, réz, TOC,
fenolok

vas- és acélmegmunkálás

Wescast Hungary Zrt.

Oroszlány

nincs bevallás

alumíniumöntészeti
tevékenység
(+timföldgyártás)

Le Bélier Magyarország Zrt.,
MAL Zrt., Eurocast Kft,
Alcoa-Köfém
Székesfehérvári
Könnyűfémmű Kft., Denso
Gyártó Magyarország Kft.,
Suoftec Kft. keréktárcsagyár, INOTAL
Kft.

Ajka, Dorog, Mocsa,
Székesfehérvár,
Tatabánya, Várpalota

levegőbe: nitrogénoxidok, dioxinok,
furánok, higany,
NMVOC, vízbe:
fluoridok

fémmegmunkálás - nem vas
(elektromos vagy vegyi)

DAK Acélszerkezeti Kft.,
Rába Járműipari
Alkatrészgyártó Kft.,
Elekthermax Kft., Sapa
Profiles Kft., Vt Metal Kft.,
Grundfos Kft., Impreglon
Kft., Abl-Technik Hungary
Kft.

Dunaújváros, Mór,
Pápa, Székesfehérvár,
Tatabánya, Zirc

nincs bevallás

bányászat - mélyművelés
(bauxit, barnakőszén)

MAL Zrt., Vértesi Erőmű
Zrt.

Bakonyoszlop,
Pusztavám

nincs bevallás

bányászat - külszíni (25 ha
felett) - bauxit

MAL Zrt.

Halimba

nincs bevallás

cementgyártás

HOLCIM Hungária Zrt.

Lábatlan

szén-dioxid, nitrogénoxidok, szálló por

üveggyártás

Ajka Kristály Üvegipari Kft.

Ajka

nincs bevallás

kerámiaipar

Leier Hungaria Kft.

Devecser

szén-dioxid, szénmonoxid

ásványi gyapot gyártása
(ásványi nyersanyagok
olvasztása)

Rockwool Hungary Kft.

Tapolca, Gógánfa

nincs bevallás

183

4. Vegyipar

5. Hulladék- és
szenyvízkezelés

6. Papír- és
faipar

vegyi (alap)anyagok
gyártása

Kemiplas Hungary Kft.,
Rossi Biofuel Zrt., Zoltek
Zrt., Nicolor Zrt., Huntsman
Corporation Hungary Rt.

Királyszentistván,
Komárom,
Nyergesújfalu,
Papkeszi, Pétfürdő

hidrogén-cianid,

műtrágyagyártás

Nitrogénművek Zrt., Kemira
Growhow Kft.

Pétfürdő, Berhida

levegőbe: nitrogénoxidok, dinitrogén-oxid,
ammónia, szálló por,
vízbe: TOC, összes
nitrogén

növényvédőszerek gyártása

Agroterm Kft.

Berhida

nincs bevallás

gyógyszergyártás

Richter Gedeon Nyrt.

Dorog

NMVOC, diklór-metán,
tetraklór-etilén

robbanóanyag-gyártás

Ipari Robbanó Kft.

Berhida

nincs bevallás

veszélyes hulladékok
kezelése (10 tonna/nap
felett)

Tatai Környezetvédelmi Zrt.,
Almásfüzitő,
Füzfői Hulladékégető Kft.,
Balatonfűzfő,
ÓZON Kft. műszaki telep,
Székesfehérvár, Dorog
SARPI Kft.

nincs bevallás

nem veszélyes hulladékok
lerakói (10 tonna/nap felett)

Saubermacher-Bicske Kft.,
Remondis Oroszlány Zrt.,
Depónia Kft., AVE
Tatabánya Zrt.

Bicske, Oroszlány,
Székesfehérvár,
Tatabánya

nincs bevallás (metán,
szén-dioxid)

állati hulladékok
kezelése/újrahasznosítása

Atev Zrt. - Fehérjefeldolgozó
üzem

Mátyásdomb

nincs bevallás

10000m3/nap feletti
kapacitású
szennyvíztelepek

Fejérvíz Víz- és Csatornamű
Zrt., Édv Zrt., Bakonykarszt
Zrt.

Székesfehérvár,
Tatabánya, Veszprém

TOC, összes foszfor,
összes nitrogén

cellulózgyártás

Dunacell Kft.

Dunaújváros

nincs bevallás

papírtermék gyártása

Hartmann Hungary Kft.,
Dunafin Kft., Dunapack
Papír- és Csomagolóanyag
Zrt.

Ács, Dunaújváros

TOC, összes foszfor,
összes nitrogén,
halogénezett szerves
anyagok

Ács, Bábolna, Mocsa,
58 telephely (például: Fiorács
Komárom, Gyermely,
Kft., Gallus Kft., Gyermelyi
Bakonypölöske, Pápa,
Tojás Kft., TÁP
Székesfehérvár,
Takarmányfuvarozási és
Sárbogárd, Tárkány
Baromfitenyésztő Kft.)
stb.

7. Intenzív
állattenyésztés és
akvakultúra

állattartó telepek (40.000
baromfi, vagy 3000 sertés
felett)

8. Élelmiszeripar

állati (75t/nap) és növényi
(300t/nap felett)
élelmiszerek

Pápai Hús Zrt., Hungrana
Kft.

Pápa, Szabadegyháza

szén-dioxid, nitrogénoxidok, vízbe: összes
foszfor

tejüzemek (200 t/nap felett)

Alföldi Tej Értékesítő Kft.

Székesfehérvár

nincs bevallás, vízbe:
TOC

nagy mennyiségű anyag- és
oldószerhasználat

Magyar Suzuki Zrt.

Esztergom

NMVOC

9. Más
tevékenységek

ammónia

M.32. tábla. A Közép-Dunántúl E-PRTR cégei és a bevallásokban szereplő fő környezetszennyező anyagaik 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: E-PRTR
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Országos TOP
100
hulladékos
rangsor 2005.
2
3
5
20

Adatszolgáltató
ügyfél
Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlány
MAL Zrt. - Ajkai
Telephely
Nitrokémia Zrt. Külső égető
Isd Dunaferr Zrt. Vasmű

Termelési
hulladék
mennyisége
összesen (kg)

Figyelő Top 500
helyezés 2005.
árbevétel alapján

Ágazat

Település

988 091 733

257

energiaszolgáltatás

Oroszlány

700 671 532

123 (az egész cég)

fémfeldolgozás
(timföldgyártás)

Ajka

397 749 017

nincs adat

vegyipar

Balatonfűzfő

56 498 238

15

fémfeldolgozás

Dunaújváros

24

Dwa Dunaferr-Voest
Alpine Kft Hideghengermű

45 809 747

104

fémfeldolgozás

Dunaújváros

35

Orviron-Plus
Környezettechnologiai
Kft - Fióktelep

36 679 457

nincs adat

veszélyes hulladék
ártalmatlanítása

Oroszlány

45

Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőmű

29 736 530

nincs adat

energiaszolgáltatás

Ajka

56

Magyar Suzuki Rt. Autógyár

24 671 427

13

járműgyártás

Esztergom

58

Alcoa-Köfém
Székesfehérvári
Könnyűfémmű Kft.

22 605 140

22

fémfeldolgozás

Székesfehérvár

93

Richter Gedeon Nyrt.

15 789 572

34 (a egész cég)

vegyipar

Dorog

Piszkei Papír Zrt. 15 703 083
nincs adat
papíripar
Piszkei Papír Rt.
M.33. tábla A Közép-Dunántúl legnagyobb hulladékprodukciójú cégei és gazdasági rangsorokban való
elhelyezkedésük 2005.
Alapadatok forrása: OKIR/HIR, Figyelő Top 500
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Vendégszám (fő)
2000

Fejér
KomáromEsztergom
Veszprém
Közép- Dunántúl

Fejér
KomáromEsztergom
Veszprém
Közép- Dunántúl

2009
összes

külföldi

34876

a külföldiek
aránya (%)
32,2

123055

28652

a külföldiek
aránya (%)
23,3

41488

36,9

127294

41234

32,4

összes

külföldi

108359
112411

436590 204345
46,8
488534 114894
23,5
657360 280709
42,7
738883 184780
25,0
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken (db)
2000
2009
összes

külföldi

132313

a külföldiek
aránya (%)
41,6

285920

85953

a külföldiek
aránya (%)
30,1

175066

46,0

312452

132456

42,4

1853855 1231287
2552466 1538666

66,4
60,3

1528470 553119
2126842 771528

36,2
36,3

összes

külföldi

318212
380399

185

Lábatlan

M.34. tábla A Közép-dunántúli régió két idegenforgalmi alapmutatójának változása 2000, 2009.
Alapadatok forrása: STADAT táblák

M.33. ábra Az 1000 főre jutó vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken a Közép-Dunántúlon 2008.
Forrás: Farkas Zs. et al. 2010. p. 64.

M.34. ábra A Közép-Dunántúl megyéinek személygépjármű-állománya és helyi tömegközlekedés teljesítménye
1999-2008., Forrás: Forrás: Farkas Zs. et al. 2010. p. 82.
250,0

200,0

%

150,0

100,0

50,0

0,0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Kén-oxidok m int SO2

Xilolok

Szén-m onoxid

Króm (VI) vegyületei

Szilárd anyag (por)

Szén-dioxid

186

2008

2009

Nitrogén-oxidok

M.35. ábra A Közép-Dunántúlon kibocsátott fontosabb légszennyező anyagok bázisindexsorai a helyhez kötött
pontszerű (termelő és szolgáltató) kibocsátók bevallásai alapján 2002-2009. (2002.=100%) Alapadatok forrása:
OKIR LAIR
A főbb savasodást okozó légszennyező anyagok 1998, 2002. évi kibocsátott mennyiségei a KözépDunántúl megyéiben és nagyobb városaiban [kt/év]
kéndioxid
1998

kéndioxid
2002

trend

változás
1998-hoz
képest (%)

nitrogén- nitrogénoxidok
oxidok trend
1998
2002

változás
1998hoz
képest
(%)
91,2
88,7
65,9

Fejér megye
17,6
17,3
S
98,3
12,6
11,5
CS
1,3
0,6
CS
47,2
1,2
1,0
CS
Székesfehérvár
14,1
14,5
S
103,3
6,7
4,4
CS
Dunaújváros
Komárom150,2
125,4
CS
83,5
11,2
11,3
S
100,4
Esztergom megye
30,2
29,3
S
96,8
3,0
2,6
CS
86,8
Tatabánya
101,7
83,9
CS
82,6
4,8
4,3
CS
89,5
Oroszlány
Veszprém megye
27,9
21,6
CS
77,6
9,0
8,0
CS
88,5
0,4
0,5
N
139,5
0,3
0,6
N
189,7
Veszprém
19,4
16,4
CS
84,3
3,2
3,2
S
102,2
Ajka
Közép-Dunántúl
195,7
164,4
CS
84,0
32,8
30,7
CS
93,6
Ország
591,8
399,8
CS
67,5
202,6
185,5
CS
91,5
Budapest
9,0
4,7
CS
52,5
29,9
32,0
N
107,0
M.35. tábla A főbb savasodást okozó légszennyező anyagok kibocsátott mennyiségei a Közép-Dunántúlon 1998.,
2002. (kt/év) (a helyhez kötött pontszerű szennyezők bevallásai és a járműforgalom alapján számított kibocsátási
értékek alapján); Saját szerkesztés, alapadatok forrása: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2000., illetve 2005.
szilárd szilárd
1998
2002

változás szén1998dioxid
trend
hoz
1998
képest
(%)
N
109,9
4392,4
N
236,4
645,7
CS
78,2
2709,9

széndioxid
2002

változás
1998trend
hoz
képest
(%)
4168,0
CS
94,9
548,0
CS
84,9
2647,0
S
97,7

Fejér megye
11,3
12,4
0,4
1,0
Székesfehérvár
8,5
6,7
Dunaújváros
Komárom-Esztergom
15,5
11,4
CS
73,6
4248,0 3943,0
CS
92,8
megye
7,8
6,1
CS
78,6
996,5 1046,0
N
105,0
Tatabánya
2,3
1,4
CS
59,0
1952,7 1734,0
CS
88,8
Oroszlány
Veszprém megye
6,0
7,6
N
126,3
3478,9 3606,0
N
103,7
0,4
0,5
N
114,3
197,8
247,0
N
124,9
Veszprém
1,4
2,2
N
153,9
1141,6 918,0
CS
80,4
Ajka
Közép-Dunántúl
32,8
31,4
S
95,7
12119,3 11717,0
S
96,7
Ország
127,4 118,6
CS
93,1
62354,5 60778,0
S
97,5
Budapest
4,8
4,1
CS
86,2
8178,6 9354,0
N
114,4
M.36. tábla A szilárd anyag és a szén-dioxid kibocsátott mennyiségei a Közép-Dunántúlon 1998., 2002. (kt/év) (a
helyhez kötött pontszerű szennyezők bevallásai és a járműforgalom alapján számított kibocsátási értékek alapján);
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: Adatok hazánk környezeti állapotáról 2000., illetve 2005.
Megye/település/
króm
kénnitrogénszénszilárd
szén-dioxid
xilolok
kiemelt kibocsátó
(VI)
dioxid
oxidok
monoxid
(kibocsátás
2009
2009
vegyületei
2009
2009
2009
2009
tonnában)
2009
Fejér megye
2543
2810
506
16242
1990443
0,001
7,5
17,83
542
52
501
557166
0,001
6,6
Székesfehérvár
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2420
1888
237
15514
1180984
0
0,065
Dunaújváros
1415
873
134
15074
954823
0
0
ISD DUNAFERR
99
293
187
167
158672
0
0
HUNGRANA
Komárom2753
2679
111
1526
11 951 075*
0,0005
580
Esztergom megye
104
271
6,8
83,5
179656
0
1,75
Tatabánya
2354
1529
12
1029
966388
0
1,13
Oroszlány
OROSZLÁNYI
2352
1526
11,3
1027
963294
0
0
HŐERŐMŰ
223
602
18
250
312112
0
0
Lábatlan
1,76
6,57
4
9,9
35435
0
572
Esztergom
0
0
0
5,3
22107
0
571
SUZUKU ZRT
Veszprém megye
714
1792
516
1794
1846519
0,002
8,5
0,3
127,3
5,2
115
81849
0,0005
1,3
Veszprém
559
1091
41
517
534949
0,0005
0,32
Ajka
0
227
9,5
144
21538
0
0
MAL RT.
360
510
19,3
172
319981
0
0
AJKAI ERŐMŰ
0,9
356
427
67
257386
0
0,042
Pétfürdő
0
346
427
66
243953
0
0
NITROGÉNMŰVEK
Közép-Dunántúl
6009
7281
1133
19563
9460391*
0,003
596
A Közép-Dunántúl
42,4
21,8
40,2
56,9
32,7*
1,5
67,0
aránya az országos
kibocsátásból
Ország
14168
33323
2815
34398
36523034*
0,2
889
M.37. tábla A kibocsátásra kötelezett pontszerű, helyhez kötött (ipari, mezőgazdasági, szolgáltató telephelyek)
fontosabb lészennyező-anyag kibocsátásai (tonna) a Közép-dunántúli régióban 2009.
* Az adatok, pontatlan bevallások, vagy adatbevitel miatt, valószínűleg hibásak. A komárom-esztergom megyei (és
így is a régiós és az országos) 2009-es értékeket is nagyban torzítja néhány komáromi telephely, melyek kibocsátása
nem haladhatná meg a nagy erőművekét, mégis nagyságrenddel nagyobb adatok kerülnek az adatbázisban
megjelenítésre).
Saját szerkesztés, Alapadatok forrása: OKIR LAIR

Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlagimmisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
PM10
Mérőállomás
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
23
Ajka
35,9
29,5
29
25,7
23,8
23
24
35
Dorog
ha
40,1
37,8
42,3
31,2
31
33
26
Dunaújváros
ha
23,7
24,8
34,7
25
23
24
Esztergom
–
27,5
33,7
28,1
28,7
27
31
30
Székesfehérvár
ha
ha
35,7
36,1
28,6
28
32
34
Tatabánya,
Ságvári út
41,9
29,9
23
34,5
26,7
26
26
27
Tatabánya,
Erdész u.
30,7
17,6
29,7
30,7
24,2
27
31
29
Várpalota
ha
31,2
35,5
49,8
37,9
38
33
38
Veszprém
32,7
26,8
28,5
26,6
25,9
24
25
28
Éves egészségügyi határérték (PM10): 40 µg/m³
e.
kitűnő
jó
tűrhető
szennyezett
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szennyezett

NOxMérőállomás
Ajka
Dorog
Dunaújváros
Esztergom
Tatabánya,
Ságvári út
Tatabánya,
Erdész u.
Székesfehérvár
Várpalota
Veszprém

Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlagimmisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
14,8
15,8
15,8
15
14,4
12,8
13
14,7
35
36,1
37,3
37,4
28,3
26
24,8
23,3
20,3
19,8
22
25,2
22,8
22,6
23,7
21,3
–
–
29,5
31,8
28,1
41,7
41,2
31,3
55,1

54,2

40,1

38,9

33,5

31,3

32,4

32,7

50

43,9

59,2

45,6

42,7

47

43,7

37,7

ha
ha
27,6

ha
51,5
26,4

37,3
44,5
36,9

48,3
46,7
34,9

32,9
37,5
37,6

38,3
36,5
32,6

36,3
31,5
31,2

41,1
39,2
32,2
e.

Éves egészségügyi határérték (NOx): 70 µg/m³
kitűnő
jó
tűrhető
szennyezett szennyezett
Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlag- Éves átlagimmisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió immisszió
SO2 Mérőállomás
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ajka
8,9
10,3
4,6
4,1
5
4
4,7
6,1
Dorog
21,9
12,2
10,2
8,6
8,5
8,6
8,1
9
Dunaújváros
i
10,9
6,3
5,9
5
5,8
5,7
11
Esztergom
–
7,8
4,3
3,2
3,2
3,7
5,7
4,8
Tatabánya,
Ságvári út
18,1
11,3
8,7
8,1
6,9
6,5
6,2
7,3
Tatabánya,
Erdész u.
30,3
17,3
7,2
7,3
7,1
6,2
6,1
8,6
nincs
Székesfehérvár
mérés
ha
Várpalota
15,6
ha
8,8
5,4
5,7
11,4
10,3
14
Veszprém
6,1
6,4
11
6
3,8
3,4
3,6
6,1
e.

Éves egészségügyi határérték (SO2): 50 µg/m³
kitűnő
jó
tűrhető
szennyezett szennyezett
M.38. táblázat Az éves átlagos légszennyezettség a Közép-Dunántúl városaiban a légszennyezettségi index
kategóriái szerint 2003-2010., Saját szerkesztés, Adatok forrása: STADAT táblák, OMSZ és VITUKI értékelések
2005-2010.
A szolgáltatott ivóvíz és az elvezetett szennyvíz fajlagos 1 főre vetített napi
értéke a Közép-Dunántúlon 1990-2009.

l/fő/nap

254,5
260,0
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

19

207,1

123,6

114,2

90 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Szolgáltatott vízmennyiség
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Elvezetett szennyvízmennyiség

M. 36. ábra A szolgáltatott ivóvíz és az elvezett szennyvíz fajlagos 1 főre vetített napi értéke a Közép-Dunántúlon
1990-2009., Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR
Az ivóvízvezetékkel és közcsatornával ellátott lakások száma
a Közép-Dunántúlon 1990-2009.
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0

Közcsatornával ellátott lakások

M. 37. ábra A közműves ivóvízzel és a közcsatornával ellátott lakások száma a Közép-Dunántúlon 1990-2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR

M.38. ábra Az elvezetett szennyvizekből megfelelően tisztítottak aránya a Közép-Dunántúl településein 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR
Elvezetett és megfelelően tisztított szennyvizek
mennyisége a Közép-Dunántúlon 1990-(1992)-2009.
83050,

120000,

68088,
49877,9

100000,

ezer m3

80000,
60000,

49757,

40000,

45923,2
21533,

17458,

20000,

Összes szolgáltatott víz
Megfelelően tisztított szennyvíz

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

,

Összes elvezetett szennyviz
Ebből III. fokban is tisztított

M 39. ábra Az elvezetett és megfelelőn tisztított szennyvizek mennyisége a Közép-Dunántúlon. 1990-1992-2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR
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Nem veszélyes
(tonna)

2004

2005

2006

2007

2008

Változás 2009-re
(2004=100%)

2009

1 862 221 1 891 613 1 559 578 1 466 409 1 328 764 1 786 692
Dél-alföldi
10 905 721 1 488 039 1 182 975 1 206 001 1 069 145 1 019 793
Dél-dunántúli
3 582 077 3 455 067 3 087 373 3 681 592 1 640 739 1 660 019
Észak-alföldi
Észak-magyarországi 4 268 797 8 472 004 4 754 301 4 168 390 3 762 680 3 651 387
3 537 990 3 567 352 3 714 300 3 357 535 3 136 559 2 507 091
Közép-dunántúli
Közép3 695 711 3 607 459 3 418 737 2 884 386 5 309 306 5 890 376
magyarországi
1 949 059 1 721 247 1 790 243 1 906 656 1 144 833 1 143 087
Nyugat-dunántúli
Összesen
29 801 577 24 202 782 19 507 508 18 670 969 17 392 027 17 658 445
Veszélyes (tonna)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
307 781
185 284
119 936
98 343
50 775
41 251
Dél-alföldi
81 548
101 947
49 356
37 524
18 374
17 811
Dél-dunántúli
302 389
346 340
481 099
173 732
114 323
88 348
Észak-alföldi
380 994
167 451
178 269
82 125
113 427
Észak-magyarországi 286 361
Közép-dunántúli
Középmagyarországi
Nyugat-dunántúli
Összesen

95,9
9,4
46,3
85,5
70,9
159,4
58,6
59,3
13,4
21,8
29,2
39,6

308 780

634 072

849 930

585 235

204 794

279 671

90,6

514 343

391 981

311 975

224 273

144 406

176 834

34,4

215 092

126 584

183 935

113 865

66 861

57 201

26,6

2 016 294

2 167 203

2 163 681

1 411 241

681 657

774 544

38,4

M.39.. tábla A hazai régiókban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladék tömege a hulladéktermelők és
kezelők bevallásai alapján 2004-2009. (tonna)
Saját szerkesztés, alapadatok forrás: OKIR HIR
Települési
szilárd
hulladék
(ezer m3)
Fejér
KomáromE.
Veszprém
KözépDunántúl
Ország
összesen
Települési
szilárd
hulladék
(ezer
tonna)
Fejér
KomáromE.
Veszprém
KözépDunántúl
Ország
összesen

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Változás
2000-re
(1990=100%)

755

745

760

718

795

872

877

953

947

986

1057

140,0

714
683

796
673

758
821

662
763

724
739

740
699

723
843

778
866

775
891

585
847

572
945

80,1
138,4

2152

2214

2339

2143

2258

2311

2443

2597

2613

2419

2575

119,7

16684

16093

16850

16394 17153 17323 17882

18926

19511

19797

20420

122,4

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Változás
2010-re
(2000=100%)

211,5

230,9

210,4

215,3

na

na

232,0

166,1

145,0

142,8

125,1

59,1

114,4

154,5

151,4

146,2

na

na

210,5

110,0

113,1

106,6

100,6

87,9

189,1

182,7

195,3

225,1

na

na

235,2

220,9

149,1

139,2

124,7

65,9

514,9

568,1

557,1

586,5

na

na

677,6

497,0

407,2

388,6

350,4

68,1

4084,0 4189,4 4290,1 4386,7

na

na

4499,6 3973,1 3826,1 3582,4 3411,9

83,5

M.40. tábla A Közép-Dunántúlon elszállított települési szilárd hulladék térfogata, illetve tömege, 1990-2010. (ezer
m3, illetve tonna)
Saját szerkesztés, alapadatok forrás: Környzetstatisztikai adatok 1998., 2000., STADAT
A 2004-es, 2005-ös adatsorok hiánya adatgyűjtési feladatátadásból és módszertani változásokból eredeztethető.
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M.40. ábrasor. Az 1főre jutó települési szilárd hulladék, illetve az 1 főre jutó lakossági szilárd hulladék a KözépDunántúlon 2009. (kg/fő) Saját szerkesztés, alapadatok forrása: VÁTI TEIR
Települési
folyékony
Változás
hulladék
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010-re
(ezer
(2000=100%)
tonna)
Fejér
415,2 308,5 294,7 308,9 292,5 298,4 264,5 229,1 228,3 230,6 209,6
50,5
Komárom60,2
49,3
58,6
58,3
57,9
56,5
83,2
64,7
40,0
42,4
39,1
65,0
Esztergom
Veszprém 197,2 176,3 188,3 173,8 178,9 158,2 136,1 103,7
99,6
73,1
78,1
39,6
Közép672,5 534,1 541,6 540,9 529,3 513,1 483,8 397,4 367,9 346,0 326,8
48,6
Dunántúl
Ország
6172,5 5609,6 5371,4 5133,0 5110,2 5382,6 4972,2 4639,6 4324,9 3920,9 3700,1
59,9
összesen

M.41.. tábla A Közép-Dunántúlon elszállított települési folyékony hulladék tömege, 2000-2010. (ezer tonna)
Saját szerkesztés, alapadatok forrás: STADAT
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Veszélyes hulladéklerakók és kezelőlétesítmények

Település

Cég

Veszélyes hulladák ártalmatlanító telep
Savasvíz (veszélyes hulladék) ártalmatlanítása
Vörösiszaptér (I-X)
Hulladék-komposztáló telephely (VII. vörösiszap tárolón)
Veszélyes hulladék kezelő telep
Égetési maradékanyag hulladéklerakó

Ács
Ajka
Ajka
Almásfüzitő
Bakonynána
Dorog

n.a.
Ajka Kristály Üvegipari Kft
MAL Zrt.
Tatai Környezetvédelmi Zrt
Vidra Kft.
SARPI Dorog Kft.

Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladéklerakó telep
Ipari szennyvíziszap komposztálása a dorogi pernyehányón
Veszélyes hulladék lerakó (C kategória)
Veszélyes hulladék ártalmatlanító telep

Dunaújváros
Dunaújváros
Kesztölc
Királyszentistván
Környe

Dunaferr-Mellékanyag Reaktiválo
Kft /Dunaferr-Ferromark Kft/
Terszol Kft.
Tatai Környezetvédelmi Zrt
Nitrokémia Zrt.
n.a.

Veszélyes hulladék ártalmatlanító üzem

Oroszlány

Orviron-Plus Környezettechnologiai
Kft

Veszélyes hulladékot újrahasznosító telep
Veszélyeshulladék-lerakó telep

Pétfürdő
Polgárdi

Repét Kft / Geosan
Környezetvédelmi Kft
Vertikál Zrt.

Veszélyes hulladék ártalmatlanító telep
Veszélyes hulladéklerakó

Székesfehérvár
Tatabánya

Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató
Kft
AVE Tatabánya RT

Tatabánya
Várpalota
Várpalota

Biopetrol Környezettechnikai Kft
MAL Zrt.
MAL Zrt.

Dorog
Királyszentistván
Székesfehérvár

SARPI Dorog Kft.
Nitrokémia Zrt.
ALCOA Köfém

Olajjal szennyezett műanyag és fémhulladék ártalmatlanítása,
savgyanta veszélyes hulladék hasznosítás, biokomposztálásos
veszélyes hulladék kezelés
Veszélyes hulladék lerakó
MAL veszélyes hulladéklerakó
Veszélyes hulladékégetők
Hulladékégető
Hulladékégető telep
Veszélyes hulladék égető üzem

M.42.. tábla A jelentősebb veszélyes hulladékokat kezelő létesítmények a Közép-Dunántúlon 2009. után
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: VKI – www.vizeink.hu
Legnagyobb hulladékújrahasznosítók

Hulladékmennyiség (t)

1

Hamburger Hungária KFT. - papírgyár

217 145

Dunaújváros

2
3

Isd Dunaferr Zrt. - Vasmű
DUNAPACK ZRT. - Papírgyár

181 296
162 477

Dunaújváros
Dunaújváros

4

Biopetrol Környezettechnikai Kft - Telephely

124 399

Tatabánya

5

Tatai Környezetvédelmi Zrt - hulladék-komposztáló telephely

81 366

Almásfüzitő

6
7

Holcim Hungária Zrt. - Cement gyár
Atev Zrt. - Fehérjefeldolgozó üzem

76 038
36 989

Lábatlan
Mátyásdomb

8

Depónia KFT. - Regionális kommunális hulladéklerakó

36 022

Székesfehérvár

9
10
11

ALCOA-KÖFÉM Kft. - Aluminiumgyártó telephely
Hartmann Hungary Kft - tojástálca gyártó üzem
Pálhalmai Agrospeciál Kft. - Biogáz üzem

33 445
28 559
23 337

Székesfehérvár
Ács
Dunaújváros

Legnagyobb hulladék-ártalmatlanítók

Hulladékmennyiség (t)

Település

Vértesi Erőmű ZRt. - Oroszlányi Erőmű
MAL Zrt. - Vörösiszaptér (VI-X)

462 331
426 439

Oroszlány
Ajka

1
2
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Település

3

Nitrokémia Zrt. - Külső égető

103 516

Balatonfűzfő,
Királyszentistván

4
5

Saubermacher-Bicske Kft. - Hulladékkezelő telep
Vertikál Zrt. - Kommunális hulladék lerakó

100 875
75 362

Bicske
Polgárdi

6

AVE Tatabánya RT - Regionális kommunális hulladéklerakó

66 770

Tatabánya

7

Depónia KFT. - Regionális kommunális hulladéklerakó

63 357

Székesfehérvár

8

VKSZ ZRt. - Kommunális hulladéklerakó

60 005

Veszprém

9

Avar Ajka Városgazdálkodási Kft - Kommunális hulladéklerakó

53 882

Ajka

10
11

ESZKÖZ Kft. - Hulladéklerakó telep
Dunanett Kft. - Hulladéklerakó telep

47 324
37 632

Esztergom
Dunaújváros

M.43.. táblázat A legnagyobb hulladék-újrahasznosítók, illetve hulladék-ártalmatlanítók a Közép-Dunántúlon 2009.
Saját szerkesztés; Adatok forrása: OKIR-HIR (Félkövérrel a részben vagy teljesen veszélyes hulladékkal foglalkozó
cégek)
Hulladékhasznosítás (nem veszélyes
hulladékok)

2004 (t)

2005 (t)

2006 (t)

2007 (t)

2008 (t)

2009 (t)

Fűtőanyagként történő felhasználás vagy
más módon energia előállítása

9 256

12 011

16 934

29 393

55 373

27 205

Komposztálás és más biológiai átalakítási
műveletek

323 756

443 108

488 130

497 208

395 556

623 320

Fémek és fémvegyületek visszanyerése,
újrafeldolgozása

560 288

511 999

451 453

408 974

381 697

275 109

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
újrafeldolgozása

122 958

142 053

168 626

186 423

135 391

146 190

Olajok újrafinomítása vagy más célra
történő újrahasználata

2

4

3

1 812

1 210

1 032

Talajban történő hasznosítás, amely
mezőgazdasági szempontból előnyös

33 529

55 298

51 332

51 280

130 651

100 536

Összesen

1 049 789

1 164 473

1 176 478

1 175 090

1 099 878

1 173 392

Hulladékhasznosítás (veszélyes
hulladékok)

2004 (t)

2005 (t)

2006 (t)

2007 (t)

2008 (t)

2009 (t)

Fűtőanyagként történő felhasználás vagy
más módon energia előállítása

27 301

29 638

26 292

15 837

15 386

13 730

Oldószerek visszanyerése, regenerálása

82

228

239

571

456

188

Komposztálás és más biológiai átalakítási
műveletek

48 789

51 890

137 001

109 805

78 702

79 573

Fémek és fémvegyületek visszanyerése,
újrafeldolgozása

527

1 073

1 270

1 174

1 490

1 195

Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése,
újrafeldolgozása

3 685

4 897

5 004

4 513

3 219

2 870

Olajok újrafinomítása vagy más célra
történő újrahasználata

8 458

3 047

4 383

5 722

5 924

4 859

Összesen

88 842

90 773

174 189

137 622

105 177

102 415

M.44.. tábla Az összes, bejelentett hulladék (nem veszélyes, veszélyes) legfontosabb újrahasznosítási lehetőségei a
Közép-Dunántúlon 2004-2009. Saját szerkesztés; OKIR HIR
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Hulladékártalmatlanítás (nem veszélyes
hulladékok)

2004 (t)

Lerakás a talaj felszínére vagy a talajba

940 130

Talajban történő kezelés (folyadékok, iszapok
talajban történő biológiai lebontása stb.)

0

11 397

5 867

5 105

0

0

Felszíni feltöltés (folyadékok, iszapok elhelyezése
árkokban, mélyedésekben, tározó vagy ülepítő
tavakban stb.)

2 860

8 464

4 310

0

0

0

Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett,
szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített
cellákban stb.)

445 994

405 084

476 359

441 518

464 169

449 713

Biológiai kezelés

16 145

44 476

35 709

58 290

4 037

7 267

Fiziko-kémiai kezelés (pl. elpárologtatás, szárítás,
kiégetés stb.)

21 985

0

0

0

0

0

Hulladékégetés

835

359

586

1 593

1 565

4 027

Összesen
Hulladékártalmatlanítás (veszélyes hulladékok)

2005 (t)

2006 (t)

2007 (t)

2008 (t)

2009 (t)

1 838 732 1 500 464 1 738 872 1 655 976 1 086 850

1 427 949 2 308 512 2 023 295 2 245 378 2 125 747 1 547 857
2004 (t)
2005 (t)
2006 (t)
2007 (t)
2008 (t)
2009 (t)

Lerakás műszaki védelemmel (elhelyezés fedett,
szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített
cellákban stb.)

12 220

30 610

38 849

95 599

99 432

105 577

Biológiai kezelés

18 402

15 136

32 019

12 218

5 105

26 773

Fiziko-kémiai kezelés (pl. elpárologtatás, szárítás,
kiégetés stb.)

8 693

0

0

0

10 563

9 411

Hulladékégetés

16 838

11 746

17 241

25 879

23 592

20 823

Összesen

56 153

57 492

88 109

133 696

138 692

162 584

M.45.. tábla Az összes, bejelentett hulladék (nem veszélyes, veszélyes) legfontosabb ártalmatlanítási lehetőségei a
Közép-Dunántúlon 2004-2009. Saját szerkesztés; OKIR HIR
100

%

90

80

70

60
19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

Fejér
Veszprém

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Komárom-Esztergom
Országos átlag

M.41. ábra A vegyes települési szilárd hulladék-gyűjtésbe bevont lakások aránya a Közép-Dunántúl három
megyéjében 1990-2010. Adatok forrása: Környezetstatisztikai adatok 2000., 2003., illetve STADAT
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M.42. ábra A rendszeres, vegyes hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya a Közép-Dunántúlon 2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: VÁTI-TEIR (Országos átlag: 92,5%)

Település

Lerakó típusa

Üzemelési
Lerakó
időszak
szigetelése
kezdete

Adony
Ajka

Lerakó
Hulladékkiépített
átvétel
térfogata Megjegyzés
végső
(tömör
határideje
m3)
2017.12.31 222 000
2016.12.31 659 800
1 200
2010.12.31
bővítés
000

TSZH lerakó
megfelelő
1998
TSZH lerakó
megfelelő
1979
Reg. TSZH
Bicske
megfelelő
1998
lerakó
Reg. TSZH
Királyszentistván
megfelelő
2009
2012.11.30
lerakó
Reg. TSZH
Polgárdi
megfelelő
1997
2014.12.31
lerakó
Sárbogárd
TSZH lerakó
megfelelő
2001
2015.12.31
Reg. TSZH
Székesfehérvár
megfelelő
2001
2012.12.31
lerakó
Reg. TSZH
Tatabánya
megfelelő
1998
2018.12.31
lerakó
M.46.A Közép-dunántúli régió települési szilárd hulladéklerakói 2010.
Saját szerkesztés; adatok forrása: VKI – vizeink.hu
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960 000
250 000
182 080
1 050
000
700 000

bővítés

Mértékegység
(Mérőpont helye)

Tatabánya 2004

Tatabánya 2009

KözépDunántúl
2009

Lakónépesség

Fő

71154,

69988,

1105611,

Lakásállomány
1 lakosra jutó vendégéjszakák összes száma
Nagy környezetterhelő üzemek, vállalatok száma
(EPER, E-PRTR)

Db
vendégéjszaka/fő

29412,
0,42

30199,
0,24

446604,
2,29

Db

2

6

121

4

1000 lakosra jutó gépjárműállomány

db/1000fő

276,4

306,3

323,8

5

1 főre jutó összes szolgáltatott víz mennyisége

liter/fő/nap

154,8

141,1

123,6

6

1 főre jutó összes elvezetett szennyvíz mennyisége

liter/fő/nap

132,1

130

114,2

-

Konkrét mutató adott évre
Hatótényezők
1
2
3

Víz - terhelés és igénybevétel

Víz - állapot
7

Az oxigénháztartás mutatóinak osztálybesorolása az
1993-as (12749) szabvány szerint

I-V-ös fokozat
(Által-ér Gallapatak torkolat)

III. (tűrhető)

V. (erősen
szennyezett)
(szaprobitási index
adathiány)

8

A tápanyagháztartás mutatóinak osztálybesorolása
az 1993-as (12749) szabvány szerint

I-V-ös fokozat
(Által-ér Gallapatak torkolat)

V. (erősen
szennyezett)

IV. (szennyezett)

-

9

A település felszín alatti vizek szempontjából
fokozottan érzékeny terület-e?

igen/nem

igen

igen

-

10

Közműves ivóvízzel ellátott lakások aránya

%

97,4

95,7

96,6

11

Közcsatornába bekapcsolt lakások aránya

%

87,2

86,2

76,7

12

Megfelelően (III. tisztítási fokkal is) tisztított
szennyvizek aránya

%

100%

100%

46,70%

13

1 főre jutó összes kibocsátott szilárd anyag
mennyisége (bevallott adatok)

kg/fő

18,1

0,1

1,02

14

1 főre jutó összes kibocsátott xilol mennyisége
(bevallott adatok)

kg/fő

0,02

0,03

0,54

15

1 főre jutó CO2 kibocsátás (bevallott adatok)

kg/fő

5652

2567

14280

Víz - válaszintézkedések

Levegő - terhelés

Levegő - állapot
16

A NO2 légszennyezettségi index alapján történő
besorolása

I-V-ös fokozat
(Ságvári úti
mérőpont)

II. oszt (jó)

II. oszt (jó)

-

17

A PM10 légszennyezettségi index alapján történő
besorolása

I-V-ös fokozat
(Ságvári úti
mérőpont)

II. oszt (jó)

II. oszt (jó)

-

igen/nem

igen

igen

-

1 főre jutó összes bevallott hulladék mennyisége

kg/fő/év

2026,3

930,2

1912

19

1 főre jutó összes veszélyes hulladék mennyisége

kg/fő/év

69,7

119,6

253

20

1 főre jutó összes elszállított TSZH mennyisége

kg/fő/év

(2007:) 366

353,7

353,6

21

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások
aránya

%

98,5

96,85

91,71

Levegő - válaszintézkedések
18

A település légszennyezettségi zóna tagja-e?
Hulladékgazdálkodás - terhelések

Hulladékgazdálkodás - válaszintézkedések

Zöldfelületek, természeti értékek
22

1 főre jutó zöldfelületek (önkormányzati
fenntartásúak)

m2/fő

(2005:) 27,77

27,45

26,59

23

1 főre jutó helyi védettségű természetvédelmi
területek

m2/fő

212,13

215,67

100,02

M.47. tábla Tatabánya környezeti vezérmutatói 2004., 2009.
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Saját szerkesztés; alapadatok forrásai: VÁTI-TEIR; OKIR – HIR, FEVI, LAIR, EPER-EPRTR, OLM, a hazai
természetvédelem hivatalos honlapja

%

Tatabánya néhány alapmutatójának változása 1990-2009.
(1990=100%)
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
19

90 991 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007 008 009
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Lakónépesség

Lakásállomány

Szolgáltatott víz mennyisége

Személygépjárművek (1992=100%)

Háztartásoknak szolgáltatott VE

Begyűjtött TSZ hulladék (1998=100%)

M.43. ábra Tatabánya néhány környezeti szempontból fontos alapmutatójának változása 1990-2009.
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: TEIR

A cég neve
AVE Tatabánya
Zrt.

Grundfos Kft.

Telephely
Regionális kommunális
hulladéklerakó
Tatabányai Regionális
Szennyvíztelep
Villamos motor- és alkatrészek
gyártó üzem

Impreglon Kft.

Felületkezelő üzem

ÉDV Zrt.

Utca /
házszám
Vasvári Pál u.
Lapatári dűlő
Ipari Park
Búzavirág u.
16.
Búzavirág út
12.

Főtevékenység
Nem veszélyes hulladék kezelése,
ártalmatlanítása
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Villamos motor, áramfejlesztő
gyártása
Fémfelület-kezelés
Közúti jármű, jármű motor
alkatrészeinek gyártása

Suoftec Kft.
Keréktárcsagyár (alufelni)
Tatabánya Erőmű
Kft.
Vájárközi erőmű
Vájár Köz 2.
Gőzellátás, légkondicionálás
M.48. tábla A települési környezetre nagyobb kockázatot jelentő vállalatok Tatabányán 2009.
Saját szerkesztés, adatok forrása: EPRTR

Oxigénháztartás-mutatói
Oldott oxigén
Oxigéntelítettség
Biokémiai oxigénigény (BOI5)
Kémiai oxigénigény (KOId)
Kémiai oxigénigény (KOIps)
Szaprobitási (Pantle-Bux) index
Tápanyag-háztartás mutatói
Ammónium
Nitrit
Nitrát
Összes foszfor
Ortofoszfát

Mértékegység
összességében
mg/l
%
mg/l
mg/l
mg/l

2000
IV.
12,88
122,8
2,45
16
3,6
2,88
összességében
V.
mg/l
0,45
mg/l
0,57
mg/l
25,97
mikrogramm/liter 255
mikrogramm/liter 195,5
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2002
IV.
13,2
126
6,6
25,5
10,7
2,84
V.
1,38
0,44
16,6
1455
455

2004
IV.
14,22
113,2
7,8
33,2
10,81
2,89
V.
2,16
0,32
21,6
545
324,3

2006
III.
13,95
113,4
5,08
26,58
9,42
2,73
V.
1,6
0,43
26,12
324
161

2007
III.
11,75
111,54
4,74
24,95
5,85
na.
V.
2,15
0,31
13,2
482
291,8

2009
V.
11,9
104,15
7,85
60,05
27,5
Na.
IV.
0,26
0,29
13,05
500
103,5

Klorofill-a

mikrogramm/liter

na.

Na.

13,6

Szervetlen mikroszennyezők
Alumínium
Arzén
Cink
Higany
Kadmium
Króm
Króm VI.
Nikkel
Ólom
Réz
Szerves mikroszennyezők
Fenolok
Anionaktív detergensek
Kőolaj és termékei
Egyéb szennyezők
pH
Fajlagos vezetés
Vas (oldott)
Mangán
na.=nincs adat
nem ért.=nem értékelhető

összességében
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter

III.
126
na.
41
0,2
1,35
4,2
na.
6,2
2,5
12,4

III.
84
Na.
37
0,5
1,95
2,7
Na.
2,35
2,95
7,8

III.
56
Na.
21,3
0,17
0,53
1,82
Na.
1,33
2,23
7,65

mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
mikrogramm/liter
összességében

2
36,8
40
IV.
8,44
1401
0,36
0,37

mikrS/cm
mg/l
mg/l
I-V. osztály

18,23
nem
ért.
na.
Na.
13,8
na.
na.
na.
Na.
na.
na.
na.

2
2
40
40
49
47
IV.
IV.
8,45
8,44
1232 1380
0,15
0,23
0,09
0,26
kiváló
szennyezett

na.
40
na.
IV.
8,17
1601
0,47
0,16
jó

6,14
Nem
ért.
Na.
Na.
11,4
na.
na.
na.
na.
na.
na.
na.

9,47
II.
Na.
1,85
12
0,02
0,1
1,7
Na.
1,55
1,6
5,8

17
na.

na.
na.
na.
63,4
IV.
IV.
8,27
8,21
1087
1335
0,13
0,32
0,04
0,03
tűrhető
erősen szennyezett

M.49.. tábla Az Által-ér vízminőségének osztályozása a MSZ 12749/1993. négy246 fő mutatócsoportja
alapján 2000-2009 (Által-ér, Galla-patak torkolata.; Saját szerkesztés, alapadatok forrása: OKIR-FEVI
Szmoghelyzet Tatabányán 2010.12.01-2011.02.28.
120
100

ug/m3

80
60
40
20

PM10 napi átlag (ug/m3)
tájékoztatási küszöbérték

24 órás határérték (ug/m3)
riasztási küszöbérték

M. 44. ábra Szmoghelyzet Tatabányán 2010-2011 fordulóján
Saját szerkesztés, alapadatok forrása: OLM

246

Mikrobiológiai adatok a FEVI-ben nem álltak rendelkezésre erre a mérőpontra.
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0

terület
(ha)

A védett terület neve
1
2
3
4
5
6
7

védetté
nyílvánítás

Észak-Vértesi Természetvédelmi Terület
1456
1994
Jubileum park
4,83
1992
Kálvária-hegy
31,55
1992
Május 1. park
4,82
1992
Népház-liget
3
1992
Síkvölgyi tölgyek a szanatórium területén
2
1992
Újvárosi szanatórium arborétuma
7,22
1992
M.50. tábla Helyi védettségű területek Tatabányán 2010.
Alapadatok forrása: A hazai természetvédelem hivatalos honlapja

Az interjúk fő témakörei

A lakossági kérdőív fő kérdéskörei

a társadalmi környezet (belső jellemzők,
közösségi együttműködés, külső kapcsolatok –
Nemzeti Park)

a környezeti, természeti értékek és problémák

a gazdasági tevékenységek (pl.: mezőgazdaság
(biogazdálkodás), ipar, szolgáltatások
(turizmus); foglalkoztatás, ingázás)

a gazdasági tevékenység (fő tevékenységek,
ingázás, vásárlás)

a környezetvédelmi műszaki infrastruktúra
(kiemelten csapadék- és szennyvízkérdés,
hulladékgazdálkodás)

a környezeti infrastruktúra értékelése

a települési környezet állapota (értékek,
problémák)

a települési környezet állapota (környezeti
elemek értékelése)

települési jövőkép (+ térségi együttműködés)

Nemzeti Park előnyök-hátrányok

a települések stratégiai dokumentumai és
használatuk

közösségi és települések közötti tevékenység a
környezet- és természetvédelemben

a környezeti információkhoz való hozzáférés
M.51.. tábla A Balaton-felvidéken és a Balaton parti településeken elvégzett vizsgálatok fő témakörei
Saját szerkesztés
Parti települések

Veszélyforrás típusa

Felvidéki
települések
Említés
%

Említés

%

Illegális vadlerakók

19

51

13

39

Felhagyott bányaterületek (Ábrahámhegy, Salföld)

11

30

7

21

Szigetelendő emésztőgödrök

9

24

24

73

71-es főút / közúti teherforgalom

7

19

1

3

Rekultiválanadó hulladéklerakó (Balatonrendes)

5

14

0

0

Felhagyott mezőgazdasági, ipari üzemek
4
11
2
6
M.52 tábla.A környezeti veszélyforrások lakossági megítélése a parti és a felvidéki településeken (hatások)
Saját szerkesztés
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10%

0%

0%

Balaton

Káli-medence

20%

10%

Hegyestű

30%

20%

Hegyek (pl.:
Badacsony)

40%

30%

Hegyes-tű

50%

40%

Kornyi-tó

60%

50%

Balaton

70%

60%

Kálimedence,
tájkép

80%

70%

Kőtenger
(Kővágóörs)

90%

80%

Források,
ásványvizek

100%

90%

Hegyek
(Gulács,
Fekete-hegy)

100%

M 45-46 ábrák A legfontosabb természeti értékek lakossági és önkormányzati említése a felvidéki és a parti
településeken Saját szerkesztés
csendes, jó levegőjű táj
a település felszíni vizeinek (tó, víztározó, patak,
vízfolyás) minősége
őshonos növény és állatvilág, illetve azok
élőhelyeinek sokfélesége
a termőföldek termőképessége, állapota

történelmi és kulturális műemlékek állapota
településtisztaság, rendezettség, parlagfű
mentesség
felszín alatti vizek források/talajvizek minősége
1

2

3

Part

4

5

Felvidék

M.47. ábra A környezeti elemek állapotának értékelése a lakossági kérdőívek alapján
Saját szerkesztés
A környezetvédelmi közszolgáltatásokkal, infrastruktúrával
való elégedettség a vizsgált Balaton-parti településeken
Megfelelő a vezetékes ívóvízellátás
Megfelelő a szennyvízcsatornára történő
rákötés
Megfelelő a szennyvíztisztítás megfelelősége
Megfelelő a vegyes hulladékgyűjtés
Van lehetőség szelektív hulladékgyűjtésre
Van természetvédelmi bemutatóhely, tanösvény
megléte

0%

20%
igen

40%
nem

60%

80% 100%

nem tudja

M.48. ábra A környezetvédelmi közszolgáltatásokkal, infrastruktúrával való elégedettség a vizsgált Balaton-parti
településeken Saját szerkesztés
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M.1. Kitekintés - A települések, mint élőhelyek alapjellemzői
A települések, nemcsak az emberek számára, hanem számos növény- és állatfaj számára
nyújtanak élőhelyet, és bizonyos fajok szempontjából speciális, meglehetősen változatos
élőhelynek minősülnek247. Természetesen a falvak, és városok közt ilyen szempontból jelentős
különbségek lehetnek. A falvak, mint a korábbi évszázadokban elsősorban mezőgazdasághoz
köthető települések a természeti környezet rendszereihez, elemeihez jobban kapcsolódtak, ám ez
hazánkban az elmúlt hat évtizedben jelentősen meg is változott. A nagyüzemi, iparszerű
mezőgazdasági rendszerek elterjedése az eredeti (sokszor természetközeli) növénytakaró jelentős
pusztítását okozta, a domborzati, vízrajzi, talajtani viszonyokat is nagymértékben átalakította, és
egyértelműen a biológiai elszegényedés irányába hatott a falvak környezetében, és gyakran a
falvakban is248. Falvaink jelentős részének esetében a belterületek és a belső környezet is
áldozatul esett a gazdasági céloknak. A közcélú zöldfelületek alacsony aránya, a növekvő
mértékű közúti közlekedés és a lakossági szennyvíz és hulladék-kibocsátások szennyező hatásai,
a porták körüli zöldfelületek, kertek területének csökkenése, sőt maga az épületállomány jelentős
átalakulása (rossz energiagazdálkodású, esztétikájukban is megkérdőjelezhető új épületek) mind
mérhető jellemzői ennek a tendenciának. Ezt egészíti ki az uniformizálódó településkép és
településszerkezet is hazánk falvainak zömében. (Lányi G., 2000. nyomán) Szomorú példái
ennek számos, az emberi mezőgazdasági tevékenységhez és főleg falusi lakóhelyekhez köthető,
ahhoz alkalmazkodó indikátorfajok (például füsti- vagy molnárfecske, Hirundo rustica,ill.
Delichon urbica) elmúlt évtizedekben bekövetkező megritkulása, vagy végleges eltűnése a falvak
portáiról249.
A városok sokszor különleges és szélsőséges környezetet biztosítanak a természetes, illetve a
betelepülő élőlényeknek. Az élőhelyek egy része kifejezetten jó környezeti feltételeket teremt,
még akkor is, ha ezeket tudatosan alakították ki (például parkok, történelmi kertek, jól gondozott
kertvárosi övezetek, egyes városi vizes élőhelyek). Rosszabb minőségű élőhelyek jönnek viszont
létre az utak mentén, a sűrűn beépített városrészekben, az ipari, szolgáltató zónákban. Ráadásul
városaink ökológiai szempontból jellemzőbb tulajdonságainak egyike a biológiailag aktív

247

A településekkel, mint élőhelyekkel foglalkozó tudomány a településökológia.
Ráadásul a rendszerváltozás után az iparszerű rendszerek megszűnésével, a birtokszerkezet és tulajdonviszonyok
átalakulásával is számos hazai rurális térségben jelent problémát a korábbi mezőgazdasági területek parlagon
hagyása, annak minden környezeti konzekvenciájával.
249
A két fecskefaj állományának megritkulásában nagy szerepe van a háztáji állattartás folyamatos megszűnésének,
a fészkelőanyag gyűjtést lehetővé tevő vizes-saras területek „rendezésének” (aszfaltozás), számos, fészkelésre
alkalmatlan épület kialakításának, és a negatív emberi hozzáállásának. A hazai fecskeállomány megroppanásának
további oka a vonulási útvonalakon bekövetkező nagy állománypusztulások is időjárási okok, és emberi pusztítás
miatt. Nem véletlen, hogy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME, Birdlife Hungary) az év
madaraivá 2010-ben a hazai fecskefajokat választotta.
248
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területek csökkenése és elszegényedése. Intő példái ennek a városokat övező mezőgazdasági
területek beépítései, a korábbi kertvárosi területek helyén létrejött új lakótelepek, új
városközpontok, és egyéb beépítések, a zöldfelületek leromlása, illetve a jelentősebb
zöldfelületekkel bíró emberi lakóhelyekért való küzdelem, mely például a telek- és lakásárakban
is tetten érhető.250 Ökológiai szempontból településeink a következő jellemzőkkel, tényezőkkel
bírnak:
- a települések: hőszigetek, a települési (és azon belül főleg a városi klíma) a környező
területekhez képest magasabb évi átlaghőmérsékleteket eredményez, mely köszönhető többek
közt a nagyobb arányú beépítéseknek, a párologtató (és ezért hűtő hatású) zöldfelületek
alacsonyabb arányának, vagy hiányának és az épületek téli fűtésének.

251

Ráadásul a sűrű és

magas beépítettség a fényviszonyokat és a légcserét is jelentősen befolyásolja.
- a gazdasági, a közlekedési és a lakossági eredetű légszennyezettség is jelentős befolyásoló
tényező252.
- a települések vízellátottsága, mint az már korábban említést nyert, a nagyarányú beépítés, a
csapadék jelentős részének elvezetése, valamint a talajok tömörödése miatt kifejezetten gyenge.
A települések (különösen a belvárosi zónák) szélsőségesen száraz élőhelyeknek tekinthetőek.
- az átalakított városi talajok és esetleges szennyezettségük (például téli útsózás, közlekedési
eredetű szennyezők akkumulációja) elsősorban a növényvilágot, de ezen keresztül az állatokat is
érintik. A burkolt felületek mellett jelentős verseny folyik az egyes növényfajok közt a még be
nem épített területek talajaiért (Reichholf, J. 1999., és Gulyás Á. és Kiss T., 2007. nyomán).
A

települési

környezeti

feltételek

különbözősége

a

környező

természetközeli

vagy

agrárterületekhez lehetőségeihez viszonyítva is számos faj számára jelent élőhelyet egész évben,
illetve menedéket bizonyos időszakokban (például a téli időszakban). A növények oldaláról
vizsgálva a települések instabil viszonyokkal jellemezhetőek, ezért főleg az urbanoneutrális (tág
tűrőképességű, kozmopolita fajok), és az urbanofil fajok (például ruderális és nitrogénkedvelő
250

Izsák Éva és Probáld Ferenc kutatása ehhez kapcsolódóan a helyi klímával és a zöldterületekkel összefüggésben
vizsgálta Budapesten a Duna-part és a Budai-hegyég felértékelődését a településfejlesztésben, -rendezésben és a
beruházások vonzásában. Vizsgálatuk alapján jól kimutatható e két speciális városi térség fontosságának erősödése
az elmúlt évtizedekben mindegyik vizsgálati szempontból. (Izsák É. – Probáld F., 2008.)
251
A települések, mint hőszigetek, illetve a településen hőmérsékleti belüli különbségek és hatásaik vizsgálata
napjaink fontos természettudományos kutatási témája. Jól példázza ezt, hogy a hazai nagyvárosok vizsgálatára több
vizsgálat is született. Budapest esetében Gábor Péter és Jombach Sándor, Debrecen és különböző méretű alföldi
települések esetén Szegedi Sándor, Tóth Tamás, Szeged példáján Unger Sándor, átfogóan az ELTE TTK
Meteorológiai Tanszékének vizsgálatait emeljük ki (Gábor P. - Jombach S., 2008.; Szegedi S. 2008.,; Szegedi S. –
Tóth T. 2009; Unger J. 2007.; Bartholy J. – Pongrácz R. – Dezső Zs., 2005.)
252
Ez a hatás részben negatív, hisz például a nehézfémek, a kén-oxidok koncentrációja, a porimmisszió mind a
növényi mind az állati élet szempontjából korlátozó tényező. Ugyanakkor a nitrogéndús tápanyagok, a szén-dioxid
nagyobb koncentrációjú jelenléte bizonyos alkalmazkodóképes növények számára vonzóvá teheti a települési
élőhelyeket.
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társulások fajai) fordulnak elő. Természetesen az ember által telepített, ültetett fák és cserjék is
alapos válogatás után főleg melegkedvelő, szárazságtűrő fajokból kerülnek ki hazánkban is
(például fehér akác, nyugati ostorfa, bálványfa, törökmogyoró). A tűrőképesség mellett az
attraktív, dekoratív megjelenés is fontos szempont a dísznövények kiválasztásánál, ennek jó
példái a vadgesztenye, a platán, az ezüsthárs.
Az állatvilág esetében a településekre általában jellemző, hogy a diverzitás alacsonyabb, mint
természetes vagy természetközeli élőhelyeken, ugyanakkor az egyedsűrűség általában magas az
alkalmas, korlátozottan rendelkezésre álló élőhelyeken. A módosított élőhelyekhez és
veszélyforrásaikhoz alkalmazkodni képes fajok képesek megtelepedni, és tartósan megmaradni.
Szoros a kapcsolat a zöldfelületi rendszerekkel is, a zöldfelület típusától, nagyságától,
használatának gyakoriságától is függ annak élővilága. Az állatfajokat csoportosíthatjuk is a
természetes fauna tagjaira, a háziállatokra, és az emberhez és a háziállatokhoz kötődő
élősködőkre. A természetes fauna tagjai általában kozmopoliták, vagy kifejezetten urbanofil
fajok, melyek szaporodása, vagy táplálkozása szorosan kötődik a településekhez, például ilyenek
a készletkártevők (házi patkány, konyhai csótány). Egyes fajok ezek közül potenciális betegség
hordozók lehetnek. A települési fény- és hőviszonyok jelentősen módosíthatják az egyedek
életritmusát, szaporodási szokásait, vagy akár élettartamukat is. Ennek egyik oka a viszonylag
gazdag táplálék-ellátottság, és a ragadozók alacsony száma, vagy hiánya. A haszonállatok
(például baromfi, sertés, nyúl) tartása is jellemző, különösen a községekben, illetve ha csökkenő
számban, de az alföldi mezővárosainkban is 253. A háziállatok (klasszikusan kutya-, macskafajták
és bizonyos madárfajok) mellett egyre inkább elterjedőben van bizonyos egzotikus állatok tartása
is (hüllő- pókfajok). A hagyományos állatfajták egyre fokozódó terhelést jelenhetnek a
zöldfelületek számára, és szintén fertőzésveszélyes lehet nagy egyedsűrűségük. A számos ismert
élősködők közül kiemeljük a különféle tetveket, poloskákat, bolhákat vagy akár kullancsokat,
melyek szintén higiéniai veszélyként jelentkezhetnek. (Reichholf, J. 1999., Gulyás Á. és Kiss T.,
2007., Nagy I. 2008. nyomán)

253

Általában jellemző, hogy a belvárosokban, de ma már a főváros külső kerületeiben is korlátozzák, vagy tiltják
bizonyos haszonállatok tartását.
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M.2. Kitekintés A települések talajaira ható terhelések, a települési talajok főbb
állapotjellemzői, és a települési talajvédelem
A természetes talajok, mint részlegesen megújítható természeti erőforrások a következő fő
funkciókkal rendelkeznek: több környezeti elem hatását ötvözik, közvetítik, életteret biztosítanak
a mikroorganizmusoknak, állatoknak, termőhelyet a növényeknek, víz- és tápanyagforrást
jelentenek a természetes és termesztett növények számára (termékenység). A természetes talajok
jelentős része nagy kapacitású fizikai, kémiai szűrőrendszer, a talajt érő természetes és
antropogén tevékenység okozta stresszhatások pufferközege. A fő talajfunkciók többségét a
települések (különösen a városok) talajai nem vagy csak részben, kis területeken képesek
betölteni. Eközben a települések egyre növekvő területeket foglalnak el a természetes és
mezőgazdasági területek rovására világszerte, Európában, de sajnos hazánkban is. (Németh T.,
2005., Farsang A. – Puskás I., 2007.)
A települések talajaival foglalkozó szakirodalom kiemeli, hogy az ember által átalakított és az
épített környezetben előforduló talajokról az ismereteink meglehetősen hiányosak.

A

mesterséges talajok, más néven szubsztrátok kialakulását sokféle társadalmi-gazdasági folyamat
befolyásolja (Rajkai K. – Forró E., 2005.). Megállapítható, hogy a környezeti elemek közül a
települési (különösen nagyvárosi) környezetben a talajok károsodhatnak a leginkább. A
következő tevékenységek emelhetőek ki ebből a szempontból:
- az építkezések talajeltávolításai, és elhordásai,
- a természetes talajok lefedése, például aszfaltburkolattal, mesterséges törmelék- iszaphulladékfelhordások, feltöltés, vagy természetes, de idegen földszerű anyag terítése révén,
- szerves, szervetlen, biológiai talajszennyezések (például nem megfelelően kezelt települési
szilárd

és

folyékony

hulladékok,

veszélyes

(túlzottan

terhelő)

talajművelés

és

növénytermesztés254, a közlekedés kibocsátásai, közvetlen ipari szennyezések, az utak téli sózása
révén). (Nagy I., 2008.)
Ráadásul megállapítható, hogy a települési, ipari zónákban a talajképző folyamatokat (például
domborzat, biológiai folyamatok, klíma, talajképző kőzet) is intenzív antropogén ráhatás
jellemzi. A röviden bemutatott folyamatok ráadásul az elmúlt évszázadban olyannyira
felgyorsultak, hogy a degradációt a sokkal lassabb megújulási folyamatok a településeken
általában nem tudják ellensúlyozni. Ez különösen igaz akkor, ha a például a mélyépítési
254

Várallyay György külön kiemeli a települések külterületein megtalálható zártkertes övezetek ellentétes környezeti
hatásait. Egyrészt a Budapest és a Visonta környéki kiskert tulajdonosok rugalmas alkalmazkodását a helyi
adottságokhoz, másrészt viszont a kiskertek ellenőrizhetetlen és sokszor túlzott vegyszer- és műtrágyahasználatból
származó talaj és vízszennyezéseit és ezek hatásait a környező területek víztestjeire. (Várallyay Gy., 1994.)
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tevékenység révén az emberi átalakító tevékenység, nemcsak a pedoszférát, hanem a talajképző
kőzeteket és a felszín alatti víztesteket is érinti, vagy a domborzat formáit folyamatosan
elegyengetik. A városi klímamódosító hatása révén a települések középhőmérséklete, a
csapadékmennyiség és a párolgás is magasabb, a szélviszonyok viszont mérsékeltebbek, mint a
települések környezetében. (Farsang A. – Puskás I., 2007., Nagy I., 2008.)
A hazai válaszintézkedések, a települési szintű talajvédelem meglehetősen hézagosnak,
hiányosnak ítélhető. Általában jellemző, hogy a talaj, mint környezeti elem védelme kimerül a
külterületi termőföldek, a szántók255, illetve a természeti területek (például gyep, erdő művelési
ágban lévő területek) lehetőség szerinti általános védelmének deklarálásban 256, viszont komoly
jelentősége van a természetvédelem és a vízbázisvédelem válaszintézkedéseinek (például védett
területek, vízbázisok védelme), és a zöldfelületek megóvásának, hisz ezen területek megóvása az
ottani talajok és funkcióik védelmét is jelenti. Emellett településeinken más, talajok
szempontjából közvetett környezetvédelmi intézkedések (például a szennyvizek, települési,
termelési szilárd és folyékony hulladékok biztonságos kezelésének megvalósítása) is
megemlítendőek. Országos szintű, de településeket érintő problémaként a II. és III. Nemzeti
Környezetvédelmi Programok tematikus akcióprogramjaiban257 is kiemelt prioritásként kezelik a
városok területi növekedéséből, a nagyvárosi peremterületek folyamatos beépítéséből (például a
lakosok, az ipar, a szolgáltatások szuburbanizációjából, úthálózat bővítéséből) eredő
településszerkezeti konfliktusokat, melyekre a településfejlesztés és -rendezés összehangolása,
célkitűzéseinek pontosítása, elvárásainak határozottabb betartatása lehet az egyik eszköz. Ebben
nagyon lényeges a rövid távú gazdasági érdekek helyett, a települések közép- és hosszútávú
céljaink, érdekeinek érvényre juttatása. Ennek oka, hogy a művelés alól kivett területek aránya és
területének növekedése a rendszerváltozás után jelentősen nőtt. A zöldmezős ipari parkok,
logisztikai központok, bevásárlóközpontok, lakóparkok területigénye a KSH által lehatárolt
agglomerációkban, agglomerálódó térségekben, településegyüttesekben különösen szembeötlő.
Éppen ezért fontos célkitűzés a takarékos területfelhasználás és a barnamezős területek
revitalizációjának, újrahasználatának előtérbe helyezése. (NKP. II., NKP. III.)
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A TIM (Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer) rendszer is főleg a mezőgazdasági területek
minőségét vizsgálja. Az 1236 kijelölt mérőpontból 186 van degradált (ipari, városi terek, hulladéklerakók, katonai)
zónákban. Az elmúlt évtizedben a rendszer folyamatos működését forráshiány, az ellenőrzéseket kapacitáshiány
gátolta. (NKP. III.)
256
Jó példája ennek a 2005-ra már tudományosan előkészített Országos Talajvédelmi Stratégia, mely mind a mai
napig nem került véglegesítésre és elfogadásra. (Németh T., 2005.)
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NKP II.: 3.4 Városi környezetminőség Akcióprogram, NKP III. 5.4 Települési Környezetminőség Akcióprogram.
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