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BEVEZETÉS

A földrajztudomány, de más szakterületek (például közgazdaságtan, szociológia,

környezetgazdálkodás, történettudomány) szakirodalmai is gyakran említik hazánkban a

három megyét lefedő Közép-Dunántúlon található települések elmúlt két évtizedben

bekövetkező gazdasági szerkezetváltását. Az átalakulásnak komoly társadalmi és környezeti

hatásai is voltak (Perczel Gy., 1996., 2003., Barta Gy., 2000; Szirmai V. 2002., Fodor I.,

2001.; Antalóczy K., 2004.,Germuska P. 2004.). Az egykori ipari tengely, a szocialista

iparosítás egyik mintaterülete jelentős környezetvédelmi fejlesztései mellett komoly

környezeti kockázatokat jelent többek közt az itt felhalmozott jelentős mennyiségű ipari és

bányászati eredetű szennyező anyag miatt. 2010. októbere, a kolontári katasztrófa óta pedig

mindenki számára egyértelmű, hogy nemcsak történeti kérdésről van szó. Általános célunk

éppen ezért az volt, hogy a Közép-Dunántúlnak mint tervezési-statisztikai régiónak (NUTS 2

szint) és településeinek környezetvédelmi helyzetét komplex módon feltérképezzük,

értékeljük.

CÉLKITŰZÉSEK

Konkrét célkitűzéseink voltak:

- az országos környezetvédelmi helyzet és környezetpolitika hosszabb időtávú, több évtizedes

változásainak földrajzi szempontú bemutatása, kifejezetten a hazai települések szempontjából

követve a hagyományos, környezeti elemekre és hatótényezőkre alapozott értékelések

logikáját;

- elkészíteni a Közép-Dunántúl településeinek komplex környezeti értékelését egy

nemzetközileg alkalmazott modell (OECD PSR) alapján környezetvédelmi szakterületenként

földrajzi megközelítésben;

- egy olyan módszertani háttér és mutatócsoport kialakítása, és alkalmazhatóságának

értékelése, amely alkalmas egy adott település, vagy egy adott térség több településének

komplex környezetvédelmi értékelésére.

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.
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SZAKIRODALMI ELŐZMÉNYEK

Napjainkban a nemzetközi földrajzi irodalom az egyik legfontosabb jelen- és jövőbeli kutatási

kérdésének tekinti általában azon társadalmi, gazdasági hatások vizsgálatát, amelyek a Föld

környezeti rendszereire hatnak, a természeti erőforrások és megóvásuk kérdéskörét, vagy akár

a térben is 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. Hazánkban a

településkörnyezettel kapcsolatos ismeretek igényes és sokrétű összefoglalójaként jelent meg

Enyedi György szerkesztésében 2000-ben a Magyarország településkörnyezete című

összefoglaló kötet, amelyből jelen munkánkhoz is több vonatkozásban merítettünk (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 értelmezésével (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 konferenciákat és megjelent köteteiket, amelyeknek jelen sorok írója is

részese lehetett (Orosz Z.- Fazekas I., szerk. 2007.; Szabó V. – Fazekas I., szerk., 2009.).

Az országos léptékű környezeti értékelések hazai szinten is nagy számban állnak

rendelkezésre, akár környezeti tervezési dokumentumok részeként (NKP II., NKP III., OHT

I., OHT II:) akár önálló, de általában többszerzős munkákként (például Bulla M., szerk. 1989.,

OECD 2000., OECD 2008., Szabó E.- Pomázi I. 2000., 2002., 2003.). Adott ország (vagy

akár térség) regionális vagy települési léptékű környezeti helyzetét komplexen értékelő

tudományos vagy környezetvédelmi szakmai anyagok annál ritkábbak, többek közt a

települési szintű környezetstatisztikai adatok gyűjtési, értékelési és közreadási hiányosságai,

és az ilyen típusú értékelések összehasonlításának, feldolgozásának nagy munkaigénye miatt.

A kivételek közül nagy haszonnal forgattuk Fodor István monográfiáját (Fodor I., 2001.),

továbbá Szabó Elemér és Pomázi István munkáit. (Szabó E.- Pomázi I. 2000., 2002., 2003.,

2005., Szabó E.- Pomázi I.-Tiner T., 2007.). Külön is megemlítjük Szabó Elemér a
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környezetterhelés és a gazdasági fejlődés szétválásával foglalkozó tanulmányát, amely

nemcsak országos ágazati, hanem regionális (NUTS 2 szint) léptékben is értékelte a gazdasági

és környezeti mutatók szétválását (decoupling). 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 számunkra.

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 dokumentumok) felsorolásától most eltekintünk, de jelezni

kívánjuk, hogy számos esetben nyújtottak segítséget konkrét adatok, objektumok,

elképzelések megismeréséhez.

Munkánk során továbbá a módszertan kidolgozásánál, az adatok kiválasztásánál és

értékelésénél több hazai kutató módszertani tanulmányát is alkalmaztuk (Bulla M.- Guzli P,

2004.; Czira T. 2004., 2007., Dusek T., 2008., Szabó E. 2006., 2009.).

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ÉS ADATFORRÁSOK

A dolgozatnak véleményünk szerint egyik erőssége (és nehézsége) az, hogy három területi

szintre vonatkozó (országos, közép-dunántúli és tatabányai) vizsgálatok során az irodalmak

mellett jelentős részben települési alapadatokat gyűjtöttünk össze, és használtunk fel.

A fellelt és rendszerezett környezeti alapadatokat hosszabb időtávú összehasonlításokban

kívántuk használni, illetve új mutatókat, valamint kulcs- és vezérmutatókat (key- and

headline-indicators) is képeztünk a hazai szakirodalomban fellelt minták és módszertan

figyelembevételével. (Szabó E.-Pomázi I. 2002., 2003., 2005., Bulla M.- Guzli P. 2004., Czira

T. 2004.). 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,
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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 EEA1 Jelzések (Signals), vagy SOER

(The European Environment – State and Outlook) című anyagai is érzékeltetik (EEA 2009,

2010., 2011., SOER 2005., 2010.). Vizsgálatunkban elsősorban időbeli változások és jelenbeli

települési léptékű összehasonlítások voltak a középpontban.

A legfontosabb nyomtatott statisztikai adatbázisainknak a KSH éves, illetve időszakos

kiadványai bizonyultak, amelyek közül megemlítjük a 2005-ig megjelent

Környezetstatisztikai adatok, illetve a Fenntartható fejlődés indikátorai (2007., 2008., 2009.)

című adatbázisokat,  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. Az elmúlt évtizedben hazánkban is

megjelentek, majd mind komolyabb adattartalommal szabadon hozzáférhetőek lettek

bizonyos internetes környezetstatisztikai alapadatbázisok. Ezek közül munkánk során többek

közt a következőket ismertük meg és használtuk: a KVVM Országos Környezetvédelmi

Információs Rendszerét (OKIR) és alrendszereit, az Országos Légszennyezettségi

Mérőhálózatot (OLM), a VÁTI által fenntartott Területfejlesztési Információs Rendszert

(TEIR). Azért, hogy a Közép-Dunántúl ipari terheléseinek vizsgálatát is adatolhassuk,

használatba vettük az európai léptékű, új fejlesztésű EPER-t, illetve E-PRTR-t is. Az

alapadatokból 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 elvégeztük, Tatabánya esetén egy vezérmutató-

rendszer kialakításával értékeltük a környezeti helyzetet, míg a Balaton part és a Balaton-

felvidék összesen nyolc településén irányított interjúk, illetve kérdőíves felmérés alapján

végeztünk el egy terepi mintavételezésen alapuló vizsgálatot.

1 Európai Környezetvédelmi Ügynökség (European Environmental Agency)
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KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

1. Elvégeztük az országos környezetvédelmi helyzet és környezetpolitika hosszabb időtávú,

lehetőség szerint 1980-as évekig visszatekintő változásainak bemutatását a szakirodalom,

meglévő adatbázisok, képzett mutatók alapján az OECD Terhelés-Hatás-Válasz (PSR) modell

logikája szerint. 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.

2. 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. Ennek

eredményeként összeállítottunk egy regionális léptékben is 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. Ezzel párhuzamosan, vagy az

előbbi folyamat előzményeként 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 komoly 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); a hagyományos és újonnan iparosodó városok

(Dunaújváros, Ajka, Oroszlány, Várpalota, Balatonfűzfő, Pétfürdő, Berhida, Dorog;

Komárom, Esztergom, Mór); 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; és az idegenforgalmilag frekventált térségek települései (főleg a

Balaton- és Velencei-tó térsége).

3. Önálló eredménynek tekintjük a régiós ipar, többek közt új európai és hazai (például

EPER, E-PRTR, OKIR HIR, OKIR LAIR) környezetstatisztikai adatbázisokon alapuló

települési léptékű környezeti értékelését, amely megmutatta, hogy nemcsak a megörökölt
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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.

4. A kialakított 40 indikátorból álló kulcsmutató-rendszerből saját 23 mutatóból álló

vezérmutató-rendszert képeztünk, és alkalmazásának lehetőségeit és korlátait egy tatabányai

esettanulmányban igazoltuk. A mutatók összeállítása során figyelembe vettük 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 terület- vagy településfejlesztés) is megfelelő

mélységben tájékoztathatóak egy környezeti vezérmutató-rendszer segítségével. Nem

fordulhatnak elő a nehezen értelmezhető, nagyszámú alapadatok, vagy túlzottan aggregált,

nehezen skálázható (viszonyítható) komplex mutatók problémái.

5. Feltártuk és igazoltuk, hogy a környezeti kulcs- és vezérmutatók a Terhelés-Állapot-Válasz

(PSR) logikában regionális és lokális szinten is alkalmazhatóak, amelynek 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, amelyek egy következő vizsgálat célkitűzései lehetnek.

6. 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 Balaton-felvidéken elvégzett nyolc településre kiterjedő vizsgálatban igazoltuk.

AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

BALLABÁS GÁBOR (2002.): Az Által-ér vízgyűjtő településeinek vízminőség-védelmi
helyzetképe. – Veszprém város különdíja. VIII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi
Diákkonferencia, Veszprém 2002. 34 p.

BALLABÁS GÁBOR (2004.): Visszatérő karsztforrásokkal kapcsolatos településfejlesztési és
környezetvédelmi lehetőségek és veszélyek Tata város példáján. Geográfus Doktoranduszok
VIII. Országos Konferenciája. Szeged. SZTE TTK Természeti és Geoinformatikai Tanszék.
CD kiadvány 11 p.

BALLABÁS GÁBOR (2005.): A magyar energiaipar SO2 kibocsátásainak változása a nemzetközi
elvárások tükrében, és az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi beruházások gyakorlati példái.
Környezetvédelem, regionális versenyképesség, fenntartható fejlődés konferencia kiadvány.
(PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola - Évkönyv 2004-2005., IV.
kötet), Pécs pp. 92-102.
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hulladékgazdálkodása. Települési Környezet Konferencia a DE Tájvédelmi és
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