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I. BEVEZETÉS 
 
 
A környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a hazai 
tervezési rendszerek (területfejlesztés, területrendezés, településfejlesztés, 
településrendezés, stb.) mellett egy új típusú tervezés alapjainak megteremtését 
irányozza elő és ennek keretében elrendeli a környezetvédelmi tervezés alapjául 
szolgáló Nemzeti Környezetvédelmi Program megalkotását és a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal összhangban önálló települési környezetvédelmi 
programok, valamint a települési önkormányzatokkal egyeztetett megyei 
környezetvédelmi programok kidolgozását.  
 
A törvény ezen rendelkezése egy komplex folyamat részét képezi. A nemzetközi 
törekvésekkel és a politikai társadalmi gazdasági átalakulás célkitűzéseivel 
összhangban Magyarországon is megteremtődtek egy új nemzeti, környezeti politika 
megvalósításának feltételei. Mindez szükséges, de nem elégséges feltétel, a 
környezetpolitikai célok megvalósítása érdekében, mivel a környezeti problémák nem 
oldhatók meg megfelelő programok, a társadalom aktív részvétele, valamint a 
nyilvánosság megteremtése nélkül. 
 
A települési környezetvédelmi programnak kettős szerepet kell betölteni. Egyfelől 
olyan tevékenységeket kell előirányoznia, amelyek megvalósításával aktívan hozzájárul 
az országos és a regionális szinten prioritásnak tekintett környezeti problémák 
megoldásához, másfelől hatékony eszköz kell legyen az adott település által 
legfontosabbnak tekintett helyi problémák kezelésére is. 
 
Az önkormányzat az a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező szervezet, amely 
leginkább ismeri a település adottságait, problémáit és ennek alapján képes pontosan 
és konkrétan meghatározni a szükséges beavatkozások fontossági sorrendjét, a 
megoldási lehetőségeket. 
 
A környezeti célokat, problémákat elemezve megállapítható, hogy nagyon sok olyan 
probléma van, amely azért nevezhető globális, országos vagy regionális szintűek, mert 
ezen problémák helyi kezelésére valamilyen okból nem kerül vagy kerülhet sor 
(pénzhiány, szakértelem hiánya, érdektelenség). Vannak azonban olyan környezeti 
ügyek is, amelyek a probléma jellegéből adódóan eleve csak a helyinél magasabb 
szintek bevonásával, koordinálásával kezelhetők hatékonyan (például a vízbázisok 
védelme, a hulladékgazdálkodás, szennyvíztisztítás, stb.). Ezért hatékony 
környezetvédelem csak a különböző döntési és hatásköri szintek hatékony 
együttműködése esetén valósítható meg. 
 
Ahhoz, hogy a különböző szintű feladatok jól elhatároltak és ugyanakkor 
összehangolhatók legyenek, a közös szemléleti megközelítést, a célokat és az 
alapelveket kell tisztázni. Tekintettel arra, hogy a települések, ezek környezeti 
problémái között jelentős különbségek vannak, egységesen mindenkire alkalmazható 
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alapelvek és célok nem fogalmazhatók meg. Ezzel a témakörrel környezetpolitikai 
dokumentumok, tudományos és tájékoztató munkák sokasága foglalkozik. Az alapvető 
szemléleti kérdéseket, a környezetvédelem alapelveit a Rió de Janeiróban 1992-ben 
megtartott  Környezet  és Fejlődés világkonferencián elfogadott „AGENDA 21” 
(Feladatok a 21. századra) című dokumentum fogalmazta meg. A dokumentum 
ajánlásai beépültek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvénybe, amely a környezet védelmének alapelvei az alábbiak szerint fogalmazza 
meg: 
 

� Elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás 
� Felelősség 
� Együttműködés 
� Tájékozódás, tájékoztatás, nyilvánosság 

 
Az alapelvek röviden a következőképpen értelmezhetők: 
 
Megelőzés elve: A környezeti problémák megelőzése könnyebb, gazdaságosabb és 
hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás ezért a környezethasználati, fejlesztési 
kérdésekben ipari tevékenységek folytatásánál a legnagyobb elővigyázatossággal kell 
eljárni.  
 
Felelősség elve: A kedvezőtlen hatásokat a bekövetkezett károkat annak kell elhárítani, 
akinek tevékenysége okozta azt.  
 
Együttműködés elve: A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő környezethasználatok 
kialakításában, fenntartásában a környezetvédelmi problémák megoldásában az 
érintett, érdekelt állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetek 
együttműködése biztosítandó.  
 
Tájékoztatás elve: A környezet minőségére, állapotára a környezet egészségügyi 
veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése alapvető állampolgári jog. 
 
A környezetvédelmi törvény lefekteti a települési környezetvédelmi programkészítés 
hazai szabályozásának alapjait. EU-Phare környezeti programjának HU 9402-01-01L4 
helyi AGENDA 21 kialakítását célzó programok jellegét tartalmát tekintve általánosan 
jellemző, hogy:  

- nemcsak egyszeri megmozdulások, hanem folyamatos tevékenységek; 
- közös erőfeszítések annak érdekében, hogy konszenzus alakuljon a helyi 

közösség érdekcsoportjai között a fenntartható fejlődést célzó hosszú távú 
akcióprogram kialakítása és megvalósítása érdekében; 

- a helyi AGENDA 21 keretében kidolgozott dokumentumok, programok 
megfogalmazzák az elképzeléseket (jövőkép), a célokat és célkitűzéseket, a 
feladatokat, a megvalósítás eszközeit, a tervezett tevékenységeket, az 
értékelési kritériumokat és módszereket. 
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 A törvényből adódóan (47.§ (1) a 46.§ (1) bekezdés b. pontjában meghatározott 
települési környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell, különösen:  
 

a) a települési környezet tisztasága 
b) a csapadékvíz elvezetés 
c) a kommunális szennyvízkezelés, gyűjtés, elvezetés, tisztítás 
d) kommunális hulladékkezelés 
e) a lakossági és közszolgálati (vendéglátás, településüzemeltetés, 

kiskereskedelem) eredetű zaj, rezgés és légszennyezés elleni védelem 
f) a helyi közlekedésszervezés 
g) az ivóvíz ellátás 
h) az energiagazdálkodás  
i) a zöldterület gazdálkodás  
j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a 

környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és 
előírásait. 

 
A település önkormányzata a jogszabályi követelményeket és a társadalmi 
elvárásokat is figyelembe véve döntött 2004-ben a település környezetvédelmi 
programjának elkészítéséről. A program elkészítésével megbízta a Demeter Kft-
t, amely a jogszabályi követelményeket és a tudományos és tájékoztató 
anyagokban megfogalmazott alapelveket és célokat figyelembe véve 
elkészítette a község települési környezetvédelmi programját. Jelen 
dokumentáció a Települési környezetvédelmi Program első felülvizsgálatát 
tartalmazza. A felülvizsgálat a 2009-2014. évre aktualizálja a Program tartalmát. 

 
 

II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 
A település az 1700-as évek végén alakult ki, amikor németeket telepítettek a 
község mostani helyére. Német nemzetiségi (sváb) jellegét azóta is őrzi. Az 
idősebb korosztály beszéli a sváb nyelvet. A német nemzetiségi ének-zenei 
hagyományokat egy Nemzetiségi Asszonykórus, egy Gyermekkórus a történeti 
hagyományokat a Nemzetiségi Falumúzeum őrzi. A község nevét a hagyomány 
szerint a felső falu szélén lévő kútról kapta. Az itteni erdőkben vadászó urak, sőt 
valószínűleg maga Mátyás király is a kútnál pihentek meg és oltották szomjukat. 
Így alakult ki az urak kútja, Úrkút név. A község lakossága jelenleg 2173 fő. 
Lakott külterület (Zsófia puszta) 150 fő lakos. A település jól kiépített burkolt 
úthálózattal rendelkezik. Veszprém és Ajka irányából autóbusszal közelíthető 
meg. Melegkonyhás étkeztetésre jelenleg (a Belfegor étterem átmeneti 
szünetelése miatt) csak a Kéktúra étteremben van lehetőség. Az önkormányzati 
óvodában 140-150 fős melegkonyhás konyha üzemel. A vezetékes 
telefonhálózat teljes körűen kiépített, a gázszolgáltatás 2000-ben indult meg. 
Szervezetten jelenleg 8 fő részére biztosítható szállás. A község fekvéséből a 
környező erdőkből adódóan tiszta levegő, nyugodt környezet biztosított. A 
település területén a globális éghajlat-változás jelei nem mutatkoznak. 
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A település közigazgatási területe:   2005ha  
ebből belterület:       121ha 
külterület:     1884ha 
 
A település közigazgatási területét az OTrT övezetei közül az országos ökológiai 
hálózat, a komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete és a kiemelten 
érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete érinti. 
 
A Megyei Területrendezési Terv Úrkút közigazgatási területét érintő 
szabályozási övezetei: 
-Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete  
-Komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete 
-Védett természeti terület övezete 
-Védett természeti terület védőövezete 
-Természeti terület övezete 
-Ökológiai (zöld) folyosó övezete  
-Tájképvédelmi terület övezete 
-Csúszásveszélyes terület övezete (a település teljes közigazgatási területe) 
-Vízeróziónak kitett terület övezete (a település teljes közigazgatási területe) 
-Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete  
 
Veszprém Megye környezet-egészségügyi helyzetéről, kiemelten Pápa és Ajka 
kistérségről készült tanulmány alapján (2008., ÁNTSZ KDT Reg. Int.) Úrkúton a 
tüdődaganatok, az agyérrendszeri, a krónikus alsólégúti és az ischaemiás 
szívbetegségek előfordulása is az országos átlag alatti. Veszprém megye 
területéről készült radiológiai összefoglaló helyzetértékelés (2005., Radon 
Kontroll Bt.) szerint a település területén jelentős radiológiai kockázattal 
rendelkező környezeti tényező nem található. A mangánbányában lévő kőzetek 
226Ra koncentrációja alacsony, megfelelő szellőztetés mellett nem igényel 
beavatkozást.  
 
A település lakosságának környezettudatossága még nem éri el a kívánt szintet. 
A település környezetvédelmet, a környezeti minőség javítását célzó programok 
nehézkesen haladnak előre, az elmúlt időszak környezetvédelmi programban 
lefektetett intézkedések közül kevés indult el a megvalósulás felé.  
 
 
1. TALAJVÉDELEM 
 
A település az erdőtalajok övezetébe tartozik. A mészkövön képződött rendzina 
a terület 67%-át fedi. E talajtípus 75%-át erdő, 15%-át füves vegetáció borítja. 
Vízgazdálkodási és termékenységi tulajdonságai kedvezőek, a VI. talajminőségi 
kategóriába sorolhatók. Ezzel összhangban mintegy 75%-ban szántóként 
hasznosítottak, erdősültségük 15%. A településen működik hazánk egyetlen 
mangánbányája. A bányászat során karbonátos-oxidos érc mélyművelésű 
kitermelése történik. Az „Úrkút I-mangán” bányatelek Úrkút egész 
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belterületével és a külterület nyugati részével fedésben van. A település 
területén regisztrált összes felszínmozgás a bányászathoz kötődik. A lösz 
borította, erózió érzékeny, meredekebb morfológiájú területekhez általában 
kötődő felszínmozgásos jelenségek itt még nem fordultak elő. A mélyművelésű 
bányászat hatása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a külszínen 
talajsüllyedés és mozgás következik be, ezzel egy időben repedések, néhol 
beszakadások keletkeznek. Az aláművelt területeket folyamatosan ellenőrzik, a 
beszakadások, repedések feltöltésre kerülnek bányameddővel. Az aláfejtések a 
belterület nyugati részét is érintik, itt a mélyművelés az 1960-as években szűnt 
meg. A kitermelt érc dúsítás nélkül elszállításra kerül.  
 
 
Ügyfél név:  Mangán Bányászati És Feldolgozó Kft 

Cím (székh.):  8409 Úrkút Külterület L Hrsz: 0127.  
 
Határozatszám:  03/075452-000/2006         

Határozat foka:  I fok 

Kiadmányozó hatóság:  Közép-dunántúli KTVF 

Kiadmányozás dátuma:  2006.10.30. 

Határozat tárgya:  "Úrkút I. - mangánérc" védnevű bányatelken működő mélyműveléses 
mangánércbánya környezetvédelmi működési engedélye és kötelezés  

Telephely: Úrkút I. mangánércbánya és előkészítő 8409 Úrkút Külterület 1 

Érvényesség:  2012.12.31. 

Intézkedés:  Egyéb kötelezés előírása; Egyéb engedély megadása  
 
A településhez tartozó területek, talajok, talajvizek vonatkozásában 
szennyezésről nincs tudomásunk.  
 
 
2. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 
 
Egy terület levegőminőségi helyzetének meghatározásához és minőségéhez 
ismerni kell a vizsgált területen a környezeti levegőbe kerülő szennyező 
anyagok mennyiségét, a légkörben zajló fizikai és kémiai folyamatokat, és a 
domborzati valamint egyéb tényezőket. A környezeti levegőbe kerülő 
légszennyező anyagok egy része száraz vagy nedves úton kiülepedik, a 
meteorológiai viszonyoktól függően különböző fizikai vagy kémiai átalakuláson 
megy át, aminek következtében az eredeti légszennyező anyagoknál 
veszélyesebb anyagok is keletkezhetnek. A környezeti levegőben maradt 
légszennyező anyagok a meteorológiai viszonyoktól függően elkeverednek, 
felhígulnak és az előzőekben említett folyamatok végén, ezek 
eredményeképpen alakul ki egy területről az úgynevezett levegőkép, egy térség 
levegőminősége. Az előzőekből következik, hogy egy terület 
levegőminőségének vizsgálata során nem elég csak a kibocsátásokat vizsgálni, 
mert előfordul, hogy a határérték alatti kibocsátások is kedvezőtlen 
levegőminőséget idézhetnek elő, bizonyos a légszennyező anyagok 
felhígulására, elkeveredésére, átalakulására és kiülepedésére a domborzati 
viszonyok és a kedvezőtlen meteorológiai folyamatok esetén.  
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A hazai vizsgálatok alapján megállapítható a légszennyező anyagok a következő 
forrásokból kerülnek a környezeti levegőbe: 
 

� Ipari, mezőgazdasági szolgáltató tevékenységekből 
� Közlekedési és szállítási tevékenységekből 
� Lakossági és intézményi tevékenységekből 

 
A vizsgálatok mutatják, hogy a legnagyobb légszennyező iparágak 
Magyarországon a vegyipar, a kohászat és az energiaipar. A vegyipar 
lényegesen kisebb mennyiségben bocsát ki légszennyező anyagokat, mint 
például az energiaiparban a szénerőművek, ahol jelentős kéndioxid 
kibocsátással üzemelnek, és a kohászat szénmonoxid és a szilárd korom 
kibocsátása is jelentős. Fontos kiemelni viszont, hogy a vegyiparból kikerülő 
légszennyező anyagok közül viszont nagyon sok veszélyes anyag is van. A 
közlekedés és a szállítás inkább a nagyvárosokban a sűrűn lakott területen okoz 
meghatározó légszennyezést és a régi történelmi városok azoknak is belvárosi 
részein, amelyeknek forgalom áteresztő képessége és átszellőzése nem 
kielégítő. A lakossági és intézményi tevékenységénél elsősorban a fűtésből 
eredő légszennyezések a meghatározók. Ez olyan területen jelent 
levegőtisztaság védelmi problémát, ahol a lakossági fűtések nagy kén-, és 
hamutartalmú hazai szenek eltüzelésével történik, valamint a 
tüzelőberendezések korszerűtlenek és a karbantartásuk sem kielégítő.  
A légszennyező anyagokat kibocsátó források alapvetően két csoportba 
sorolhatók: 
 

- pontszerű  
- és diffúz légszennyező források 

 
Pontszerű légszennyező forrásokat jelentenek a gépjárművek kipufogói által 
kibocsátott kipufogógázok, a füstgáz kémények és a különböző elszívók kürtői. 
A légszennyező anyagok kibocsátása mérésekkel egyértelműen 
meghatározható és kibocsátási határértékkel szabályozható. A diffúz 
légszennyező forrásokat a különböző felületekről – alapanyag, 
készterméktárolók, épületek, csarnokok nyílászárói, tárolótartályok légzői, stb. - 
a környezeti levegőbe kerülő légszennyező anyagok jelentik. Egy településen 
belül jelentős diffúz légszennyező forrás még a tavasszal és ősszel végzett avar-, 
és hulladékégetés. A diffúz légszennyező forrásokból a környezetbe kerülő 
légszennyező anyagok mennyisége nem mérhető, ennél fogva kibocsátási 
határértékkel sem szabályozott. A megelőzést a diffúz források megszűntetése 
jelentheti, amire a különböző tevékenységek engedélyezése során kiemelt 
figyelmet kell fordítani. A levegő védelmével, a levegő tisztaságával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) sz. Korm. rendelet állapítja meg. A 
rendelet kimondja, hogy tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz és az ezzel kapcsolatos követelményeket és a 
szükséges intézkedéseket részletezi. A rendelet előírásainak betartatása a 
területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hatásköre. Bizonyos, a rendelet 
által részletesen nem szabályozott helyi specialitásokat a települési 
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önkormányzatnak kell helyi rendelettel szabályozni, ilyen pl. az avar nyílt téri 
égetése, vagy az állattartás helyi szabályozása olyan formában, hogy ebből 
zavaró bűz vagy légszennyező anyag ne kerüljön a környezetbe.  
A település önkormányzati Képviselő Testülete 13/2009.(VIII.12.) számon 
rendeletet alkotott a helyi állattartás szabályairól. A Korm. Rendelet hatályba 
lépésével megszűntek a korábban alkalmazott védettségi besorolások.  A 
jelenlegi szabályozási rendszer szerint levegőtisztaság védelmi zónákat kell 
kijelölni, amelyekben eltérő levegőtisztaság-védelmi követelmények 
állapíthatók meg. A zónák kijelölésének szabályait az 1/2005.(I.13.) KvVM 
rendelet alapján a település a 10-es zónába tartozó terület. A levegő 
védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Korm. 
Rendelet alapján az ebbe a zónába tartozó területekre külön intézkedési 
programot levegőtisztaság védelmi szempontból nem kell készíteniük a 
felügyelőségeknek. Ebből következően a területen lévő környezethasználóknak 
sem kell a levegő minőségének javítására vonatkozó intézkedési tervet 
készíteni. A levegő minőségét és a légszennyező anyag kibocsátás határértékét 
a 4/2004.(VI.7.) KvVM-ESzCsM-FVM együttes rendelet előírásai szabályozzák.  
 
Úrkút település levegője jó, a közlekedésből, a diffúz és a pontszerű forrásokból 
származó légszennyezés alacsony szintű. A település a parlagfűvel enyhén 
szennyezettek közé tartozik. 
 
IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG, LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA: 
 
A fent leírt szempontok és a jogszabályi követelmények alapján vizsgálva 
megállapítható, hogy a településen és környezetében nincsenek jelentős 
légszennyező anyagot kibocsátó létesítmények. A község területén nem 
található olyan ipari létesítmény, amely üzemelése során közvetlenül 
befolyásolná a vizsgált település levegőjének minőségét. A település tágabb 
környezetében sem található olyan légszennyező létesítmény, - erőmű, 
kohászati üzem, vegyipari üzem, stb. - amely a település levegőjének a 
minőségét kimutathatóan befolyásolná, az uralkodó szél É-ÉNY-i, amely 
folyamatosan biztosítja a település átszellőzését. A településen működik a 
Mangán Kft., mely technológiájából adódóan nem befolyásolja a település 
levegőjének minőségét. Telephelyén olajtüzelésű kazánok működnek.  
 
Ügyfél név:  Mangán Bányászati És Feldolgozó Kft 

Cím (székh.):  8409 Úrkút Külterület L Hrsz: 0127.  
 
Határozatszám:  03/006106-000/2007         

Határozat foka:  I fok 

Kiadmányozó hatóság:  Közép-dunántúli KTVF 

Kiadmányozás dátuma:  2007.01.31. 

Határozat tárgya:  Légszennyező forrás működési eng. határozat 

Telephely: Úrkút I. mangánércbánya és előkészítő 8409 Úrkút Külterület 1 

Érvényesség:  2012.02.21. 

Intézkedés:  Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos engedély megadása  
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A településen nagyüzemi állattartást nem folytatnak. A lakóingatlanokon a saját 
célú sertés és kisállat tartás öt év alatt 30 %-ról 15 %-ra csökkent. A tartás 
szabályait a korábban említett önkormányzati rendelet szabályozza. Vitás 
esetekben a Jegyző a helyi rendelet szabályai szerint jár el. 
 
KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS, LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA: 
 
A település belső útjain és a településen átvezető 7308. sz. főúton bonyolódik a 
település forgalma. Az itt közlekedő gépjárművek szennyezik a település 
levegőjét a kb. 8km úton.  
 
A településen az alábbi típusú gépjárművek találhatók: 
 

� személygépkocsi  554 db (öt év alatt 22 db-bal bővült) 
� tehergépjármű       41 db (öt év alatt 19 db-bal bővült) 
� motor          21 db (előző időszakról nincs adat) 
� utánfutó+pótkocsi 42 db 

 
A településen átvezető 7308. sz. átvezető úton bonyolódik a legnagyobb 
forgalom, átmenő forgalommal terhelve az út menti ingatlanokat.  
 
Az út forgalmát a következő adatok tartalmazzák: 
 

� személygépkocsi    158db/nap 
� kis tehergépkocsi      40db/nap 
� autóbusz                    67db/nap 
� nehéz tgk.   132db/nap 
� motorkerékpár    10db/nap 

 
A település belterületén a burkolt utak hossza 8,5 km öntött aszfalt (600 m-rel 
hosszabb az előző időszaknál) Az utak állapota jó, illetve közepes minőségű. 
 
A szilárd összetevőkre vonatkoztatva általánosságban elmondható, hogy míg az 
ülepedő por mértéke csökkenő tendenciát mutat, addig a szálló por 
mennyiségének folyamatos emelkedésével kell számolnunk a közlekedés 
növekedése miatt. A burkolatlan utakon (makadám) történő közlekedés a 
porfelverődésből eredően jelentős légszennyezést okozhat az utak 
környezetében, különösen száraz időben. Tekintettel arra, hogy a levegőbe 
került poron a különböző szennyező anyagok is megtapadnak, a 
légszennyezésnek ezt a formáját a jelenleg burkolatlan utak leburkolásával meg 
kell szüntetni. Amíg erre nincs lehetőség, a kiporzás okozta légszennyezést 
száraz időben locsolással kell csökkenteni, valamint az allergén növények 
rendszeres irtásával (parlagfű) biztosítani a porallergének terjedésének 
megakadályozását.    
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LAKOSSÁGI FŰTÉS, LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA: 
 
A település területén 740 db lakás, 1 db szeszfőzde, 23 db üzlet 
(kiskereskedelmi bolt és vendéglátóipari üzlet), 1 db általános iskola, 1 db 
napközi otthonos óvoda, polgármesteri hivatal, orvosi rendelő, gyógyszertár, 
művelődési ház és könyvtár, valamint néhány ipari vállalkozás található. A 
település gázzal ellátottsága 95%-os, a gázcsőhálózat hossza 22,8 km, rákötött 
háztartások száma 292, a fűtés és a melegvíz előállítás a falusi jellegből 
adódóan a település legtöbb lakóházában fatüzeléssel is történik. Mivel az 
elmúlt időszakban a településen található ingatlanállomány gyakorlatilag 
változatlan maradt, jelen felülvizsgálat a fűtésből származó légszennyező anyag 
kibocsátásra vonatkozó számítási eredményeket ismétli meg: 
 
A helyi átszellőzési és terjedési viszonyokat figyelembe véve megállapítható, 
hogy a lakossági fűtés által előidézett légszennyező anyag koncentrációk 
hasonlóak a gépjármű forgalomból eredőekhez, azaz ez a fajta légszennyezés 
sem befolyásolja számottevően a település levegőjének a minőségét. A 
település területén a pontszerű források légszennyező kibocsátásai által a 
környezeti levegőben előidézett légszennyező anyag koncentrációk jóval az 
előírt egészségügyi határértékek alatt vannak. A település területén a pontszerű 
légszennyező források által okozott légszennyezésen kívül előfordulhat olyan 
tevékenység, amely időszakosan és nem egyértelműen meghatározható módon 
terheli a környezeti levegőt. Ezt a tevékenységet a vonatkozó jogszabály diffúz 
légszennyezésként definiálja, és az alábbi megjelenési formája lehet: 
 
Különböző hulladékok nyílttéri égetése. Ha ezt a tevékenységet nem megfelelő 
helyen, időben és formában végzik jelentős mennyiségű légszennyező anyag 
kerülhet a környezeti levegőbe. A hatályos jogszabály a nyílttéri égetést 
megtiltja, illetve helyi rendeletben történő szigorú szabályozását írja elő.   
 
Építési, bontási munkák során előidézett levegőszennyezés. Száraz időben nem 
megfelelő technológiával végzett építés, bontás során építőanyag és bontási 
hulladék rakodásánál, szállításánál jelentős mennyiségű a lakosságot zavaró por 
kerülhet a környezeti levegőbe. Ezt a tevékenységet is helyi rendeletben kell 
szabályozni, valamint a kiadott bontási engedélyekben szabályozni és 
betartását ellenőrizni kell. 
 
Az állattartás légszennyező hatása. A vizsgált községben a már említett 
formában történő állattartás jellemző. A nem megfelelően végzett állattartás, 
trágyakezelés jelentős a lakosságot zavaró bűzt idéz elő. A település 
önkormányzata a 13/2009.(VIII.12.)  helyi rendeletben szabályozza az 
állattartást. A rendelet betartását a jegyző folyamatosan ellenőrzi. A vizsgálat 
során megállapítottuk, hogy a fenti tevékenységgel kapcsolatban a helyi 
rendelet betartása maradéktalan, állattartással kapcsolatos lakossági 
panaszokat, bejelentéseket az Önkormányzat kivizsgálja.  
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3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉKKEZELÉS: 
 
A hulladékok keletkezése a civilizált társadalmak elkerülhetetlen természetes 
velejáróra. A hulladékoktól való megszabadulás mindig mindenhol gondot okoz. 
Ezek a gondok elsősorban a hulladék termelőjénél jelentkeznek, de a 
mennyiség és a veszélyesség növekedésével konfliktusokat okoz a társadalmi és 
a természeti környezetben is. Ezek a konfliktusok csak a hulladékkal kapcsolatos 
viselkedési normákat tartalmazó és rögzítő hulladékgazdálkodási rendszerrel 
oldhatók fel. Magyarországon egy ilyen átfogó rendszer kereteit teremtette 
meg az Országgyűlés, amikor 2000. május 23-án elfogadta a 2001. január 1-től 
hatályos A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényt, amely ezen a 
társadalmilag és gazdaságilag egyaránt fontos területen első ízben fogalmazza 
meg a viselkedési normákat, a jogokat és kötelezettségeket. A törvény úgy 
rendelkezett, hogy a feladatok egységes és egyértelmű kezelése céljából 
Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) kell készíteni, amit a Kormánynak 
a törvény hatályba lépését követő 180 napon belül az Országgyűlés elé kell 
terjeszteni. Az OHT 110/2002.(XII.12.) OGy. határozattal 2002-ben elfogadásra 
került. Az OHT alapján és annak elfogadását követően 270 napon belül területi 
hulladékgazdálkodási terveket kellett készíteniük a környezetvédelmi 
felügyelőségeknek, majd ezek miniszteri rendeletben történő kihirdetését 
követően 270 napon belül a települési önkormányzatoknak helyi 
hulladékgazdálkodási terveket kellett készíteni és kiadni. A tervekben a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal szinkronban kellett megfogalmazni a 
hulladékgazdálkodási feladatokat.  
 
A különleges kezelést igénylő veszélyes tulajdonságokkal rendelkező 
hulladékokat külön kell kezelni.   
A település rendelkezik helyi hulladékgazdálkodási tervvel és így minden a 
településen keletkező hulladékot ezek kezelését és ártalmatlanításának módját 
a HGT tartalmazza (Közös helyi hulladékgazdálkodási terv Ajka város és Ajka 
környéki települések, Bautech 2004.)  
 
VESZÉLYES HULLADÉKOK 
 
A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének a 
követelményeinek követelményeit a hulladékgazdálkodásról szóló törvény 
végrehajtása tárgyában kiadott 98/2001.(VI.15) Korm. rendelet tartalmazza. A 
Korm. rendelet előírja, mind a gyűjtés, tárolás mind az ártalmatlanítás 
feltételeit. A jogszabály feltételei végrehajtásának megkövetelése és 
ellenőrzése a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladata. A vizsgált 
településen a Mangán Kft-nél keletkező veszélyes hulladékok elszállításáról és 
ártalmatlanításáról a vállalkozás gondoskodik. 
Az elhullott állatok ártalmatlanításáról a település önkormányzatának 
13/2009.(VIII.12.) rendelete rendelkezik. A települési önkormányzat szerződése 
szerint az elhullott állattetemeket a szentgáli dögkonténerben kell elhelyezni.  
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KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK 
 
A kommunális hulladékok körébe a települési szilárd és folyékony hulladékok 
tartoznak. A települési szilárd hulladék az emberek minden napi élete során a 
lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a 
lakóházak közös használatú helyiségeiben a közforgalmú és zöldterületeken, az 
intézményekben és vállalkozásokban keletkező veszélyesnek nem minősülő 
hulladékok.  
A település külterületén 1988. óta működő Szeszfőzde desztillációs 
maradékának az üzemnél történő ideiglenes tárolását kettős szigetelésű 
(ellenőrzött) betonsilóban, havonkénti igazolt, komposztálásra való 
elszállítással kell biztosítani.  A Mangán Kft. által a mangánérc dúsítása során 
nagy tömegben felhalmozódott maradék iszap felhasználható nyersanyagnak 
tekinthető. Felhasználási lehetőségek a szilikát iparban a mező-, és 
erdőgazdálkodásban talajjavító és mikroelem pótló, valamint az iszap 
fémtartalmának kohászati felhasználása is lehetséges. Rekultivációval az iszap 
tárolási problémája megszűnik. 
A települési folyékony hulladék a szennyvíz elvezető hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely emberi 
tartózkodásra alkalmas területek szennyvíztároló létesítményeiből és egyéb 
helyi közműpótló berendezéseknek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna és 
árokrendszerből, valamint gazdasági, de nem termelési technológiai 
tevékenységből keletkezik.  
A kommunális hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás követelményeinek 
meghatározása a települési önkormányzat felelőssége. 
 
A településen gyűjtött és a lerakóra szállított hulladék éves mennyisége: 
0,59354 ezer tonna. 
 
A település kapcsolódik a szervezett hulladékgyűjtési rendszerhez. A szilárd 
települési hulladék gyűjtését az Avar Kft. végzi, hetenkénti gyakorisággal,  a 
szabványos gyűjtő edényekben gyűjtött hulladékot jelenleg még az ajkai 
regionális lerakóra szállítja ártalmatlanításra a királyszentistváni Regionális 
Hulladéklerakótelep elkészültéig. Az ajkai hulladéklerakó átrakóvá válik. A 
településen gyűjtött és elszállított hulladék hasznosítható komponenseinek 
szétválogatására szolgáló szelektív hulladékgyűjtés a településen jelenleg nincs, 
de a településen működő Rieger és társai Kft.-nél a termeléséből keletkező 
papírhulladék újrahasznosításra kerül. 
A jelenlegi rendszer a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
követelményeinek és az OHT célkitűzéseinek nem felel meg. A település is tagja 
az Észak-balatoni Regionális Hulladéklerakó konzorciumnak, a térség komplex 
hulladékkezelése a kivitelezési menetrend szerint 2010 évben meg is valósul. A 
projekt során a településen a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése meg fog 
történni. Belterületen három szelektív hulladékgyűjtő sziget megvalósítása 
tervezett 2010-ben. 
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A potenciális újra felhasználható anyagok közül a legnagyobb a papír 
részaránya, a többi hasznosítható anyag együttes mennyisége összességében 
egyenlő a papír mennyiségével. A kommunális hulladékban jelentős a bomló 
szerves anyag részaránya, amelynek a lerakással történő ártalmatlanítását a 
hatályos jogszabályok korlátozzák.  Ezt az anyagcsoportot ki kell válogatni és 
komposztálás után hasznosítani kell. A települési szilárd hulladék hasznosítható 
részének a kiválogatásával jelentősen csökkenthető a lerakással 
ártalmatlanítandó  hulladékmennyisége,  következésképpen a hulladéklerakók 
kapacitása ezáltal megnövelhető.  
 
A vizsgálatok adatai szerint a háztartásokból, intézményekből származó 
települési szilárd hulladékban 0,5-0,9 m/m% veszélyes hulladék található. A 
veszélyes hulladékok az alábbi alkotókból állnak, melyet a következő táblázattal 
szemléltetünk: 
 

VESZÉLYES HULLADÉK ALKOTÓK 
 

m/m% 

száraz elem 21 

gyógyszer 13 

fáradt olaj 24 

növényvédő szer 2 

festék, göngyöleg 12 

akkumulátor 10 

sütő zsiradék  4 

fénycső 2 

 
A településen meg kell oldani a szelektív gyűjtést, a hasznosítható hulladékok 
minél nagyobb arányának a kiválogatását és hasznosítását. A megvalósításra 
kerülő Észak-balatoni Regionális Hulladék lerakó üzembe helyezésével egy 
időben a szelektív hulladékgyűjtés várhatóan meg fog valósulni 
 
A település területén időnként úgynevezett elhagyott hulladékok bukkannak 
fel. Ezen területek felszámolásáról, a hulladékok lerakóra történő elszállításáról 
az önkormányzat gondoskodik. Továbbiakban a Jegyző határozott, gyakori 
ellenőrzésekkel, vétkesek felelősségre vonásával gátolja meg a hulladékok 
elhagyását.  
A település területe nagy részben, 62%-ban csatornázott. A szennyvíz 
feldolgozást a DRV a településen működő biológiai tisztító berendezésen 
200m3/d végzi. A csatornahálózatba be nem kötött lakások szennyvizei 
zártrendszerű derítőkbe kerülnek, ahonnan engedélyezett szakvállalkozások 
ellenőrzött befogadó helyekre szippantással szállítják. Törekedni kell a meglévő 
csatornarendszerhez való csatlakozás mielőbbi teljessé tételére. A településen 
a szennyvízcsatorna- hálózat teljeskörű kiépítésére folyamatban lévő projekt 
fut. Addig, amíg ez meg nem valósul a felszín alatti víz és talaj szennyezés 
elkerülése miatt a jogszabályi követelményeknek megfelelően felül kell vizsgálni 
a gyűjtőaknák vízzáróságát.  
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4. VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS 
 
VÍZELLÁTÁS 
 
Úrkút vízrajzára jellemző: külterületén mintegy 4,5 ha-ron helyezkedik el az 
úgynevezett Úrkúti tároló, és ÉNY-i oldalán folyik a Csinger patak. A rétegvíz 
készlet a tározó kőzet kapacitása szerint váltakozva 1-2 l/s.km2 között van. 
Mind a felszíni, mind a felszín alatti vízkészletek kihasználtsága körülbelül 40% 
körül van. 
A település vízellátása a település területén lévő Mangán Bányászati és 
Feldolgozó Kft. által folytatott bányászati tevékenység kapcsán  + 175m-es 
alapszinten előtörő karsztvízből történik. A községi vízművet a Dunántúli 
Regionális Vízmű Rt. Nyugat-balatoni Igazgatóságának sümegi üzemvezetősége 
üzemelteti.  A vízellátó rendszer a bányából kinyert karsztvizet mechanikai 
tisztítás és fertőtlenítés után juttatja az ellátó csővezeték rendszerbe.  A 
jelenlegi állapot csak a bányászati tevékenység fenntartásáig lehetséges. A 
bányászati vízkiemelés megszüntetése esetén az egységes mezozoós vízszint 
kialakulása várható, mivel a liász mészkő a fejtéseken keresztül a kréta 
mészkővel közvetlen kapcsolatba kerül, ezért a karsztvíz minősége jelentősen 
és visszafordíthatatlanul romlani fog. A település további vízellátása 
biztosítható:  
Egyik alternatíva: csatlakozás az ajkai vezetékes hálózathoz. A csatlakozó 
vezeték kiépítése kb. 8-9km. Az önkormányzat a megvalósításra vízjogi 
engedélyezési tervvel rendelkezik. 
Másik alternatíva: a jelenleg üzemelő források fúrásokkal történő megkeresése 
és kút, vagy kutak létesítésével a település vízellátását megoldani. Geológiai 
vizsgálatok szükségesek, gazdaságossági számítások, de első becsléssel 
belátható, hogy az Önkormányzat saját anyagi erőforrásaiból képtelen 
bármelyik alternatívát is megoldani.  
Harmadik alternatíva: a bányában üzemelő vízmű fenntartása 
Az ajkai hálózathoz való csatlakozást KEOP segítséggel törekszik a település 
megvalósítani. 
 
Vízföldtani jellemzők: 
A karsztvíz az úrkúti területen a következő kőzetrétegekből tör elő  4,3m3/perc.  

 
� A júra korú karbonátos kőzetekből 
� A krétakorú rekriéniás mészkő összletekből  
� Az eocén korú mumuliteszes mészkő összletekből 
� Szürke agyag  

 
A karsztvíz elsősorban a tektonikai vonalak mentén tört be és a gyűrt zónákban 
is a lemezes tűzköves mészkövek réteglapjai mentén tárolódik. Az utóbbi 
években az úrkúti mangán ércbánya által emelt vízmennyiség 10%-a kerül 
felhasználásra ivóvízként, a többi elfolyik a Csinger patakba.   
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A vízműből szolgáltatott víz minősége: 
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja 
a Dunántúli Regionális Vízmű Rt. akkreditált laboratóriuma, illetve ellenőrző 
méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete. A víz minőségi 
vizsgálatok alapját a 201/2001.sz. Korm. rendelet előírásai adják. Az ivóvíz 
minősége megfelel a szabvány által előírt minőségnek, 2005. 01. 25-ei vizsgálati 
jegyzőkönyv mellékletben. A kiemelt, szolgáltatott vízmennyiséget óra méri.  
 
Szolgáltatott vízmennyiség:  cca. 75 ezer m3/év 
 
A hálózatba táplálás előtt folyamatos klóradagolásával fertőtlenítik a 
karsztvizet.  
 
Ügyfél név:  Mangán Bányászati És Feldolgozó Kft 

Cím (székh.):  8409 Úrkút Külterület L Hrsz: 0127.  
 
Határozatszám:  03/063566-000/2007         

Határozat foka:  I fok 

Kiadmányozó hatóság:  Közép-dunántúli KTVF 

Kiadmányozás dátuma:  2007.09.05. 

Határozat tárgya:  Úrkút, mangánbánya vízellátása ügyében 20049/1991, 23087/1998, 
22546-3/1999, 22739/2000, 22838/2001, 24185-3/2003, 13729/2006 sz. 
(57512/06 iktatószámú) és 20701/2006 (1554/2007 iktatószámú) 
határozattal módosított 20828/1985 sz. vízjogi üzemeltetési engedély 
határozat módosítása 

Telephely: Úrkút I. mangánércbánya és előkészítő 8409 Úrkút Külterület 1 

Érvényesség:  visszavonásig 

Intézkedés:  Határozat módosítása  
 
CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 
 
Úrkút községben a település csatornázottsága részben megvalósult. A 
közcsatorna hálózatba bekötött lakások száma 467db (a 721db ivóvízvezetékkel 
ellátottból). A szennyvízcsatorna hossza 4,9 km. A szennyvízcsatorna hálózatba 
be nem kötött lakások és intézmények szennyvizeit szennyvíz aknákban gyűjtik 
és szippantás után az engedéllyel rendelkező vállalkozók szennyvíztisztító 
telepre szállítják. A hatályos jogszabályok előírása szerint az ingatlantulajdonos 
az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot úgy köteles gyűjteni, 
hogy környezetszennyezést ne idézzen elő. Meg kell akadályozni a felszín alatti 
víz és talaj elszennyeződését, a bűz kibocsátást és a fertőzésveszély 
kialakulását. A követelmények betartásához a települési folyékony hulladékot 
szigetelt, zárt tárolóban kell gyűjteni és annak begyűjtésére jogosult kezelőnek 
kell átadni. A települési folyékony hulladék kezelője – a szippantást és szállítást 
végző szervezet- kell, hogy rendelkezzen olyan gépjármű, eszköz és 
szakemberállománnyal, amely garantálja a települési folyékony hulladék káros 
környezeti hatásoktól mentes kezelését és szállítását. 
 
A fenti követelmények betartásának ellenőrzésére felül kell vizsgálni a 
településen a folyékony települési hulladék gyűjtésének kezelésének és 
ártalmatlanításának a rendszerét. Érvényt kell szerezni 10/2000. (VI.2.) Köm-
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EüM-FVM KHVM rendeletben előírt talajterhelési előírásoknak. A vizsgált 
település szennyeződés érzékenységi besorolása, a felszín alatti vizek 
minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 
219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint „A” érzékeny, tehát a területen 
szennyvíz nem szikkasztható el. A településen a szennyvízcsatornázottság teljes 
kiépítése és a meglévő szennyvízcsatorna-hálózat rekonstrukciója KEOP 
forrásból tervezett. 
 
CSAPADÉKVÍZ- ELVEZETÉS 
 
A település földrajzi helyzetéből adódó belvízveszély-védelme érdekében már 
korábban kiépített, kb. 90%-ban nyílt árokrendszer vezeti le a csapadék és 
egyéb elfolyó vizeket a Csinger patakba. Az árokrendszer általában 
működőképes állapotú, folyamatos tisztítást, karbantartást igényel. A 
belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat rövid távon felülvizsgálatra és 
rekonstrukcióra szorul. A szennyvízhálózat kiépítését követő úthelyreállítások, a 
közutat és a belterületi úthálózatot érintő felújítások, korrekciók során fokozott 
figyelmet kell szentelni az utakat kísérő csapadékvíz-elvezető műtárgyak 
helyreállításának. A külterületi vízfolyások és árkok jókarban tartásáról 
gondoskodni kell. A vízfolyások fenntartása során biztosítani kell 
természetközeli kialakításukat, mérnökbiológiai módszerek alkalmazását. 
 
 
5. TERMÉSZETI KÉP, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
A település a déli Bakony részén a Kab-hegytől északi irányban egy hosszanti 
völgyben terül el, tszf: 400 m magasságon. A völgy körül kisebb-nagyobb 
dombokkal tarkított hullámos vidék húzódik. Ezeket a lankákat különböző 
fajtájú erdők borítják. A község a Tótvázsony- Bakonygyepes útvonalon 
helyezkedik el Veszprémtől 25km, Ajkától 8km távolságra. Úrkút bányász jellege 
vált ismertté évtizedeken keresztül. A század elején kezdődött meg a 
mangánérc bányászása, amely a mai napig is kismértékben de tart. Ennek 
köszönhető a Csárdahegyi Őskarszt, mint természetvédelmi terület kialakulása 
is. A bányászat kezdetekor a mangánércet kézi erővel fejtették ki így az őskarszt 
sziklák teljes épségükben megmaradtak. A Balatontól, mint fő idegenforgalmi 
helytől való távolsága 30km a településnek. A Kab-hegyhez való közelsége miatt 
kiválóan alkalmas gyalogos turizmus részére is. Városlőd-Kislőd irányából erdőn 
keresztül egyszerűen megközelíthető Úrkút. A Kab-hegy része az országos 
Kéktúra útvonalnak is. A Kab-hegyről kilátás nyílik jó idő esetén keleti irányban 
a Balatonig, nyugati irányba egészen a Somló hegyig. A Kab-hegy tengerszint 
feletti magasság a 600m.  

 
Az 1917-ben folytatott szén kutatások nyomán a Csárda hegy környékén talált 
kőszéntelep keleti részén bukkantak mangánércre. A karsztos töbrökbe települt 
kőzetet kézzel fejtették, válogatták és dúsították megfelelő minőségű ércre. A 
mangánérc külfejtéses termelése során különleges karsztos jelenségeket és 
őskarsztos térszíni alakulatokat tártak fel. A jelenség hazánkban egyedül álló. 
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Fenntartása ezért tudományos, oktatási és ismeretterjesztési célokból fontos. 
Az Úrkúti őskarszt gazdag formavilága, valamint a kőzetek felületén sok színben 
kivált vasas, mangános kéreg sajátos és esztétikus látványt nyújt. A nagyobb 
kiterjedésű karsztos térszín felidézi a karsztvidék hangulatát. A gépesített 
bányaművelés a karsztos képződményeket nagyrészt tönkreteszi vagy a 
töbröket nem tárja fel kellőképpen, ezért a természetvédelmi terület további 
bővítésére valószínűleg nem lesz lehetőséget. A Csárda hegyen található laza, 
gömbhéjas, vesés mangánérc gumók, a mangánnal átitatott tűzkő és mészkő 
érdekes és szép példányait szemlélheti a látogató. A környező dombokon erdők 
találhatók. A leggyakoribb fafajták: tölgy, bükk, cser, gyertyán.  A község 
külterületén található vizes területeken és az öntéstalajon kialakult nedves 
körülményeket kedvelő növénytársulások jöttek létre. Jellemző a magas 
kórósok, illetve a nádasok jelenléte.  
 
A terület éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves kis táj szubatlanti 
jelleggel, de Kab-hegy térségében már közel nedves éghajlatú. A hőmérséklet 
éves átlaga 8-9,5 °C az évi abszolút hőmérsékleti maximumok sok évi átlaga 
30,0-30,5 °C, a minimumoké mínusz 13,2 és mínusz 13,7 °C között van. A 
csapadék évi összege 700 mm körül valószínű. Átlagosan több mint 50 napon át 
a talajt hó borítja, az átlagos vastagság 40cm körüli. Uralkodó az É-i, ÉNY-i szél; 
az átlagos sebesség a csúcsokon 4,5 m/s körüli, máshol 3 és 4 m/s körüli. 
 
FLÓRA 
 
A terület növényföldrajzi tekintetben a Pannon flóra tartomány Alföld flóra 
vidékén belül a Dunántúli Középhegység flóravidékének a Bakonyt magába 
foglaló Vesprimense flóra járása. Az erdők aránya a település külterületén 
főként rendkívül magas. A lombkorona szintet a cser, a kocsányos tölgy, 
elegyesen fordul elő erdei fenyővel. A cserjeszintet feketebodza, veresgyűrű 
som, egybibés galagonya, fagyal, kökény, szeder adja. A gyepszintben a 
közönséges aranyvessző, erdei gyömbérgyökér, erdei turbolya és seprence 
fordul elő. A nedvesebb alacsonyabb területeken puhafa ligeteket találunk. 
Ezek összefüggő erdőt nem alkotnak, ligetszerűen kísérik a Csinger árok 
medrét. Facsoportokat alkotva jelennek meg a mélyebben fekvő nedvesebb 
területeken. A cserjeszintben a feketebodza található. Az aljnövényzetben 
nagycsalán, bojtorján, foltosbürök, torzsikaboglárka, komló, feketenadálytő, 
erdei iszalag tenyészik.  A lösszel fedett területeken a termőtalajnak 
köszönhetően az intenzív szántóföldi növénytermesztés vette át a természetes 
növénytakaró helyét. Az árokszéleken, mezsgyéken a roncsolt löszpuszta gyep 
maradványai megtalálhatók. Itt pusztai csenkesz, csomós ebir, franciaperje, 
tarackbúza, ligeti zsálya, közönséges cickafark, útszéli bogáncs, útszéli imola, 
takarmány lucerna, tejoltó galaj, vadmurok, vajszínű ördögszem, közönséges 
bakszakáll, vasfű, sárkerep lucerna. Ezekhez további fajok társulnak, pl. lóhere, 
erdei angyalgyökér, lándzsás útifű, hólyagos habszegfű, ritkán mocsári gólyahír 
és sárga nőszirom. Kísérő növények szürke aszat, orvosi ziliz, libapimpó, borzas 
füzike, héjakút mácsonya, stb. A bolygatott részeken tarackbúza, ebszékfű, 
mezei aszat, szamárbogáncs, útszéli bogáncs, vízi hídőr és ritkán nád, torzsika 
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boglárka gyakori.  Ezen területeken jelentősen védelemre szoruló, illetve védett 
fajok nem fordulnak elő.  
 
FAUNA 
 
A gerinctelenek közül a szarvasbogár, nagy hőscincér, aranyos bábrabló, kardos 
lepke, nappali pávaszem említendő. A gerincesek közül a kétéltűek családjából 
gyakori a zöld levelibéka, a kecskebéka, a vörös hasú unka, a pettyes és tarajos 
gőte, szinte mindenütt a barna és a zöld varangy, a kertekben a barna ásóbéka. 
A hüllők néhány faja is képviselteti magát: a fürge és a zöldgyík, a vizek 
közelében a vízisikló az erdő területeken az erdei sikló fordul elő. A madárvilág 
rendkívül gazdag. Víz közelben a tőkésréce, fehérgólya, szürke gém él. A 
sólyomalkatúak közül a nyílt területeken a vörös vércse, egerészölyv, 
gatyásölyv, valamint a téli időszakban a kékes rétihéja, kertekben, 
erdőterületeken a héja, karvaj fordul elő gyakrabban. Nem fészkelő de 
vendégként megjelenik a kerecsen sólyom is. A tyúkalakúakat a fácán, a fogoly, 
a fürj képviseli. A lilealkatúak közül a bíbic, a nedves rétek fészkelője. A 
galambalkatúak közül az örvös galamb, a kék galamb, balkáni és vadgerle fordul 
elő. A baglyokat a kuvik, a macskabagoly, a gyöngybagoly, valamint az erdei 
füles bagoly képviseli. A szalakóta alakúak közül a gyurgyalag, a szántóföldek 
közötti leszakadások partfalaiban talál fészkelő helyet. Ugyanebből a rendből él 
még itt a búbos banka, a harkály alkatúakat a balkáni és a nagy fakopáncs, a 
nyaktekercs, a zöldküllő képviseli. Az énekes madarak közül előfordul a 
belterületeken a molnár és a füsti fecske, sárgarigó, barát, kék, és széncinke, 
fekete, énekes és szőlőrigó, házi és kerti rozsdafarkú, házi és mezei veréb, a 
csicsörke, erdőkben a szajkó, a csuszka, a rövidkarmú fakusz, az ökörszem, 
vörösbegy, erdei pinty, fülemüle, a szántóföldi területeken a búbos pacsirta, a 
mezei pacsirta, a parti fecske, a szarka, csóka, vetési és dolmányos varjú, 
őszapó, rozsdás és cigány csaláncsúcs, hantmadár, kerti, barát és mezei 
poszáta, fitisz és csilpcsalp füzike, örvös és szürke légykapó, barázda billegető, 
tövis szúró gébics, seregély, zöldike, csíz, tengelic, meggyvágó, és a sordéj.  
 
Az emlősök közül a sün, a vakondok, mezei nyúl, mókus, mogyorós pele, róka, 
erdőkben a nyuszt, belterületeken a nyest, menyét él. Erdős területeken a 
vaddisznó, az őz és a gímszarvas említendő. 
 
 
6. TERMÉSZETVÉDELEM, ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 
 
TERÜLETTEL VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 
 
A természetvédelmi feladatokat Veszprém megye területén is a Balatoni 
Nemzeti Park Igazgatóság látja el.  A település területén található a „Csárda 
hegyi őskarszt”, mely a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. sz. törvény 
alapján  természetvédelmi oltalom alatt áll, ugyanezen törvény 28.§ (4) 
bekezdése értelmében országos jelentőségű természetvédelmi területnek 
minősül. 
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A települést érinti Veszprém megye területrendezési tervének tájképvédelmi 
övezete, az OTrT által meghatározott ökológiai hálózat övezetén belül a 
természeti terület és az ökológiai folyosó övezete. 
 
Országos védelem alatt áll a Csárdahegyi Őskarszt. Területén védendő földtani 
értékek helyezkednek el - a Hierlatzi Mészkő Formáció és az Úrkúti Mangánérc 
Formáció. 
 
A településen Natura 2000 területek kerültek kijelölésre. 
 
A településen található idős fák, és a nem védett területen elhelyezkedő 
földtani értékek helyi jelentőségű védett természeti emlékként védelem alá 
kerültek. A természeti emlékek védelem alá vonásáról az 
ingatlantulajdonosokat értesíteni kell. 
 
A település területén található források állapotfelmérése elvégzendő, 
környezetük karbantartásáról gondoskodni kell. 
 
A település területére egyedi tájérték felmérés nem készült.  
 
A település területén található védett természeti értékek: 
 
1.Országos védelem alatt álló terület helyrajzi száma 
0139/3 
 
2.Natura 2000 területek helyrajzi számai 
083/3, 084, 085, 092, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 
0118/5, 0118/6, 0118/7, 0118/8, 0120 
 
 
3.Nyílt karszt területek helyrajzi számai 
02/2, 03/2, 04/1, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 011, 026/a,b,c, 033/2-3, 033/12, 
042/1, 043, 047, 051, 054, 065/13-21, 065/22/a-b, 072/1-3, 074/1-2, 077, 
078/a,b, 082/1-2, 086/5, 086/8-11, 094, 095/1-4, 095/7,  095/10, 095/11, 0102, 
0103, 0104, 0104/1-3, 0105, 0106/1-4, 0108/1, 0110, 0111/3-8, 0112, 0113/2, 
0113/3-4, 0112, 0113/2-4, 0121/4-5, 0124, 0127/1, 0129, 0130, 0131, 0132, 
0135/4, 0141/3, 0141/7, 0141/8, 0142, 0143/1 
 
4. Az országos ökológiai hálózatba tartozó területek helyrajzi számai: 
Természeti területek 
02/2, 03/2, 04/1, 04/2, 011, 095/1, 095/11 (megosztva), 095/3/a, 0103, 0104, 
0104/1, 0106/b, 0108/1, 0110, 0111/1-8, 0112 (megosztva), 0113/3, 0118/1, 
0121/g, 0124 (megosztva), 0127 (megosztva), 0127/f,g,l, 0130 (megosztva) 
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Ökológia (zöld) folyósó 
077 (megosztva), 078 (megosztva), 083/3, 084 (megosztva), 085 (megosztva), 
086/3, 087/2, 092 (megosztva), 0118/3, 0118/4, 0118/5, 0118/6, 0118/7, 
0118/8, 0120 (megosztva), 0121/3 
 
5. Tájképvédelemi övezet által érintett területek helyrajzi számai 
02/2, 03/2, 04/1, 04/2, 032/1-3, 042/1, 042/2 (megosztva), 043, 046, 047, 050, 
051 (megosztva), 052 (megosztva), 054/a,b, (megosztva) 
 
6. Helyi jelentőségű védett természeti emlékek: 
 
Belterületi fák 

 
 Latin név  Hrsz Megjegyzés 

1Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3 Belfegor előtt 
2Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3  
3Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3  
4Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3  
5Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3  
6Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/3  
7Betula pendula nyír 395/3  
8Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/1  
9Aesculus hippocastanum vadgesztenye 395/1  

10cseresznye   396/11  
11Picea abies luc 396/11  
12Picea abies luc 396/11  
13Picea abies luc 396/11  
14Picea abies luc 396/4 Polgármesteri hiv 
15Betula pendula nyír 396/4  
16Juglans regia dió 35 Kilencház utca 
17Juglans regia dió 26  
18körte   23  
19Populus sp nyár 28/7  
20Salix alba fehér fűz 15/2  
21Salix alba fehér fűz 430/4 Művház 
22Platanus x hybrida platán 430/3 Művház előtt 
23Picea abies luc 515 Petőfi S. utca 
24Picea abies luc 515  
25Picea abies luc 515  
26Juglans regia luc 459  
27Juglans regia dió 429  
28Salix alba fehér fűz 429  
29Tilia cordata hárs 434/4  
30Picea abies luc 441/13 csoport 
31Cupressus sempervirens ciprus 32  
32Picea abies luc 32  
33Juglans regia dió 410/9  
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 Latin név  Hrsz Megjegyzés 
34Juglans regia dió 398/5  
35Pinus sylvestris erdei fenyő 268/1 csoport a temetőben 
36Juglans regia dió 172  
37Juglans regia dió 172  
38Tilia cordata hárs 268/1 3 db a temetőben 
39Juglans regia dió 306  
40Juglans regia dió 282  
41cseresznye   390/6  
42cseresznye   275  
43cseresznye   390/2  
44cseresznye   390/4  
45cseresznye   408/5  
46cseresznye   393/5  
47cseresznye   423/9  
48Tilia cordata hárs 408/21  
49Acer pseudoplatanus  408/21  
50Pinus sylvestris erdei fenyő 371 16 db 
51Acer saccharinum juhar 517/2 hármas fasor 
52Acer saccharinum juhar 252 hármas fasor 
53Juglans regia dió 255 fasor  
54Tilia cordata hárs 371  
55cseresznye   339  
56cseresznye   373/4  
57Juglans regia dió 373/5  
58juglans regia dió 377  
59juglans regia dió 373/5  
60juglans regia dió 377  
61juglans regia dió 373/5  
62Prunus cerasifera cseresznyeszilva 375  
63Juglans regia dió 361  
64cseresznye   381  
65Juglans regia dió 365  
66Juglans regia dió 208  
67Juglans regia dió 195/2  
68Juglans regia dió 193  
69Juglans regia dió 294  
70Juglans regia dió 178  
71Juglans regia dió 178  
72Juglans regia dió 177  
73cseresznye   142  
74Sequoiadendron giganteum mammutfenyő 109   
75Sophora japonica japánakác 114/1   
76Juglans regia dió 107   
77Fraxinus angustifolia ssp pannonica magyar kőris 128   
78Betula pendula nyír 139/2 13 db  
79Quercus petraea tölgy 139/2 facsoport  



Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009 - 2014 
_____________________________________________________________________________ 

24 

 Latin név  Hrsz Megjegyzés 
80alma   87   
81Juglans regia dió 260   
82Juglans regia dió 262   
83Juglans regia dió 168   
84Juglans regia dió 264   
85Juglans regia dió 257   
86Juglans regia dió 257   
 
Külterületi fák 
 

 Latin név Magyar név Hrsz Megj. 
100Juglans regia dió 0133/5/b  

101Fagus sylvatica bükk 0106/b  

102Fagus sylvatica bükk 0118/1/a  

103Ulmus sp. 2db. vénic szil 0118/1  
104Tilia cordata kislevelű hárs 019/12  
105Tilia cordata kislevelű hárs 021/7  

106Quercus petraea 
kocsánytalan 
tölgy 019/13  

107Fraxinus excelsior magas kőris 020/57  
108Aesculus hyppocastanum vadgesztenye 020/22  
109Tilia cordata 2db kislevelű hárs 020/23  

 Latin név  Hrsz Megjegyzés 
110Tilia cordata 11db kislevelű hárs 020/44  
111Tilia cordata 3db kislevelű hárs 020/42  
112Aesculus hyppocastanum vadgesztenye 088 fasor 
113Tilia, Fraxinus vegyes fasor hárs, kőris 012  
114Tilia, Fraxinus vegyes fasor hárs, kőris 012  

 
Védett földtani érték: 
 
Zirci Mészkő Formáció (kréta) - Úrkút, mangániszap tároló  
 
A település területén található művi értékek: 

 
Helyi jelentőségű művi értékek: 
1. Lakóépület    Kilencház u.22. 15/1 hrsz 
2. Iskola     Rákóczi F.u..  41 hrsz 
3. Lakóépület    Rákóczi F.u.26. 67 hrsz 
4. Lakóépület    Rákóczi F.u.22  69 hrsz 
5. Lakóépület    Rákóczi F.u.  112/3 hrsz 
6. Kereszt     Hősök u.  268/1 hrsz 
7. Bányászotthon       395/18 hrsz 
8. Templom, kereszt, emlékmű  Rózsa u.  402 hrsz 
9. Falumúzeum    Rózsa u.  428 hrsz 
10. Lakóépület    Mező köz  458 hrsz 
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11. Lakóépület    Petőfi S.u.33..  515 hrsz 
12. Magtár     Zsófiapuszta  021/7 hrsz 
13. Kúria     Zsófiapuszta  020/22 hrsz 
 
Helyi értékvédelmi területet képező ingatlanok helyrajzi számai 
394 hrsz egy része, 398/1-8 hrsz, 402 hrsz egy része, 403/1-10 hrsz, 404 hrsz, 
405 hrsz egy része, 406/1-6,8-14 hrsz, 407 hrsz, 408/1-12,14-21,23,25-30 hrsz, 
409 hrsz, 410/2-9,17 hrsz, 411 hrsz, 412/2-18,20,21 hrsz, 413 hrsz, 414 hrsz, 
416/1-12 hrsz, 417 hrsz, 418/1-14 hrsz, 422 hrsz, 423/1-9 hrsz, 424 hrsz, 
425/1,2,4,5,7-11 hrsz, 426/1,4 hrsz,  

 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 
1.KÖH 9502. 021/7, 024, 025/1, 085/5, 086/7-11, 088 hrsz 
2.KÖH 9501. 06/3, 06/4 hrsz (A lelőhely elhelyezkedése csak hozzávetőleges 
pontossággal ismert). 
 
 
7. ZAJ-, ÉS REZGÉS VÉDELEM  
 
A KÖRNYEZET ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE 
 
A vizsgált település egyes területein kialakuló zajterhelés a különböző 
zajforrások kibocsátásaiból tevődik össze. A zajforrások 5 fő csoportra 
oszthatók:  
 

Ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek 
Közlekedés 
Lakóterületen folytatott zajos tevékenység (pl. vállalkozások) 
Szórakozó helyek, hangosító berendezések 
Egyéb (pl. katonai tevékenység) zajforrások 

 
A település területén a megengedett határérték feletti zajkibocsátó 
tevékenységet szerencsére nem folytatnak. Zajos tevékenységgel járó 
vállalkozás a lakóterületek közelében nem található, bírságolásra az elmúlt 
években nem került sor.  
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8. SWOT analízis 
 

Erősségek Gyengeségek 

- Egyes lég- és vízszennyező anyagok 
kibocsátása és koncentrációja csökken 
- Összességében alacsony 
légszennyezettség 
- Erdők ölelte település – szennyezés 
megkötése, klimatikus elem 
- Természetvédelmi oltalom alá helyezett 
területek, fák 
- Önkormányzati energiatakarékossági 
programokkal szerzett tapasztalatok 
- Az önkormányzat környezetvédelmi 
tevékenysége 
- Alacsony pollentartalom 
- Vonzó táji környezet 

- A környezetvédelmi monitoring 
rendszer nem kiépített 
- A szennyvízcsatorna hálózat és a 
hálózatra való rákötés nem tejleskörű 
- A csapadékvíz elvezetés hiányosságai 
- Az illegális hulladék elhelyezés és a 
szemetelés megelőzése nem megoldott 
- Kicsi a hulladék megelőzésének, 
újrahasznosításának, újrafeldolgozásának 
az aránya 
- A településen nem vezet át kerékpárút 
hálózat, nincsenek kerékpár közparkolók 
- Fokozatosan növekvő közlekedési 
eredetű légszennyezés  
- Tömegközlekedés nem igazodik eléggé 
az utasok igényeihez 
- Köztisztasági hiányosságok 
- A környezeti menedzsment 
rendszereket a helyi vállalkozások nem 
alkalmazzák 
- A települési környezet szempontjából 
legfontosabb hatások - levegő- és 
vízminőség - nem esnek önkormányzati 
hatáskörbe, ezekre az önkormányzatnak 
csak közvetett hatása van 
- A lakosság környezeti tudatosságának 
szintje 

Lehetőségek Fenyegetések 

- A település fejlesztésével foglalkozó 
tervek, koncepciók céljaikba és eszközeikbe 
integrálják a környezetvédelmi 
szempontokat 
- A bányaüzemet a Felügyelőség 
környezetvédelmi beruházásokra kötelezi 
A puha turizmus térhódítása  
 

- Növekvő gépkocsiállomány, parkolóhely 
igénye 
- A tömegközlekedés csökkenő 
igénybevétele 
- A kommunális hulladék növekedése 
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III. JAVASLATOK INTÉZKEDÉSRE 
 
Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) létrehozása.  
 
A program célja:  
A település környezeti állapotát rögzítő, a környezeti monitoringot lehetővé tevő 
adatbázis kialakítása a környezeti állapot naprakész ismerete és ennek felhasználásával 
a környezet állapotának folyamatos javítása céljából. Az elmúlt programozási 
időszakban a létrehozása nem sikerült.  
 
Cél:  
 
� Települési és épített környezetvédelme 
� Lakossági környezeti tudat és szemlélet formálása 
� Környezetbiztonság  
 
Szükségességének indokolása: 
 
A település önkormányzata nem rendelkezik egységes adatbázissal a környezet 
állapotával kapcsolatban, pedig a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 
között szerepel, hogy elemeznie és értékelnie kell a környezete állapotát. 
„Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet 
állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így 
szerzett adatokat nyilvántartani és –a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló törvény által megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé 
tenni és a megfelelő tájékoztatást megadni.” (1995 évi LIII. törv. 12§.(3.) bekezdés.).  
 
Szükséges intézkedés: 
 
� A TEKIR megalkotása. 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk 

kivédése. 
 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai 

Település Önkormányzata 
Koordinálás, rendszer kiépítése és 

működtetése 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

Közép-Dunántúli KöTeViFE Adatszolgáltatás, szakmai közreműködés 

ÁNTSZ Adatszolgáltatás, szakmai közreműködés 

Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága   Adatszolgáltatás, szakmai közreműködés 

Civil szervezetek Véleményezés, egyéb közreműködés 

Vállalkozások Egyéb közreműködés 

Lakosság Egyéb közreműködés 
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Kapcsolódó programok: 
 
� A Környezetvédelmi Program minden programja kapcsolódik 
 
Az együttműködés formái: 
A település önkormányzata szervezi és irányítja a rendszer kialakítását és 
működtetését, miközben a meglévő adatbázisára alapozva elvégzi a település 
környezeti állapotára vonatkozó információk begyűjtését és kialakítja a felügyelő 
hatóságokkal és az adatszolgáltatókkal az állandó kapcsolatot. 
 
Kedvezményezettek köre: 
A település lakossága. 
 
A program megvalósítási, működési területe: 
A település bel-, és külterülete. 
 
Potenciális források: 
KvVM, Önkormányzati támogatások. 
 
Monitoring rendszer: 
Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását felügyeli 
és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. 
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1. TALAJ VÉDELME 
 
A program célja: 
 
A program célja, hogy a talaj racionális, ökológia szempontú hasznosítása révén annak 
környezeti károsodása csökkenjen, így kevésbé terhelve a lakosságot. 
- A saját fúrt kutak, mint víznyerő helyek feltérképezése 
- A „szippantott” szennyvizekre, szennyvíziszapok elhelyezésére vonatkozó 

program 
- Az illegális hulladéklerakók felszámolásának és megakadályozásának programja 
- Vegyszermentes kiskerti gazdálkodás támogatása (komposztálás) 
- Leburkolt felületek csökkentése (a csapadékvizek „felfogása” talajban való 

tárolása érdekében) 
- Házi komposztálás elterjesztése 
- A híg trágyák hasznosítását elősegítő módszerek alkalmazása, mint kívánatos 

célállapot 
 
Cél: 
 
� A levegőtisztaság védelem 
� Vízvédelem 
� Talajvédelem 
� Az emberi egészség védelme 
� Természetvédelem 
 
Szükségességének indokolása: 
 
Az elmúlt időszak tendenciái azt mutatják, hogy a jövőben a területhasznosítás elveit 
teljesen új alapokra kell helyezni. A jelenlegi hasznosítás nem feltétlenül az igények és 
lehetőségek összhangját tükrözi. Ésszerűen mérlegelni kell, hogy az adott terület 
talajainak mekkora a terhelhetősége és mi az a hasznosítási forma, ami a hasznosítás 
szempontjából a legmegfelelőbb. A 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet 2.sz. melléklete 
alapján a település az  „A” érzékenységi területekhez tartozik. 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A talaj racionális, ökológiai szempontú hasznosítása megvalósul 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása és a környezet terhelése 

csökken 
� A mező-, és erdőgazdaság biztonságosabbá válik, termelékenységük javul 
� A település vonzereje és lakosságmegtartó képessége nő 
� A lakosság egészségi állapota javul 
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Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai 

Település Önkormányzata Program koordinálása 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

Veszprém Megyei Növény Egészségügyi és 
Talajtani Állomás 

Tervek véleményezése és jóváhagyása 

Földművelésügyi Hivatal Szakmai segítségnyújtás 

Közép-Dunántúli KöTeViFe 
Tervek véleményezése, jóváhagyása, szakmai 

segítségnyújtás 

Veszprémi Bányakapitányság Véleményezés, szakmai segítségnyújtás 

Vállalkozások Tervek, kivitelezés 

Tulajdonosok Megvalósítás 

Térségfejlesztési Társulás Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok 

Lakosság Véleményezés 

 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� A környezeti levegő minőségének javítása 
� Természet-, és tájvédelem 
 
Az együttműködés formái: 
 
A település Önkormányzata szervezi és irányítja a tervezési folyamatokat. Az 
Önkormányzat és a vállalkozók közötti szerződés szabályozza az egyes feladatokat. A 
szerződő felek és az érintett hatóságok hatékony együttműködésével a program 
feladatai végrehajthatók. 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága.  
 
A program működési, megvalósítási területe: 
 
A település bel-, és külterülete. 
 
Potenciális források: 
 
Vízügyi cél előirányzat. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás (TEKI), 
Céltámogatás, Területfejlesztési Cél előirányzat, Zöld Forrás, Önkormányzati Források, 
Vállalkozási Források. 
 
Monitoring rendszer:  
 
Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását felügyeli 
és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt a hatóságokkal közösen. 
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2. VÍZELLÁTÁS, KÖZMŰ ELLÁTÁS, FELSZÍNI VIZEK 
 
A program célja: 
 
A program célja, hogy a lakosság számára biztosított legyen az egészséges ivóvízzel 
való ellátottság, valamint a keletkező folyékony hulladék káros hatásainak a 
mérséklése. Mindez meghatározó hatással van a lakosság életkörülményeire és 
egészségi állapotára, valamint a környezet minőségére is (felszíni és felszín alatti vizek, 
talaj). 
- Felszín alatti vízkivételi helyek dokumentálása, vizek minősége 
- Háztartási vízhasználat hatékonysága (felvilágosító munka) 
- Háztartási szennyvíz „minőségének” javítása, felvilágosító tájékoztatások 

(háztartási mosó és vegyszerek felhasználásának visszaszorítása 
 
Cél: 
 
� Vízvédelem 
� Talajvédelem 
� Település és épített környezet védelme 
� Emberi egészség védelme 
 
Szükségességének indokolása: 
 
Mind a lakosság, mind pedig a helyi vállalkozások számára alapkövetelmény az 
előírásoknak megfelelő környezetvédelmi infrastruktúra kialakítása, mint azt korábban 
írtuk a településen megépült korábban a szennyvíz csatornarendszer, tisztítóművel 
együtt. A lakások csatlakozását a szennyvíz csatornarendszerhez teljes egészében meg 
kell valósítani.  
 
Eredménymutatók: 
 
� A lakások csatlakoztatása a szennyvíz csatornahálózathoz  
� A talaj terhelésének minimalizálása 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A környezet állapota javul 
� A kiskertekben termesztett növények káros anyag tartalma csökken, ezáltal 
fogyasztásuk egészségesebbé válik 
� Az infrastruktúrális szolgáltatás bővülésével a település megítélése javul, 
vonzereje, megtartó képessége nő 
� A lakosság egészségi állapota javul 
 
Program: 
 
Az ivóvíz ellátás műszaki megoldásának keresése a korábban leírtak szerint. 
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A szennyvíz csatornahálózatra történő minél nagyobb arányú rácsatlakozás: 2009-
2014. 
A település földrajzi helyzetéből adódó belvíz veszély védelme érdekében már 
korábban kiépített kb. 90%-ban nyílt árokrendszer vezeti le a csapadék és egyéb elfolyó 
vizeket a Csinger patakba. Az árokrendszer zömében működőképes állapotú, de 
folyamatos tisztítást, karbantartást igényel.  
 

Végrehajtásért felelős Feladati 

Település Önkormányzata 
Koordinálások, tanulmányok elkészítése, 

saját erő biztosítása 

Közreműködő szervezetek 
Feladataik 

 

DRV 
Szolgáltatás, technológia folyamatos 

működtetése, ellenőrzése 

ÁNTSZ 
Szakmai segítségnyújtás, szakhatósági 

felügyelet 

Közép-Dunántúli KöTeViFe Szakmai segítségnyújtás és felügyelet 

Közép-Dunántúli KöVizIg Szakmai közreműködés 

Vállalkozások Tervek, kivitelezés 

Térségfejlesztési Társulás Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok 

Lakosság  Véleményezés 

 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� Közműellátás javítása 
� Természet-, és tájvédelem 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága. 
 
Monitoring rendszer: 
 
Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata a megvalósulás végrehajtását felügyeli, és 
folyamatosan értékeli. 
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3. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 
 
A program célja: 
 
A levegő minőségének javítása, az élhető település, valamint az emberi 
egészségvédelem szempontjából.  
- A jelentős levegőszennyezéssel járó kisipari tevékenységek, műhelyek, illetve 

vendéglátó ipari egységek lakóházas beépítésű területeken való 
elhelyezhetőségére 

- A diffúz szennyező források által kibocsátott szennyező anyagok (por 
csökkentése érdekében 

- A rendszeres „hétvégi tüzelők” ellenőrzése  
- A jelentős levegőszennyezéssel, lakossági fűtés, illetve egyéb háztáji 

tevékenységek (pl. húsfüstölés, mint jellemző szennyezési forrás) 
vonatkozásában 

- Levegőszennyezettségi mérőhálózat kiépítése, a mért adatok nyilvánosságának 
biztosítása 

 
Cél: 
 
� Levegőtisztaság védelem 
� Emberi egészségvédelme  
 
Szükségességének indoklása: 
 
A település nem rendelkezik önálló levegőtisztaság védelmi rendelettel. A levegő 
minőségének megőrzése, javítása az emberi élet, egészség, a létminőség 
szempontjából kiemelt jelentőségű. Minden lehetőséget, így a jogi eszközöket is fel kell 
használni ennek érdekében. 
 
Eredménymutatók: 
 
� A levegőtisztaságra vonatkozó helyi rendelet megalkotása 
� Légszennyező komponensek paraméterei 
� Légúti megbetegedések száma 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása, környezeti károk 
kivédése 
� A környezeti levegő minősége javul 
� A lakosság egészségi állapota javul 
� A település vonzereje, lakosság megtartó képessége nő 
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Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai 

Település Önkormányzata Rendelet előkészítése 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

ÁNTSZ Szakmai segítségnyújtás, véleményezés 

Közép-Dunántúli KöTeViFe Szakmai segítségnyújtás, véleményezés 

Szonda-P Kéményseprő Ipari Kft. Ajka 
Kémények rendszeres ellenőrzése, 

tanácsadás 

Lakosság 
Rendelet betartása, aktív részvétel, 

véleményezés 

 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési, Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR)  
� Kül-, és belterületi zöldfelület fejlesztés 
� Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
� Az energiagazdálkodás racionalizálása 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
 A település és lakossága. 
 
Az együttműködés formái: 
 
A település Önkormányzata szervezi és irányítja a rendelet megalkotásának folyamatát 
és végrehajtásának ellenőrzését. Az Önkormányzat és a lakosság, valamint a 
Környezetvédelmi Egyesületek közötti párbeszéd, egyeztetés befolyásolhatja a 
rendelet tartalmi részét, az érintettek jogkövető magatartásának erősítését. A 
szakhatóságok hatékony együttműködésével a rendelet szakmai megalapozottsága 
biztosítottá válik. Az illetékes Közigazgatási Hivatal felügyeli, hogy a rendelet 
megalkotása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. 
 
A program megvalósítási, működési területe: 
 
A település bel-, és külterülete. 
 
Megvalósítási források:  
 
Önkormányzati források, a légszennyezést okozó vállalatok pénzügyi hozzájárulása, az 
általuk fizetett környezetvédelmi források. 
 
Monitoring rendszer: 
 
A monitoringot az Önkormányzat Képviselőtestülete végzi.  
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4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
 
A program célja: 
 
Az emberi egészség védelme a természeti és az épített környezet megóvása, a 
fenntartható fejlődés biztosítása és a környezet tudatos kialakítása a 
hulladékgazdálkodás eszközeivel. Az egészségesebb, higiénikusabb környezet 
kialakulásának elősegítése. A tájsebek valamint a településképet rontó elemek 
megszüntetésének segítése. Az újrahasznosítás kapcsán cél a lerakásra kerülő hulladék 
csökkentése.  
- A hulladék megelőzés, minimalizálás érvényesítéséhez tartozik az 

Önkormányzat jogalkotói tevékenység fokozása is. Legalább az alábbi 
legsürgetőbb rendeletalkotási feladatok tekintetében. 

- A kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályozása. 
- Az építési törmelékek kötelező előszortírozásának és külön gyűjtésének 

előírása. 
- A rendszeres lomtalanítás előírása (évente legalább kétszer) 
- Teljes körű veszélyes hulladék begyűjtés megszervezése 
- Az adókedvezmények alkalmazása (hulladékgyűjtéssel kapcsolatban) 
- Az egyszer használatos csomagolóanyagok rendezvényeken, közterületen való 

megtiltása 
- Megelőzési intézkedések előírása, az önkormányzati intézmények 

beszerzéseinél, illetve a közbeszerzési eljárásokban 
- Megelőzési intézkedések előírása az önkormányzati rendezvények 

bonyolításánál 
- Környezeti tudat formálás keretében tájékoztatókat, ismeretterjesztő 

anyagokat kell a lakosság részére biztosítani pl. a fogyasztói tudatformálás, a 
szelektívgyűjtés hatékony bevezetése, a lakossági tanácsadó és iskolai 
környezeti nevelés 

 
Kapcsolódó célok: 
 
� Hulladékgazdálkodás 
� Levegőtisztaság védelem 
� Vízvédelem 
� Talajvédelem 
� Települési és épített környezet védelme 
� Az emberi egészségvédelme 
� Természetvédelem 
� Lakossági környezeti tudat és szemlélet formálása 
 
Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: 
 
� Az emberek tiszta (tisztább) környezetben jobban érzik magukat, környezetükre 

jobban vigyáznak. 
� A rend és rendtartás az emberek életmódbeli változását hozza magával. 
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� A szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás bevezetése új vállalkozások 
beindítását ösztönzi a térségben. 

� Korszerűbb, környezetbarát technológiák honosulnak meg. 
� A tisztább terület, térség felértékelődik.  
� A térségi környezetvédelmi szemlélet összetartó, gondviselő közösséget 

eredményez, a lakosság más minőségi programokban is partner lesz. 
 

 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai 

Település Önkormányzata 
A kitűzött célok megvalósítása során a végrehajtás 
koordinálása, felügyelete, lakosság tájékoztatása a 

program eredményeiről 

Önkormányzat Jegyzője 
Elsőfokú hatósági jogkört gyakorol, a 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék 
behajtása során. 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

ÁNTSZ Közegészségügyi előírások betartatása 

Közép-Dunántúli KöTeViFE 
Idevonatkozó jogszabályok betartatása, 

rendeletek véleményezése. 

Közép-Dunántúli KöVizIg 
Idevonatkozó jogszabályok betartatása, 

rendeletek véleményezése 

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 
Idevonatkozó jogszabályok betartatása, 

rendeletek véleményezése 

Veszprém Megyei Katasztrófa védelmi 
Igazgatóság 

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos szakkérdések. 

A hulladékgazdálkodási rendszerhez 
csatlakozni kívánó Önkormányzatok 

Közös pályázati hulladékgyűjtő rendszer 
megvalósítása, működtetése, lakosság, vállalkozók 

motiválása, az új rendszer „népszerűsítése”. 

Oktatási és nevelési intézmények Környezettudatos „tudatformáló” nevelés. 

Vállalkozások  
Beruházások elvégzése, valamint az elkészült 

beruházások működtetése. 

 
Kapcsolódó programok: 
 
� A Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR)  
� A környezeti levegő minőségének javítása 
� A talaj védelme 
� Természet-, és tájvédelem 
 
Az együttműködés formái: 
 
Az Önkormányzat a hatóságok felügyelete mellett a térség településeivel együtt 
működik. Létrehoztak egy olyan szervezeti egységet, amely előtérbe helyezi az 
emberek meggyőzését (marketing feladatok) szervezi és irányítja a hulladékgyűjtést, 
hulladékgazdálkodást, valamint értékesíti a másodnyersanyagként begyűjtött és 
válogatott hulladékalkotókat. 
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Kedvezményezettek köre: 
 
 Az Önkormányzat, lakosság, intézmények, vállalkozások. 
 
A program megvalósítási,  működési területe: 
 
 A település kül-, és belterülete. 
 
 
Potenciális források: 
 
Céltámogatás, környezetvédelmi alapcél feladat, Területfejlesztési célelőirányzat, EU 
támogatás lakosság és vállalkozói befizetések, Önkormányzati források, banki hitelek. 
 
Monitoring rendszer: 
 
A Közép-Dunántúli KöTeViFe, mint ellenőr biztosítja az információ átadását a lakosság 
és az Önkormányzat felé. 
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5.  TERMÉSZETI KÉP, TERMÉSZETVÉDELEM, ÉPÍTETT KÖRNYEZET 
 
A program célja: 
 
A program célja a település külterületi, illetve kül-, és belterületi értékes természeti 
területei között összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, ezen belül az erdő 
területek növelése a táji diverzitás megőrzése, illetve növelése. A település tervszerű 
rendezése révén a lakosság számára egy egészséges, kultúrált lakókörnyezet jöjjön 
létre. Az ésszerű beépítések révén, valamint a történelmi, kulturális, népi és természeti 
értékek fokozott védelmével a település vonzereje nő, térségi megítélése javul. 
 
- Fokozott figyelem a település területén található NATURA 2000-res és az 

Érzékeny Természeti Területek Programjába beletartozó területekre 
- Zöldterületek felmérése, növényállománya 
- Zöldfelületek növelése: (pl. parkolók gyephézagos burkolása) a faállomány 
növelése 
- Fokozott figyelem a fakivágásokra (ellenőrzés, engedélyek kiadásának 
gyakorlata)  
- Iskolák, óvodák, egészségügyi intézmények zöldterületi ellátottsága 

fejleszthetőségi lehetőségei 
 
Cél: 
 
� Levegőtisztaság, védelem 
� Vízvédelem 
� Talajvédelem 
� Települési és épített környezet védelme 
� Az emberi egészség védelme 
� Természetvédelem 
� Zaj-, és rezgés elleni védelem 
 
Szükségességének indokolása: 
 
A település jelentős természeti értékkel rendelkezik. Az 1951-ben védetté nyilvánított 
Csárda hegyi Őskarszt 6ha területen, Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában. 
Az Ökormányzat az Őskarszt területén, 1000 m2 gyepterületre önkéntes gondnokságot 
vállalt. Úrkút Településrendezési Tervét 2008-ban készítette el a Pagony Kft. Az épített 
környezet szempontjából fontos, hogy a védendő helyi emlékeket és területeket 
vonják helyi védelem alá ezúton is őrizve a település hagyományait. 
 
Eredménymutatók: 
 
� A térség természetvédelmi területeinek növekedése 
� A tájidegen fajok arányának visszaszorulása 
� A térségi vízterek vízminőségi mutatóinak javulása  
� A térségbe irányuló (ÖKO) turizmus megnövekedése 
� Védett épületek száma, állapota 
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Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás: 
 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása, a környezet 

terhelésének csökkentése 
� A település vonzereje, lakossági megtartó képessége nő 
� A lakosság életkörülményei javulnak 
� A településkép javul 
 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� Kül-, és belterületi zöldterület fejlesztés 
� A környezeti levegő minősége 
� Közmű ellátás javítása 
� Felszíni vizek rendezése 
� A talaj védelme 
� A korszerű hulladékgazdálkodás megteremtése 
� A zajártalom és rezgések elleni védelem 
 
Az együttműködés formái 
 
Az Önkormányzat szervezi és irányítja a szervezési folyamatokat, az Önkormányzat és a 
vállalkozók között szerződés szabályozza a feladatokat, a szerződő felek és érintett 
hatóságok együttműködésével a program feladatai végrehajthatók.  
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága. 
 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai 

Település Önkormányzata 
Koordinálás, rendelet alkotás, saját erő biztosítása, 

védetté nyilvánítás, véleményezés 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

KÖH Védetté nyilvánítás, véleményezés 
Közép-Dunántúli Állami Főépítészi Iroda  Véleményezés, szakmai segítségnyújtás 

Vállalkozások Tervek kivitelezése 

Civil szervezetek 
Közreműködés a tervek kialakításában és a 

megvalósítás ellenőrzésében 

Térségfejlesztési Társulás Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok 

Balatoni Nemzeti Park Igazgatósága 
Véleményezés, szakmai segítségnyújtás, 

engedélyezés 

Közép-Dunántúli KöTeViFe Véleményezés, szakmai segítségnyújtás 

Lakosság  Véleményezés, részvétel a kivitelezésben 
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Potenciális források: 
 
Önkormányzati források, Zöld Forrás, Helyi védett épületek helyreállítására vonatkozó 
pályázati források. 
 
Monitoring alapok: 
 
Az ellenőrzés az Önkormányzat és a Nemzeti Park feladata. Az ütemterv tervszerű 
végrehajtását felügyeli és a mutatók révén folyamatosan értékelik azt. 
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6. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA  
 
A program célja: 
 
A program célja, hogy a település bel-, és külterületi útjai, valamint a közút hálózat 
fejlesztése révén a környezetet ért terhelés minimálisra csökkenjen, ezáltal a lakosság 
ebből adódó terhelése mérséklődjön.  
- Környezetbarátabb közlekedési formák fejlesztése (gyalogos és kerékpáros 

közlekedés feltételeinek javítása, tömegközlekedés fejlesztése) 
- Megelőző intézkedések lehetőségeinek keresése (forgalom elterelések, 

települést elkerülő utak, belső tehermentesítő új utak, forgalmi sávok bővítése) 
- Tranzit forgalom szabályozása (nehézgépjárművek elterelése, kitiltása, 30km-es 

zónák kijelölése) 
- Forgalmi csökkentési biztonsági intézkedések (járdaszigetek, terelősávok, 

körforgalom beépítése, sebesség-, és súlykorlátozás előírása, stb.) 
 
Cél:  
 
� Levegő, tisztaság, védelem 
� Települési és épített környezet védelme 
� Az emberi egészség védelme 
� Természetvédelem 
� Zaj-, és rezgés elleni védelem 
� Környezetbiztonság 
 
Szükségességének indokolása: 
 
A belterületi utak állapota közepesen megfelelő, a településen földrajzi helyzetéből 
adódóan új utak építési telkek kialakítása nem lehetséges. A településen nem található 
megfelelően kialakított parkolóhely, kívánatos lenne várakozóhely kialakítása, 
elsősorban a kereskedelmi létesítmények és közintézmények előtt. 
 
Eredménymutatók: 
 
� Burkolt utak aránya 
� Kerékpárút hossza 
� Kerékpáros balesetek számának csökkenése 
� Belterületi utak átlagos napi forgalma 
� A közforgalmú közlekedést igénybe vevők aránya 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A településkép javul  
� A település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 
� A lakosság életkörülményei javulnak, egészségi állapota javul 
� A közúti közlekedés biztonságosabbá és gyorsabbá válik 
� A közlekedés környezetterhelése csökken 
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Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai  

Település Önkormányzata Koordinálás, rendelet alkotás, saját erő biztosítása 

Közreműködő szervezetek feladataik 

Állami Közútkezelő KHT Szakmai közreműködés 
Közlekedés Felügyelet Szakmai közreműködés 

Vállalkozások  Tervek, kivitelezések 

Lakosság  Véleményezés  

 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� Környezeti levegő minősége 
� A zajártalom és rezgések elleni védelem 
 
Az együttműködés formái: 
 
Az Önkormányzat szervezi és irányítja a tervezési folyamatokat. Az Önkormányzat és 
vállalkozók közötti szerződés szabályozza az egyes feladatokat. A szerződő felek és az 
érintett hatóságok hatékony együttműködésével a program feladatai végrehajthatók. 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága.  
 
A program működés és megvalósítási területe: 
A település bel-, és külterülete. 
 
Potenciális források: 
 
Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzat, Vidékfejlesztési Célelőirányzat, Terület és 
Település felzárkóztatási Célelőirányzat, Önkormányzati források, vállalkozási források. 
 
Monitoring rendszer: 
 
Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását felügyeli 
és a mutatók révén folyamatosan értékeli azt. 
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7. AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS RACIONALIZÁLÁSA 
 
Program célja: 
 
A program célja a települési energiaellátás gazdaságosságának, színvonalának és 
biztonságának, valamint racionális felhasználásának növelése az alternatív 
energiaforrások fokozottabb hasznosítása mellett. 
- A lakások, lakóházak műszaki állapotának felmérése, utólagos hőszigetelésének 

kivitelezése 
- A települési közvilágítás helyzetének problémái 
- Lakossági energiafelhasználási szokások feltérképezése 
- A fűtési energiaigény csökkentésének építészeti lehetőségei 
 
Cél: 
 
� Levegőtisztaság  védelem 
� Települési és épített környezet védelme 
� Az emberi egészség védelme 
� Lakossági környezeti tudat és szemlélet formálása 
 
Szükségességének indokolása: 
 
A település villamos energia, gázenergia ellátása megoldott, azonban a hagyományos 
energiaforrások korlátozottan állnak rendelkezésünkre és a jövőben áraik további 
növekedése prognosztizálható, ami az energiaköltségek számot tevő emelkedéséhez 
vezethet. Kiemelkedő cél az energia hatékonyság növelés, az energiatakarékosság és a 
hagyományos energiahordozók helyi adottságokon alapuló, megújuló energiákkal való 
helyettesítése, amelyek jelentős mértékben az energiaszektor környezeti terhelésének 
csökkentéséhez vezet. A település földrajzi helyzetéből adódóan a napenergia, 
szélenergia hasznosítási lehetőségei jelentősek. 
 
Eredménymutatók: 
 
� A helyi energiagazdálkodással kapcsolatos tervek, intézkedések száma 
� Energiahatékonyságot növelő, illetve a megújuló energiákon alapuló 

beruházások nagysága 
� Energiafogyasztás csökkentése az Önkormányzati intézményekben 
� Energiatudatossági programok szervezése, kiadványok, résztvevők száma 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A racionális energiagazdálkodás megvalósul 
� Az energiaköltségek csökkennek 
� A település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 
� A lakosság életkörülményei javulnak 
� A környezet terhelése csökken 
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Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai  

Települési Önkormányzat Koordinálás, saját erő biztosítása 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

EON Rt. Szakmai segítségnyújtás, véleményezés 

Közép-Dunántúli KöTeViFE Szakmai segítségnyújtás, véleményezés 

Vállalkozások Tervek, kivitelezés 

ESCO cégek Harmadikfeles finanszírozás  

Civil szervezetek 
Közreműködés a tervek kialakításában és a 

megvalósítás ellenőrzésében 

Térségfejlesztési Társulás Véleményezés, segítségnyújtás, pályázatok 

Lakosság Véleményezés  

 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� A környezeti levegő minősége 
 
Együttműködés formái: 
 
A település Önkormányzata szervezi és irányítja a tervezési folyamatokat. Az 
Önkormányzat és a vállalkozók közötti szerződés szabályozza az egyes feladatokat. A 
szerződő felek és az érintett hatóságok hatékony együttműködésével a program 
feladatai végrehajthatók. 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága. 
 
A program működési és megvalósítási területe: 
 
A település bel-, és külterülete. 
 
Potenciális források: 
 
Céltámogatás, Területfejlesztési Célelőirányzat, Zöld Forrás, Önkormányzati források, 
vállalkozási források, UNDP, Nemzeti Energiatakarékossági Program, Nemzeti 
Fejlesztési Terv, Környezetvédelmi és Infrastruktúra Fejlesztési Operatív Program, EU 
források (ALTENER, SAVE, LIFE, SYN),  
 
Monitoring  rendszer: 
 
Az ellenőrzés az Önkormányzat feladata. Az ütemterv tervszerű végrehajtását felügyeli 
és a mutatók révén folyamatosan értékeli.  
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8. A ZAJÁRTALOM ÉS A REZGÉSEK ELLENI VÉDELEM 
 
A program célja: 
 
A program célja a település zajterhelésének mérséklése, az élhető település, valamint 
az emberi egészség védelme szempontjából. 
 
- Települések Önkormányzata elvárható szinten el kell, hogy lássa a zajvédelmi 

hatóság feladatait 
- Zeneszolgáltatás, kisipari műhelyek (asztalos, lakatos  autószerelő) 

tevékenységek okozta zajok 
- Közlekedési zajok elleni aktív védelem (forgalomelterelésre, kitiltásra, 

csökkentésre, 30km-es zónák kijelölésére) lehet megoldásokat keresni a 
jelenlegi érvényes települési közlekedés és környezetpolitika jobbítására 

- A fokozottan védendő épületeknél (lakóházak, iskolák, egészségügyi 
létesítmények) kellene előírni passzív zajcsökkenési programot (megfelelő 
forrás mellett lehetséges pl. zajvédő nyílászárók beépítése) 

 
Cél:  
 
� Települési és épített környezet védelme 
� Az emberi egészség védelme 
� Zaj-, és rezgés elleni védelem 
 
Szükségességének indokolása: 
 
Az emberi egészség megőrzésének szempontjából nagyon fontos a nyugodt pihenés. 
Ennek elengedhetetlen feltétele a csendes környezet. Az egészségre káros mértékű zaj-
, és rezgés terheléstől védeni kell a lakosságot, ennek érdekében a jogi eszközöket is fel 
kell használni. Az 1991. évi XX. Törvény szerint minden Önkormányzat jogosult helyi 
zajvédelmi szabályok alkotására. 
 
Eredménymutatók: 
 
� A környezeti zajszint 
 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai  

Település Önkormányzata A feladatok meghatározása, koordinálás 

Közreműködő szervezetek Feladataik 

Veszprém Megyei Közigazgatási Hivatal 
Törvényességi felügyelet, szakmai 

segítségnyújtás 
ÁNTSZ Szakmai segítségnyújtás, véleményezés 

Közép-Dunántúli KöTeViFe 
Hatósági zajmérések, véleményezés, szakmai 

segítségnyújtás 

Vállalkozások  Kivitelezés, tervezés 

Lakosság  Véleményezés  
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Társadalmi, társadalmi hatás: 
 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása a lakosság egészségi 

állapotának javulása 
� A település vonzereje, lakosságmegtartó képessége nő 
 
Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� Épített környezet védelme 
� Közlekedési infrastruktúra fejlesztése 
 
Az együttműködés formái: 
 
Az illetékes Közigazgatási Hivatal felügyeli, hogy a terve megalkotása, tartalma a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen. 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága.  
 
A program működési, megvalósítási területe: 
 
A zajterhelés hatásterülete. 
 
Potenciális források: 
 
Önkormányzati források, a megengedettnél magasabb zajterhelést okozó 
vállalkozások, üzemek pénzügyi hozzájárulása, az általuk fizetett környezetvédelmi 
bírságok, Zöld Forrás. 
 
Monitoring rendszer: 
 
Az Önkormányzat felügyeli a végrehajtást a Környezetvédelmi Felügyelőséggel 
együttműködve. 
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9. TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
 
A program célja: 
 
A program célja a település környezetbiztonságának javításával az élhető település, az 
emberi egészség, valamint a települési értékek védelme. 
 
- Tilalmi javaslat a nagyteljesítményű sugárzó létesítmények lakott területre való 

betelepítésével kapcsolatban 
- Mobiltelefon bázisállomás telepítésével kapcsolatos tilalmi zónákról és az 

alkalmazandó védőtávolságokról 
- Egészségügyi, szociális, oktatási, stb. létesítmények védelme (trafóállomások, 

bázisállomások, adótornyok, nagyfeszültségű vezetékek) 
 
Cél: 
 
� Környezetbiztonság  
 
Szükségességének indokolása: 
 
A haváriás események elkerülése természetesen lehetetlen, hiszen véletlenszerűek. Fel 
kell készülni az ilyen esetekre, főképpen, ha az összes potenciális ok, okozó és forrás 
ismert, van elképzelés a veszélyhelyzetek kezelésére, a gyors környezeti kár 
elhárítására, mivel a település több szempontból is veszélyeztetett lehet, ezért 
szükséges a települési környezetbiztonság megtervezése. 
Tűzbiztonsági szempontból előny a településen a meglévő tűzoltó vízcsapok megfelelő 
száma. 
 
Eredménymutatók: 
 
� A haváriás események száma  
� A haváriás események elhárításának mutatói 
 
Társadalmi, gazdasági és környezeti hatás: 
 
� A település komplex környezetvédelmének biztosítása, a lakosság egészségi 
állapotának javulása 
� A település vonzereje, a lakosságmegtartó képessége nő 
 

Végrehajtásért felelős szervezet Feladatai  

Település Önkormányzata A feladatok meghatározása, koordinálás 

Közreműködő szervezet Feladataik  

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Törvényességi felügyelet, szakmai segítségnyújtás 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Ajka Szakmai segítségnyújtás, véleményezés, tűzoltás 

Volán Rt. Ajka Igazgatóság Szakmai segítségnyújtás véleményezés 

Lakosság  Véleményezés 
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Kapcsolódó programok: 
 
� Települési Környezetvédelmi Információs Rendszer (TEKIR) 
� Felszíni vizek rendezése 
� Közlekedés 
 
Az együttműködés formái: 
 
A település Önkormányzata szervezi és irányítja a Környezetbiztonsági Terv 
megalkotásának folyamatát és végrehajtásának ellenőrzését. Az Önkormányzat a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tűzoltóság és az egyéb szervek közötti párbeszéd, 
egyeztetés befolyásolhatja a terv tartalmi részét, az érintettek jogkövető 
magatartásának erősítését. 
 
Kedvezményezettek köre: 
 
A település és lakossága. 
 
A program működési, megvalósítási területe: 
 
A település teljes bel-, és külterülete. 
 
Potenciális források: 
 
Önkormányzati források, KvVM.  
 
Monitoring rendszer: 
 
Az Önkormányzat felügyeli a tervszerű végrehajtást a Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével. 
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IV. Az aktuális, környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: 
 
Általános előírásokat tartalmazó jogszabályok: 

− 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól  

− 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

− 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

− 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (módosult 2008. július 
19-től) 

− 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

− 2003. LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

− 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről 

− 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról  

− 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról 

− 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 
követelményekről (módosult 2008. szeptember 12-től) 

− 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a 
területrendezési tervek tartalmi követelményeiről  

 

Levegőtisztaság-védelmi jogszabályok: 

− 21/2001. (II. 7.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról  

− 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet  

− 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről (módosította a légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelet) 

 
Zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos jogszabályok: 

− 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól (hatályos: 2008. január 1.-től), hatálybalépésével hatályát veszti a zaj- 
és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 

− 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról 2008. december 13-tól hatályát veszítette 

− 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról hatályos 2008. december 13-tól 

 

Vízvédelmi előírásokat tartalmazó jogszabályok:  

A készítendő dokumentációban ismertetni kell az ingatlanokon keletkező szennyvíz, 
csapadékvíz elvezetésének, tisztításának megoldásával, a területen lévő felszíni 
vizek védelmével, az állattartás feltételeivel kapcsolatos helyi szabályozásokat. 

− 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

− 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
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− 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő 
beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről 

− 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól  

− 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet az érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről 

− 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméről  

− 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 
felhasználásának és határértékeinek szabályairól 

− 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről. Előírásait (5. sz. melléklet) a 
hidrogeológiai védőterületeken tervezett területhasználatok meghatározásánál 
figyelembe kell venni 

− 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, 
valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és 
hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének 
csökkenésével kapcsolatos eljárásról (2006. II. 15-től hatályos) 

− 201/2001. (X. 25.) Korm rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 
ellenőrzés rendjéről 

− 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól 

− 379/2007. (XII.23.) Korm rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 

− 94/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről 

− 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló  

− 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának 
ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról  

− 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából 
érzékeny területeken levő települések besorolásáról  

− 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a 
földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok: 

− 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról  

− *126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes 
tartalmi követelményeiről 

− * 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról 

− *213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos 
tevékenységek végzésének feltételeiről  

− 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségről  

− 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról 
és a közszolgáltatási szerződésről  
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− 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
megállapításának részletes szakmai szabályairól 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM 
együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 

− 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről 

− 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 

− 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről  

− 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló 
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki 
szabályairól 

− 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd 
hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

− 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 

− 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 

 

Természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok: 

− 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó 
engedélyezési eljárásokról  

− 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről (módosult 2008. november 21-től) 

− 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 
földhasználati szabályairól 

− 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre 
vonatkozó szabályokról  

− 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

− 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról 
 


