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Előzmények, feladat meghatározás 
 
A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védművek építése, 
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az 1995. évi LVII. 
Vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint az állam, a helyi önkormányzatok, illetve 
a károk megelőzésében, vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége.  
 
A törvény szerint továbbá a helyi önkormányzatok feladata a legfeljebb két település érdekében 
álló védőművek létesítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, 
fejlesztése, és azokon a védekezés ellátása. A vizek kártételei elleni védekezés részletes 
feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében az árvíz- 
és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni 
védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek feladatai közé 
tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.  
 
Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni 
védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, 
csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.  
 
Ennek műszaki feladatai a tervben részletesen kifejtésre kerültek (felkészülés a védekezésre, a 
védekezés, valamint a védekezés megszűnését követő intézkedések). 
 
Úrkút  települése bel-, és egyes külterületi részeit nagycsapadék esetén a település földrajzi 
fekvéséből, domborzatából, továbbá a nyílt- és zárt rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat 
fenntartásának, megőrzésének hiányából adódóan kisebb villámárvizek veszélyeztethetik.  
 
A település helyi vízkár-elhárítási tervvel nem rendelkezik. Jelen dokumentáció Úrkút község 
árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján összeállított 
helyi vízkár-elhárítási1 tervének elkészítése. A terv a jogszabályoknak és az illetékes vízügyi 
igazgatáság előírásainak megfelel. A tervet az illetékes vízügyi igazgatóság előzetes szakmai 
egyetértése után a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott terv egy példányát a polgármesteri 
hivatalban kell elhelyezni. 
 
 
A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell 
jegyezni és erről értesíteni kell az illetékes vízügyi igazgatóságot. Ha nem történt változás, 
akkor ezt a tényt kell rögzíteni. A tervben foglaltak hivatalosan képviselik a polgármester, mint 
védelemvezető álláspontját a szintektől függő bevédési szándékról, a védekezés tényéről. 
 
A terv legfőbb célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést.  
 
A tervben a vízminőségi kárelhárítással nem foglalkozunk. Amennyiben ilyen esemény 
történik, a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséget vagy a vízügyi igazgatóságot 
kell értesíteni. 

 
 
 

                                                 
1 helyi vízkár: védművek hiányában fellépő, lokális ár-, ill. belvízjelenség  
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Úrkút Község Önkormányzatának vízkár-elhárítási terve 
 

Műszaki leírással és javaslatokkal 
 

 
1. A térség időjárásának jellemzése, vízállásainak leírása, tájértékelés 
 
1.1  Tájföldrajz 
 
Úrkút  a Déli-Bakonyban, a Kab-hegytől északi irányban, egy hosszanti völgyben terül el. Szép 
fekvésű, erdővel és hegyoldalakkal övezett település 400 méterrel a tengerszint felett.  
A Torna-patak vízgyűjtő területének, Csinger-patak részvízgyűjtőjének eredési területe fölött 
épült ki mai formájában a falu.  
A község, így Veszprém megye szívében, annak is egyik legmagasabb pontja (595,8 mBf) alatt, 
a Kab-hegy észak-keleti lábánál, dombos tájon, az Ajka - Veszprém út mellett terül el. A 
település és határai, már nem tartoznak a Balaton kiemelt üdülőkörzet háttér-települései közé. 
Az erdőséggel körülvett falu jó levegője mellett Közép- Európában egyedülálló természeti 
értékkel is büszkélkedhet, itt található az Úrkúti ( Csárdahegyi ) Őskarszt.  
 
 

Megközelítés 
A község Ajkától 9 km-re, Tapolcától is kb. 42-km-re terül el, Veszprém 26 km, a Balatontól 
való távolsága kb..35 km. Szomszédos települések: Ajka, Nagyvázsony, Tótvázsony és 
Szentgál. A község területének nagysága: 2013 ha (belterület 130 ha, külterület 1883 ha).  
A községet közúton három irányból lehet megközelíteni, a 8-as főútról Ajka, vagy Herend felől, 
a 71-es főútról pedig Nagyvázsony mellett kell letérni, hogy Úrkútat elérjük. 
Tömegközlekedéssel érkezők részére Volán járatok állnak rendelkezésre. Gyalogosan 
legegyszerűbben a Kéktúra útvonalon haladhat át a turista a településen, tanösvényen, pedig 
Kislődre is eljuthat.  
 
Településtörténet  
A mintegy 230 évvel ezelőtt keletkezett település, a kiterjedt erdőség - a fahasznosítási 
szándéknak és a hasznosítható kőzetnek köszönheti létrejöttét. A nagyvázsonyi Zichy család 
uradalmának e területén németajkú telepesek, mintegy 20 család üveghutát létesített. A 
telepesek nagy része a korábbi bakonyi üveghutákból érkeztek. Az úrkúti huta 1781-ben kezdte 
meg működését. A hutában mindenféle öblösüveget és táblaüveget készítettek. Csiszolt üveg is 
készült, a bakonyi huták közül elsőként. Az üvegkészítés rengeteg fát igényelt, és a keskeny 
völgyben az erdőtől a település életterét is el kellett hódítani. Az itt élők legtöbben a favágásban 
és a fával való munkálkodásban szorgoskodtak. 
A település szilárd alapját is jelképezte 1795-ben, a 348 lakosa által épített templom, amelynek 
belsejét az itteni hutában készült üvegcsillárok és gyertyatartók díszítették. 1824-ig tartott az 
üvegkészítés, ekkor a huták leálltak és a Zichy uradalom kontraktuális (szerződéses) viszonyt 
létesített az itt élő, dolgos de vagyontalan zsellérekkel. A családok 4-8 hold szántót és 2-6 hold 
rétet bérelhettek.  
A terület mezőgazdasági művelése, a köves talaj és a viszonylag hidegebb klíma miatt mindig 
is kemény feladat elé állította a „völgymagányban” élő település lakóit. Ezért, és a művelhető 
föld szűkös volta miatt jellemző maradt az erdőművelés, jelentős volt a mészégetés, 
szénégtetés, a téglakészítés, sőt az 1860-as években visszatért az üveggyártás is.  
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1883-ban kisvasút létesült, amely Kab-hegyet Úrkúton keresztül az Ajkacsingeri rakodóval 
kötötte össze, és így csatlakozhatott a Budapest-Szombathely vasútvonalhoz, ez sok évtizeden 
át maradt a fa majd ércszállítás legfontosabb útja. A meglévő, sőt bővülő munkalehetőségek 
biztosították a megélhetést és a település szinte töretlen fejlődését. Az 1840-es években mintegy 
450 fő,- 1869-ben 597 fő, - az 1900-as években 750 fő volt a lakosság száma. 1829-ben létesült 
az iskola és száz éven át egy kántortanítóval működött.  
Önálló lelkészt 1931-ben kapott a falu és csak 1937-ben lett plébániája. Addig a kislődi, majd a 
városlődi plébánia filiáléja volt, és pap csak az egyházi szertartásokra jött a településre. Így a 
szegénységben élő zsellérek körülményeit a település zártsága mellett a kulturális feltételek 
elmaradottsága is nehezítette.  
 

A község számára új lehetőséget jelentett 1868-ban kezdődött csingeri szénbányászat, Úrkúttól 
mindössze 3-4 km távolságban.  
Egyre többen lettek bányászok, mások a bányának végzett fuvarozásban találtak új munkát. A 
gyökeres fordulat az úrkúti bányászattal vette kezdetét. 1917-ben a nagyvázsonyi uradalom 
szénbányát nyitott a faluban.  
A kevés szén mellett egyre inkább a mangánérc bányászati lehetősége kapta a figyelmet. 
Szenet két évig bányásztak, de már eközben is felszínre hoztak mangánércet. Az 1920-as 
évektől Úrkút életfeltételeit alapvetően a mangánérc bánya határozta meg. 1965-ben 865 
dolgozója volt a bányának. 
A község lakossága korábban a bányászat hatására jelentősen növekedett és 1968-ban 3186 fő 
volt Úrkút lakosságszáma, majd ez is csökkeni kezdett és mára mintegy 2200 főre apadt. A ma 
itt élők is örülhetnek e táj kivételes szépségének, az erdők és hegyek által tagolt vidéknek.  
A lakosság jelentős részének lelkületében tovább él német nemzetiségi eredete, élnek még erre 
emlékező egyes hagyományai, nemzetiségi iskolája és óvodája is továbbélteti a nemzetiségi 
tudatot.  
 
Nevezetességei  
A település Közép-Európában egyedülálló természeti értékkel büszkélkedhet. Az Úrkút-i 
„Csárdahegyen”, ahol a mangánérc-bányászatnak köszönhetően került napvilágra az az 
őskarszt, melynek meredek sziklafalain jól nyomon követhetőek a geológiai őstörténet több 
jelentős időszakának nyomai. Az őskarszt csipkézett mészkőszikláival és közel függőleges 
tornyaival – tudományos jelentősége mellett – a Bakony-hegység legcsodálatosabb természeti 
látványosságai közé tartozik. 
Az Úrkúti Őskarszt 2013-ban megkapta az „Év földtani értéke a Bakony-Balaton  geoparkban” 
címet. A községbe látogatóknak a szépséges bakonyi táj nyújtotta kirándulási lehetőség mellet, 
a táj sváb ételkülönlegességeit is megismerhetik, amihez a helyi vendéglátó egységek kellemes 
helyszínt biztosítanak. A nap végén a megfáradt utazót a falusi turizmuson belül kellemes, szép 
szálláshelyek várják. 
 
Településszerkezet, ellátottság, megélhetés 
 

A község közműellátottsága szinte teljesen kiépített.  
A belterületi utak hossza: 

• kiépített: 8,115 km ( átlagos burkolat szélesség 4,1 m ), terület 33,250 e m2 
• kiépítetlen: 7,317 km, terület 37,389 e m2 

 külterületi utak: 

• kiépített: 0,16 km ( átlagos burkolatszélesség 4 m), terület 0,64 e m2 
• kiépítetlen: 18,129 km, terület 126,342 e m2 
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 járdák: 

• kiépített: 3,01 km 
• kiépítetlen: 0,37 km 

A kiépített utak nagyobb része viszont jórészt (a most végződő szennyvíz csatorna beruházás 
miatt is!) felújításra szorul.  

A falu teljes mértékben rendelkezik vezetékes ivóvízhálózattal, jelenleg épült ki az ivóvíz 
távvezeték Ajkától a Bakonykarszt-tól, s került kiváltásra a Mangán Bányászati és Feldolgozó 
Kft-től történő vízellátás. Védett kút, tározó nincs a területen.  

Ez ideig a település kb. 60 %-a volt csatornázott, jelenleg ér véget a szennyvízhálózati 
beruházás (KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0039), amely alapján a falu már teljes mértékben kiépített 
csatornahálózattal rendelkezik. A lakossági rákötések jelenleg tartanak, az új szakaszok 
ingatlantulajdonosainak 2014. szeptember 30-áig kell a hálózatra rákötni. Új szennyvíztisztító 
telep is épült a beruházás keretében, annak engedélyezett paraméterei a következők: 250 m3/d 
érkező szennyvíz, ebből szennyvízhálózaton keresztül érkező 240 m3/d, illetve 10m/d 
szippantott szennyvíz. (Összességében: a régi hálózat felhagyásra került, kivéve 920 m 
gerincvezetéket, valamint 107 m bekötővezetéket, melyeknek anyaga és nyomvonala megfelel az 
előírásoknak. A régi szennyvíztisztító telep műtárgyai teljes egészében elbontásra kerültek és 
helyettük egy kompakt telep épült.)  

A villamos energia ellátottság 100%-os. A település minden ingatlana rendelkezik villamos 
energia bekötéssel, illetve a közvilágítás is megfelelő szinten biztosított, valamint a vezetékes 
földgázhálózat is teljesen kiépített.  
A telefonhálózat teljesen kiépített, helyi tv PR Telekom kábelrendszeres előfizetők számára 
elérhető, helyi újság általában negyedévente jelenik meg. A különböző mobilhálózatok is évek 
óta működnek. Ezen kívül van az önkormányzatnak hivatalos honlapja (www.urkut.hu), illetve 
társadalmi munkában működik egy elektronikus urkutkapuja.hu információs felület is.  
 
A településen a kommunális hulladékelszállítás megoldott. A kommunális hulladékot az AVAR 
AJKA Városgazdálkodási KFT szállítja az ajkai regionális lerakóba. 

Úrkút lélekszám jelenleg 2.115 fő, a vállalkozások száma: 103,  ipari park a településen nem 
működik, bányászati tevékenység azonban még folyik a település külterületén (Mangán Kft ). 

 
Úrkút Község Önkormányzata - gazdasági programjában - 2010-2014 között és  a jövőbeni 
EU-s ciklusra  a következő településfejlesztési célokat tűzte ki:  

 
• Az üdülés, idegenforgalom fogadási feltételeinek biztosítása, különösen a lovas turizmus, a 

kerékpáros turizmus és a falusi turizmus területén. 
 
• A táji- és természeti környezet védelme. A település meglévő természeti és táji értékeinek 

hosszú távú megőrzése érdekében ki kell egészíteni a meglévő védett területek körét. 
Természeti értékként helyi védettségűvé kell tenni a bel- és külterületen a település 
karakterét meghatározó idős fákat. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a Csárdahegyi Őskarszt 
természetvédelmi értékeire, a területet meg kell ismertetni az országgal. 
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• Az erdőterületek fejlesztése. A települést körülölelő táj kiválóan alkalmas az 
erdőgazdálkodási művelésre. Törekedni kell a környezetet kevésbé terhelő környezetkímélő 
gazdálkodási módok alkalmazására. A meglévő erdőterületeket meg kell tartani, más irányú 
hasznosításuk nem kívánatos.  

• Az építészeti értékek feltárása és védelme; ennek részeként a védelemre érdemes települési 
értékek számbavétele, a kialakult településstruktúra és építészeti karakter megőrzése.  

 

• A településen a közlekedési feltételek javítása; ennek részeként kerékpárút építése Ajka és 
Kislőd irányába, a belterületi járdák fejlesztése, gyalogos turistaút-hálózat fejlesztése. 
Gondoskodni kell a belterületi utak „jókarban” tartásáról. Javítandó a külterületi földutak 
minősége, nedves időben való használhatóságuk. Parkolók kialakítása – a temető, az orvosi 
rendelő és a közösségi ház környékén. 

 

• A közmű infrastruktúra fejlesztése; az ivóvízellátás hosszútávú biztosítása, az 
összközművesített ingatlanok arányának növelése.  

 

• A közterületek, közösségi használatú terek fejlesztése, ennek részeként a Május 1 tér főtérré 
alakítása, a közösségi ház kertjének fejlesztése, új játszótér építése.  

 

• A zöldfelületi rendszer fejlesztése. A település belterületén lévő fátlan utcákat fásítani, a 
meglévő fasorok hiányzó fáit pótolni kell. A lakott terület határán védősávot kell kialakítani 
tájba illő őshonos fafajokkal és hagyományos faluképhez illeszkedő cserjékkel, a település 
tájba illesztése és a szántóföldi porszennyezés megakadályozása érdekében. 

 

• A közterületek gondozottságának növelése; ennek részeként az illegális szemétlerakók 
megszüntetése, a közterületek tisztántartása, a csapadékvízelvezető árkok „jókarban” 
tartása. A szelektív hulladékgyűjtés kialakítása.  

 

• A belterület fejlesztése; ennek részeként a lakóterületek kismértékű bővítése (517/45, 
249/18-20, 10/1-37 hrsz) a belterület növelése (0141/5-6, 0132 hrsz). A meglévő temetőnél 
parkolók kialakítása és új temetőhely kijelölése. A 176/4 hrsz-ú volt meddőhányó 
területének hasznosítása. A Mester utca végén buszforduló kialakítása. A településen 
meglévő kamionok részére kamionparkoló illetve telephely kialakítása. 

 

• Gazdasági területek kijelölése. 
 

• A bányászati létesítmények hasznosításának, a meddőhányók rekultivációjának elősegítése. 
 
 
 

Közigazgatás 
Közigazgatásilag napjainkban Úrkút község az Ajkai járás tagja, önálló Önkormányzati 
Hivatalt alkotva.  
Az Ajkai járás  Veszprém megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Ajka. 
Területe 320,71 km², népessége 39 154 fő, népsűrűsége pedig 122 fő/km² volt 2013 elején. 
2013. július 15-én egy város (Ajka) és 10 község tartozott hozzá. 

Az Ajkai járás a járások 1983. évi megszüntetéséig is létezett, ezen a néven és székhellyel 
1971-től, amikor a Devecseri járás székhelyét Ajkára helyezték és nevét ennek megfelelően 
megváltoztatták.  

A 2013-ban létrehozott járási rendszerben Ajka és Devecser egyaránt járási székhely lett. 
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Jelenleg Úrkút adottságaihoz képest fejlődő képes, megújulni tudó település, a szép környezeti 
feltételek mellett, jó közjóléti fejlesztések kihasználásával lendületesen menedzselhető; 
lakossága mindezek mellett kissé fogyatkozónak mondható.  
 
A község külterületén kellemes kirándulóhelyek találhatók: Úrkúti őskarszt, Kab-hegy, Nagy-
tó és környéke természetvédelmi terület, erdők, lankák. Könnyen megközelíthetőek gyalogos, 
lovas és kerékpáros útvonalakon a környező települések kirándulóhelyei is: Taliándörögdi 
Klastrom, Kerek-fenyves, Halimbai Malom-völgy, Szőci Kút-völgy, Sárcsi-kút, Magyarpolány. 
Domborzata viszonylag tagolatlan, átlagos völgysűrűsége 2,5 – 2,6 km/km2, az átlagos relatív 
relief 51-60 m/ km2. Változatos litológiai felépítése következtében a termőhely típusok 
sokfélesége jellemzi. 
A vulkáni kúpokat, fennsíkokat erdőtakarók borítják (jellemzően cseres-tölgyesek, de a 
magasabb szinteken hegyi gyertyános tölgyeseket és szubmontán bükkösöket is találunk), a 
mezőgazdasági termelés feltételei csak a hegyközi medencékben adottak.  
A település fejlődésében meghatározó szerepet játszik a Bakony és a Balaton közelsége.  A 
falusi turizmus is jelentős tért hódít, sokan kiköltöztek a Ajka városából és egyre több 
kiránduló, pihenni vágyó keresi fel a községet.  
 
Úrkút és környéke természetvédelmi terület, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, határában 
található az ökoturizmus több értékes célterülete (Úrkúti őskarszt, Kab-hegy).  
 



 10 

A térség életében meghatározó a Balaton. A tó földtörténeti  kialakulása és Jelenléte 
meghatározta mindig és meghatározza ma is a terület környezeti adottságait, az életfeltételeket, 
ugyanakkor azokat a feladatokat is, amelyek a terület érzékenysége miatt mindig napirenden 
kell legyenek. Magyarország területén több millió évvel ezelőtt, a földtani harmadkorban az un. 
Pannon tenger hullámzott. Ennek nyomait ma is megtaláljuk a Balaton-felvidék néhány pontján. 
A Balaton a földtörténeti negyedkor elején keletkezett, a hazánk területét megrázkódtató árkos 
vetődések létrejötte után. A tómedence akkor alakult ki, amikor a vetődések mentén feltört 
bazaltláva végleg megszilárdult. A lávatakaró vagy az ugyancsak vulkanikus eredetű bazalttufa 
kisebb-nagyobb foltokba található meg a Balaton környéki síkságon. 
A leggyakoribb északnyugati szél ma is alakítja a tájat. Elsősorban az emberi beavatkozások 
következtében a tó és környezete rendkívül nagy változásokon ment át. Sok természeti érték, 
amely szervesen hozzátartozott a tó arculatához, mára már eltűnt vagy éppen kipusztulóban 
van. Ezért a tó szükségszerű fejlesztése mellett egyre több gondot kell fordítani arra, hogy 
megőrizzük e csodálatos táj pótolhatatlan természetes szépségét, gazdagságát, változatosságát 
olyan módon, hogy biztosítjuk az itt élők boldogulását, életszínvonalának emelését is. 
 

 
1.2  Általános klimatológiai viszonyok 

A Dél-Bakony és a Káli-medence éghajlata a változatos domborzat következtében egyáltalán 
nem egységes, nagy különbségek is előfordulnak a táj balatoni és északibb területi között. A 
tanúhegyek menti települések a mérsékelten meleg, mérsékelten nedves, enyhe telű övezetbe 
esnek, ezzel szemben a közeli Balaton-felvidék csapadékszegényebb, nyáron erősen 
felmelegszik. 

Az egész területre jellemző a vízfölösleg, tehát hogy a lehullott csapadék mennyisége 
meghaladja az elpárolgó víz mennyiségét. Ennek köszönhetőek a Dél-Bakony- és a Káli-
medence bővizű forrásai és patakjai.  

Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves éghajlatú kistáj szubatlanti jelleggel. A területen az 
országos átlagnál nagyobb a felhőborítottság, főleg a táj északkeleti felén. Ennek oka az itt 
jellemző uralkodó észak-nyugatias, de inkább északi szél. Nagy a területen a köd és a zúzmara 
gyakorisága. A magasabb területeken a téli napfénytartam nem sokkal marad el a nyáritól, mivel 
ezek a hegyek gyakran kiemelkednek az alacsony ködfelhőzetből, a téli inverziós időszakokban. 
Gyakoriak még a Déli-Bakony peremén a felhőszakadások és a hosszantartó 
csapadékhullás.  

Nagy mennyiségű hó hullik a 300 m feletti területeken, körülbelül 125-175 mm, és sűrűn 
előfordul hófúvás is. Emiatt gyakran előfordul a medence északi területein, a Bakony lábainál, 
hogy az itteni falvakat elzárja a hó a külvilágtól. Csekély mértékben tekinthető szelesnek a 
vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s. A szélcsend előfordulásának valószínűsége 
magas, 19,4 %.  

Az évi középhőmérséklet 10,6 °C, az évi átlagos csapadék 759 mm volt 1992-2012 között. A 
legtöbb csapadék szeptember és június hónapokban realizálódik. A relatív páratartalom kedvező: 
76,8 % az elmúlt húsz év átlagában. A napsütéses órák száma igen kedvező meghaladja a 2100 
órát, az elmúlt időszakra vonatkozó pontos mért érték: 2105 óra. 

Az Ajkai és a  Tapolcai Meteorológiai Mérőállomás adatainak 1992-2012-es felhasználásával készítettük a terület 
éghajlati elemzését. Automata szélmérés 1998 óta folyik Tapolcán, így a szél alfejezet eredményei az utóbbi 10 év 
2002- 2012 év adatai alapján készültek. 
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1.2.1. HŐMÉRSÉKLET  
 
A kistáj a mérsékelten hűvös - mérsékelten nedves és a mérsékelten száraz éghajlati típus 
határán fekszik, de a Kab-hegy térségében már közel nedves éghajlatú. 
Az évi középhőmérséklet 10,6 °C (1992-2012 év átlagában). Az elmúlt húsz év szélsőségei: 
legmelegebb év az 1994, 2000, 2004-es, valamint a 2012-es volt, amikor 11,6 °C fölé is 
emelkedett az évi átlaghőmérséklet, a leghidegebb évek az igen csapadékos 1996, 1998, 2009 
és 2010 év volt, amikor mindössze 8,4 °C-ot mértek évi átlagban.  
A leghidegebb hónap a csapadékban igen szegény január (-0,4°C). Július és augusztus (20,9 és 
20,8°C) a két legmelegebb hónap, de magyarországi viszonylatban mérsékeltnek tekinthető.  
Nemcsak tájképi, de hidro-meteorológiai szempontból is uralkodó eleme a területnek a Balaton.  
 
Az egymással elég sok ellentétes vonást tartalmazó éghajlat- típusokat összekapcsolja anélkül, 
hogy azok eredeti arculatát mélyebben megváltoztatná.  
Összekötő szerepe elsősorban abban áll, hogy a part menti, néhány száz méteres sávban - az un. 
„berkek”-ben ennél távolabb is - párolgó vize a levegőt párásabbá; tükre ezt a sávot, szétszórva 
benne a sugarakat, fényben gazdagabbá; síkja a rácsapó szelet sebesebbé teszi.  
Ugyanez a szűk környezet tavasszal egy-két nappal később melegszik fel, ősszel ugyancsak 
néhány nappal később hűl le, mint a tágabb környék. 
 
 

1. táblázat. A léghőmérséklet havi átlagainak alakulása 1992-2012. év adatai alapján 
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII

. 
IX. X. XI. XII.  Átlag 

(1992-2012) 
Léghőmér- 
séklet [°C] 

-0,4 2,2 5,8 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,2 0,3 10,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ábra: A léghőmérséklet havi átlag, maximum és minimumértékeinek alakulása  
1992-2012 adatai alapján 

 
 

2. táblázat: A léghőmérséklet közép- és szélsőértékeinek alakulása 1992-2012 között 
Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII.  VIII.  IX. X. XI. XII.  
Átlag -0,4 2,21 5,84 10,8 16,6 19,3 20,9 20,8 15,3 10,8 5,15 0,28 

Maximum 5,15 8,61 12 17,7 23,3 26,4 28 28,5 22,6 17,6 10,4 4,32 
Minimum -4,3 -3 0,27 4,16 9,3 12 13,4 13,3 8,89 5,12 0,71 -4,1 

 

A légh őmérséklet havi eloszlása 1992-2012 átlaga alapján
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A térség további jellemzői: 
• Hőségnapok száma (Tmax≥30°C): 5 
• Nyári napok száma (Tmax≥25°C): 50 
• Fagyos napok száma (Tmin≤0°C): 92 
• Téli napok száma (Tmax≤0°C): 37 
• Fagymentes időszak tartama: 240 nap 
• Első fagyos nap átlagos napja: október 15-e 
• Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 25. 

 
 

1.2.2.   Csapadék 
 

A Dél-Bakony- és a Káli-medence térségének csapadékviszonyai az elmúlt évtizedekben talán 
igen kedvezőnek hatottak, ami sajnos az utóbbi pár évben megváltozott. 
Az elmúlt 20 évben az évi átlagos csapadék 759 mm volt. A térségben az elmúlt időszak 
legaszályosabb évei a 2000, 2011 és 2012-es voltak, amikor mindössze 419,4 – 398,1 – 365 
mm csapadék hullott.  
A legcsapadékosabb évjáratok az 1998-as (962,7 mm), amikor 33 %-kal több csapadék hullott, 
valamint a 2010-es (1321,2 mm), amikor pedig 54 %-kal több, azaz közel másfélszer annyi 
csapadék hullott, mint a sokévi átlag. 
A térség csapadékbevételének éven belüli eloszlására a kétcsúcsú görbe jellemző. A 
főmaximum szeptemberben (81,3 mm), a másodmaximum  júniusban van (72,8 mm).  
 

Az év első három hónapja igen száraz (29,6 - 32,2 mm), februárban a legkevesebb a csapadék, 
csupán 29,6 mm. A csapadék 60,49 %-a a nyári, és 39,51 %-a a téli félévben realizálódik. 
A havazás és a hótakaró tekintetében az országos átlaghoz közeli értékek mutatkoznak, a havas 
napok száma a térségben 20,9 nap. A hótakaró évente átlagosan mintegy 40 napon át 
megmarad. 

Csapadékel os z ás  éven bel ü l  
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2. ábra: Az átlagos havi csapadék alakulása a 1992-2012 időszakban 

 
 

3. táblázat: A csapadék havi alakulása számszerűen (1992-2012) 
Hónap I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Összesen 

Csapadék 
[mm] 

39 43 49 71 67 91 82 68 84 71 75 64 759 
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4. táblázat: A csapadék éven belüli téli-nyári megoszlása (1992-2012) 
Nyári félévi csapadék (IV-IX.) Téli félévi csapadék (X-III) 
[mm] % [mm] % 
374 59,4 255 40,6 

 

Az utolsó fagyos nap átlagos napja: április 12-e. 
 
 
További csapadékjellemzők: 
 

Átlagosan 122 napon a csapadék mennyiség  > 1 mm  
A levegő relatív páratartalma sok év átlagában 76,8 %. 
 

5. táblázat: A levegő relatív nedvességtartalmának havi átlagai az 1992-2012 közötti időszakban 

Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.  IX. X. XI. XII. Átlag 
RH % 85,4 76,9 72,4 69,8 68,9 70,6 70,6 71,1 79,6 83,4 85,3 87,5 76,8 

 

A meteorológiai körzet 50 éves adataitól lényegesen eltérő körülmények és időjárási helyzetek 
is kialakulhatnak, mivel a helyi mikroklíma kialakításában a Déli-Bakony és a Balaton 
közelségének együtt jelentős szerepe van (pl. magas relatív páratartalom, záporcsapadékok 
kialakulásának gyakorisága). 
 
 
 
6. táblázat: Havi csapadékösszegek alakulása Ajkán (mm) 

 2002.  2003.  2004.  2005.  2006.  2007.  2008.  2009.  2010.  
Január  18,5  51,0  26,8  6,3  40,1  31,8  7,3  57,9  37,3  
Február  60,0  17,4  64,4  25,7  28,4  48,4  4,7  50,4  41,4  
Március  32,6  9,6  50,2  41,4  26,7  62,9  54,5  47,5  20,7  
Április  116,5  35,1  89,4  57,4  82,1  2,1  28,1  27  50,2  
Május  33,9  50,9  29,1  59,8  99,8  120  52,5  51,6  166,7  
Június  44,2  16,8  87,8  95,4  84,6  53,5  118  82,7  91,8  
Július  59,1  57,0  29,4  104,5  20,8  58,2  68,1  54,5  47,7  
Augusztus  47,4  46,3  48,4  231,3  140  115  35,5  56,6  161,6  
Szeptember  27,9  51  24,9  69,1  11,1  95,4  36,5  30,1  136,5  
Október  62,1  108  87,4  2,6  14,3  41,8  35,3  56,8  59,8  
November  19,8  41,1  45,6  31,9  21,3  54,8  22  49,7  95,4  
December  41,5  31,2  35,5  69,7  11,3  31,4  65  48,9  104,5  
Összesen:  563,5  443.1  516,3  795,1  580,5  714,9  527,9  613,7  1013,6  

OMSZ adatai alapján  
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A napsütéses órák száma igen kedvező, általában meghaladja a 2100 órát; a fenti 20 évre a mért 
pontos érték: 2105 óra. 
 

 

 
1.2.3. SZÉLVISZONYOK  

 

Az uralkodó szélirány az észak, észak-nyugati (jóval kisebb gyakorisággal előfordul a délies 
áramlatok mindegyike, illetve a keleti szél is). Az időjárási frontokkal többnyire északias, a 
meleg beáramlással délies vagy keleti szélerősödések, szélviharok jelentkezhetnek. Csekély 
mértékben tekinthető szelesnek a vidék, a szélsebesség óraértéke évi átlagban 1,8 m/s.  
 

A legélénkebb március, áprilisban de akkor sem haladja meg havi átlagban a 2,3 m/s-ot. 
Szélcsend összesen 19,4 %-os gyakorisággal fordul elő.  
 

7. táblázat: A szélirány gyakoriságok számszerű megoszlása Tapolcán (2002-2012) 
Irány É ÉK K DK D DNY NY ÉNY Szélcsend 

Gyakoriság 
[%] 

17,0 5,7 10,8 9,0 9,8 8,2 5,5 14,4 19,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ábra: A szélirány gyakorisága Tapolcán (2002-2012) 
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4. ábra: A havi átlagos szélsebesség Tapolcán (2002-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: A szélcsend gyakoriság éven belüli eloszlása Tapolcán (2002-2012) 
 
 
 
 

1.3. Hidro-meteorológiai viszonyok 
 
A Dunántúli-középhegység más területeinél melegebb, az utolsó fagyos nap április elején fordul 
elő, az első fagyos nap pedig többnyire csak november elején jelentkezik, Az évi átlag 
hőmérséklet a Bakony magasabb fekvésű területeinél 1-2 ºC-kal magasabb, ötven év átlagában 
10,3 ºC. 
A tapolcai mérőállomás adatai alapján a sokévi csapadékösszeg átlaga az 1958-2008 közötti 
időszakban 657 mm volt, ugyanakkor a Káli-medence és a Dél-Bakony karsztos vízgyűjt őjét 
jobban jellemzik a nyirádi és nagyvázsonyi mérőállomás adatai, ahol 742 és 763 mm volt 
az említett időszak sokévi csapadék átlaga.  

A szélsebesség éven belüli alakulása 2002-2012
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A legtöbb csapadék nyáron esik. Ezen belül júniusban és júliusban, amikor az átlag Tapolcán 
eléri, Kapolcson meghaladja a 80 mm-t, de jellemző az őszi másodmaximum is, novemberben 
(63, illetve 73 mm.) A csapadékos napok átlagos száma az országos átlagnál lényegesen 
magasan, meghaladja a 160-t.  
Az ország más területeihez képest a csapadék bizonytalanság kicsi, az aszályos időjárás itt 
kevésbé fenyeget. A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlag, illetve havi összeg 
értékeit a 8. táblázatban foglaltuk össze. 
 

 8. táblázat: A legfontosabb meteorológiai paraméterek havi átlagadatai 
Éghajlati adatok Tapolca környezetére (havi átlag, ill. összeg) 

 Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov.  Dec.  éves 

Csapadék 
(mm) 

32,4 32,6 36,8 47,9 63,0 82,6 79,7 66,3 57,7 47,2 62,6 48,5 759,1 

Hőmérséklet 
(ºC) 

-0,7 1,1 5,4 10,7 15,6 18,9 20,5 20,0 16,0 10,6 5,1 0,9 10,6 

Napfénytart. 
(óra) 

64,6 97,8 145,1 189,8 242,7 253,8 284,2 267,6 196,0 151,3 73,1 50,7 2105,2 

Harmatpont 
(Cº 

-2,9 -1,9 1,0 4,5 9,3 12,9 14,2 14,0 11,3 7,0 2,5 -1,1 5,9 

Beszivárgás 
(mm) 

19,9 20,6 15,8 19,1 8,1 
 

5,6 5,6 4,0 3,8 12,0 16,4 27,6 168,5 

VITUKI KHT 
 

A borultság évi átlag értéke ezen a vidéken 58 % körül van, ami nagyjából megegyezik a 
Dunántúli-középhegység átlag értékével. A felhőzet évi menetében a maximum decemberben 
van, amikor a gyakori köd felléptével 70-80%-ra emelkedik a havi átlag, borultság, a minimum 
pedig augusztusban. A borult  napok száma évi átlagban 109, ami valamivel alacsonyabb mint a 
Bakony területén. A napsütéses órák száma 2105, ami meghaladja a Bakony – Balaton-
felvidékre jellemző 1900-2100-es intervallum felső határát.  
 

A leggyakoribb szélirány az É-i, ellentétben a Bakony más területeivel, ahol az ÉNy-i. A 
szélsebesség évi menetében tavaszi (3,5-2,8 m/s) és nyári (3,0-2,5 m/s) maximumok karsztos 
felszín kifejlődéstől függően beszivárgó, és/vagy lefolyó vízmennyiség. 
A nyugati, északnyugati irányból érkező csapadék jelentős részét felfogja az Észak-Bakony, így 
a körzet lényegesen szárazabb lenne, ha ősszel és télen nem érvényesülne a szubmediterrán 
hatás. Ugyanez a szubmediterrán hatás idézi elő, viszont a nyári hőmérséklet magasabb fokát, 
ami így a magasabb tengerfelszíni fekvés ellenére is, eléri az országos átlagot. 
 

A település jellemző éghajlati adottságit a nyugati, délnyugati fekvés és a Balaton közelsége 
révén is befolyásolja. A hőmérsékleti szélsőségek különösen a nyugati oldalon enyhülnek: a 
tavaszi fagyok némileg gyengébbek, mint a déli oldalon, a nyári hőségek, pedig enyhébbek, 
különösen a nyugati hegyoldali területeken. 
 

A település nagyobb vízgyűjt ője, a Csinger-patak részvízgyűjtőjével és vízfolyásaival együtt 
a Torna-patak vízgyűjtőjéhez tartozik. Ez a terület a település jelentősebb belterületet és a 
nyugati közigazgatási területegységet érintő része.  
A kisebb egységet a Kab-hegy dél-keleti oldalában fakadó Eger-víz patak völgye és kisebb 
vízgyűjt ője jelenti, Nagyvázsony felé (Zsófiapusztától délre, a Som-bereg-hegy déli 
lábainál, valamint a Hermann puszta alatti Nyúl-völgy részvízgyűjt ője tartozik ide.) 
 
A talajvíz átlagosan 8-10 m között található, mennyisége nem jelentős. A jelenlegi szántó és 
gyepterületek mentén húzódó árkok és csatornák környezetében kialakult ligetes fás-cserjés 
állományok értékes ökológiai kiegyenlítő felületeknek számítanak, fontos puffer szerepet is 
betöltenek a mezőgazdasági területek szomszédságában. 
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18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet a települések ár- és belvíz 
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi 
Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 10. §-ának (6) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolását a 

legveszélyeztetettebb településrész határozza meg. (2) A település: a) erősen veszélyeztetett 
„A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a 
védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet. 

 
Úrkút község a rendelet szerint nem tartozik fokozott árvíz-érzékenységi kategóriába. 
 

A település a 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet és a 7/2005.(III. 1.) KvVM rendelet alapján 
viszont a felszín alatti vizek állapota szerint fokozottan érzékeny, valamint kiemelten érzékeny 
felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik.  
 
A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006 (II.7.) Korm. rendelet szerint nitrátérzékeny területen lévő település. 
A település területén több helyütt nyílt karszt területek találhatók. 
 
A település területén lévő vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőidommal 
rendelkezik. Mivel az ivóvíz-kutak lent, a mangánbányában találhatók, ezért tényleges 
hidrogeológiai védőidom kijelölésére csak a bányászati tevékenység befejezése után van mód.  
 
A talajt és a talajvizeket szennyezhetik továbbá az illegális hulladék-elhelyezések, a rosszul zárt 
szennyvíztárolók, a szakszerűtlen trágyaelhelyezések és a talajba kerülő veszélyes hulladékok. 
 
 
A település csapadékvíz-elvezetése nyílt árkos rendszerű, normál csapadékos időjárás mellett, 
rendszeres karbantartással megfelelő. 
A felszíni vizekre vonatkozó kérdéskörben, különös tekintettel a kistérség felszíni adottságaira, 
nagy feladat hárul az önkormányzatokra a felszíni vízelvezetéssel kapcsolatosan. A települések 
csapadékvíz elvezetése nagyrészt nyílt árkokban, kisebb részt burkolt, illetve zárt rendszerben 
történik. 
Nemcsak a kistérség vonatkozásában, hanem országosan is igaz az a tény, hogy a természetes 
vízfolyások, a belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz elvezető árkok, a zártrendszerű csapadékvíz-
csatornák, a záportározók állapota rendkívül sok kívánnivalót hagy maga után.  
 
 
Ezt felismerve határozta meg a kormány a vízgazdálkodásról szóló törvénnyel összhangban a 
120/1999. (Vlll.6.) Korm. rendelettel a vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására 
vonatkozó feladatokat, ezen belül is a települési vízrendezéssel összefüggő fenntartói 
feladatokat. 
 
Igen fontos a vízkár-elhárítási terveknél figyelembe venni a megye környezetvédelmi helyzetét, 
stratégiai Környezetvédelmi Programjait. A megye ellátottsága környezetvédelmi monitoring 
szinten jónak mondható. 
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Balaton,  a Közép-Dunántúli régió egyik legfőbb vízgyűjtője 
A Balaton felszíne 600 km2. Északról a Dunántúli-középhegység szegélyei, délről az alacsony, 
lankás Dunántúli dombság határolja. Déli és délnyugati peremén az egykori nagyobb 
tómederből lefűződött öblözetek, berkek találhatók, ezek részben még ma is mocsaras területek. 
Legismertebb a Kis-Balaton és a Nagy-berek. Mindkét oldalról több kisvízfolyás torkollik a 
Balatonba. 
A Tapolcai kistérség területén található a Balaton északi parti vízfolyásainak jelentős része, a 
Kétöles-patak, a Tapolca-patak, az Eger-víz és a Burnót-patak.  
A Balaton víztömege átlagosan 2000 millió m3. A tó vízszintjét és vízkészletét a tóra hulló 
csapadék, a vízgyűjtőre hulló csapadékból adódó vízfolyás, azaz a vízfolyások és a talajvíz által 
szállított vízhozam, a vízfelület párolgása és a siófoki zsilipen leeresztett vízmennyiség — 
beleértve a más helyeken mesterségesen kivett vizeket is — határozza meg. 
 
Felszíni vizek minősítése 2009. évben az MSZ 12749193. szabvány szerint: 
Jel Vízfolyás 

neve 
Mintavételi 
hely 

Minősítés 

   Oxigén Tápanyag Mikrobiológiai 
paraméterek 

Szervetlen és 
szerves 
mikroszennyezők 

Egyéb 
paraméterek 

   háztartás    
Balaton vízgyűjt ője 

04FB39 Burnót -
patak 

Ábrahámhegy IV. Ill. Ill. III. IV. 

04FB97 Eger-víz 
patak 

Kapolcs- 
Bírómalom, vm 

III. III. III. IV. III. 

04FF61 Kétöles -
patak 

Raposka III. V. III. IV. III. 

04FF60  71.sz.út 
szelvénye 

V. IV. II. IV. IV. 
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A táblázat adataiból látható, hogy a tóba beömlő vízfolyások vízében a nitrogén- tartalom 
mennyisége számottevő. Az oxigénháztartás értékek alapján szennyezett víz kategóriának 
(IV. osztály) felel meg az Eger-víz patak és a Kétöles-patak vízminősége. A tápanyag 
háztartás mutatóinak szempontjából a foszfortartalom alapján az V. osztályba tartozik a 
Kétöles-patak és a Tapolca-patak. Az Eger-víz patak és a Burnót-patak vize a IV. osztálynak 
felel meg szennyezettség szempontjából.  
A mikrobiológiai mutatók (coli bakt.szám) szerint szennyezett (IV. osztály) az Eger-víz patak 
és a Tapolcai-patak. A tó mellékvízfolyásainak többsége a szervetlen és szerves anyagok 
mennyisége, alapján a IV. osztály kategóriába tartozik. 
A tárgyalt vízfolyások vizének minősége az egyik legfontosabb tényező, amely befolyásolja a 
legnagyobb felszínt víz, a Balaton vízminőségét és az ökológiai állapotot. A Balaton kiemelten 
kezelt nemzeti érték, amellyel kapcsolatosan a Kormány az 1049/1994. (Vl.29.) Korm. 
határozattal, valamint az 1068/1996. (Vl.21.) Korm. határozattal rendelkezett a legszükségesebb 
tennivalókról. 
 
A Balaton vízminőségét a környezeti elemek (víz, hulladék, levegő, szennyvíz, csapadék, talaj) 
állapota együttesen befolyásolja, azonban különösen fontos, hogy a Balatonba kerülő 
vízfolyások milyen terhelést jelentenek a Balatonra. Az is teljesen egyértelmű, hogy a 
környezeti elemek egymás hatását mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolják, így 
esetenként igen nehéz csak egy-egy környezeti elem hatásáról beszélni. Azt azonban túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy bármely környezeti elem állapotában is történik pozitív beavatkozás, az 
a Balaton ökológiai állapotára pozitív hatású lesz.  
 
 

 
1.3.1. TÁJÉRTÉKELÉS  

 
Magyarországon azért változatos, sokszínű a flóra, mert a Kárpát-medence földrajzi 
helyzeténél fogva a hosszú történelmi múlt során nem csak népek országútja, találkozó- vagy 
éppen ütközőpontja volt, hanem a különböző klímaáramlatoké is.  
A kontinentális, szubmediterrán és atlantikus klímahatások hadakozásának gyakran bosszantó 
eredménye hazai időjárásunk szeszélyessége.  
Az ország meghatározott területein egy-egy évben előfordul, hogy egy bizonyos klímatipus 
(atlantikus, kontinentális, szubmediterrán, alpesi-nyugatbalkáni, stb.) válik meghatározóvá. Az 
atlantikus klímájú évekre a nagyon sok csapadék, a kontinentális évekre épp ennek ellenkezője 
a jellemző. A szubmediterrán jellegű klímasajtja a kettős (május-júniusi és szeptember-
októberi) csapadékmaximum, közte aszályos hónapokkal.  
Az alpesi-nyugat-balkáni klímajelleg hasonlóan két csapadékmaximummal jellemezhető, de 
lényeges különbség, hogy nincsenek száraz nyári hónapok. 
A vizsgált terület növényföldrajzilag a pannóniai flóratartomány (Pannonicum) dunántúli-
középhegységi flóravidékének (Bakonyicum) déli területeihez, a balatoni flórajáráshoz 
(Balatonicum) tartozik.  
A tájat északról a Vesprimense flórajárás, keletről a Duna-vidék flórajárás (Colocense), délről 
a Balaton (Somogyicum és Kaposense), nyugat felől a zalai flórajárás (Saladiense) határolja. A  
 

Úrkúton a környező hegyek felső, erdővel borított szakaszán az erdők (Kab-hegy) elsődleges 
rendeltetése védelmi célú (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett területe).  
Itt az erdők állapota kedvezőbb, mint a hegyoldali, utakat kísérő fás-cserjés ligetekben vagy a 
telepített erdőfoltok esetében, melyek többnyire csatornák, vagy a patakok közelében 
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létesültek, vagy mezőgazdasági területek közé szorultak. Az erdőállományok zöme lombos, 
vegyes korú.  
Természetközeliséggel csak a hegyperemi erdők, elsősorban szurdokerdők jellemezhetők. 
Nagy foltokat borít a hegyoldalban, különösen a mélyutak mentén az akác (Robinia 
pseudoacacia), mely az útmenti kisebb erdőfoltokban, a hegyoldali fás-cserjés állományokban 
gyakran egyeduralkodó. 
A község északi részén elhelyezkedő szántók, rétek 230 m közeli szinten találhatók. A 
taliándörögdi űrtávközlési állomás parabola antennái érdekes látványt nyújtanak déli irányba a 
faluból szemlélve. 
 

A hegyek legértékesebb társulásai a hegytetőn és peremen található sziklagyepek, és az azokat 
felváltó erdőfoltok.  
 
Úrkút  a Dél-Bakonyban, a Kab-hegytől északra, egy délkelet-északnyugat irányú völgyben 
terül el. A környék természetes vízfolyásokban szegény. A település követi a völgyet, amelyet 
sűrű erdőkkel borított dombok határolnak. Délre tőle terül el a Kab-hegy, amelyet több mint 
6 000 hektár erdő borít.  
 
A település területe a Dunántúli középhegység természeti nagytájon belül a Bakonyvidék 
középtáj, ezen belül a Kab-hegy - Agár-tető csoport kistáj része.  
A kistáj mikroformákban gazdag, változatos geomorfológiai arculatú. Alaphegységi 
domborzata töréses szerkezetű, északnyugat- délkeleti és erre merőleges törésvonalak mentén 
horizontális és vertikális mozgásokkal sasbérces szerkezetűvé formálódott.  
Mai geomorfológiai képét vulkáni kúpok (Kab-hegy), lávatakarók (Agár-tető), mezozóos 
mészkő- és dolomitformációkból épült fedett és részben fedett, exhumált sasbércsorok, 
fennsíkok, ezeket tagoló hegyközi medencék, keskeny, enyhén lejtő hegylábfelszínek 
formacsoportjai határozzák meg. Domborzata viszonylag tagolatlan, sokféle termőhelytípus 
megtalálható itt. A vulkáni kúpokat, fennsíkokat erdőtakarók borítják, a mezőgazdasági 
termelés feltételei csak a hegyközi medencékben adottak. 
 
A Bakony-Vértesi flórajárásba (Vesprimense) sorolódó kistáj  potenciális erdőtársulásai 
között jellegzetesebbek a gyertyánelegyes bükkösök (Melico-Fagetum hungaricum), a 
gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco-petraeae-Carpinetum), valamint a mészkő 
szurdokerdők (Phyllitidi-Aceretum), a sziklaerdők (Tilietum) és a kartszterdők (Fago-
Ornetum). A lágyszárú fajok között tömegesebb előfordulású a szagosmüge (Asperula 
odorata), az erdei ibolya (Viola silvestris), a repkény (Glechoma hirsuta), a bogáncs-félék 
(Carduus sp.) stb.  
 
Természetvédelmi értéke ezeknek a területeknek a részleges degradáció ellenére nagy, és a 
regenerálódó csatorna-menti élőhelyekkel, bokorfüzesekkel a nedves rétek és a vízfolyások, 
csatornák, pedig együtt fontos ökológiai szerepet töltenek be. 
 
A térségben található (viszonylag kisebb ökológiai akadályokkal rendelkező) magterülete: 

� A község külterületén a nagyobb, összefüggő szántóterületek, a legelők, az erdősávok, a 
vízfolyásokat kísérő galérianövényzet és ligetes gyepek a település számára nemcsak vizuális-
esztétikai szempontból, de településökológiai és környezetvédelmi szempontból is kiemelkedően 
fontosak. 
 

A tervezési terület gazdag helyi táji- és természeti értékekben. Ilyenek a vízfolyások és 
galérianövényzetük, a gyepterületek növénytársulásai, ligetes facsoportjai, valamint a szép 
panorámájú természeti környezet, a szép hagyományokkal rendelkező szőlőhegyi kultúrák.  
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A nagy kiterjedésű és kedvező élőhely-rekonstrukciós lehetőségekkel bíró magterület északra a 
Bakony, nyugatra a Tapolcai-medence és a Keszthelyi-hegység magterületeivel, dél-keletre a 
Káli-medence és a Balaton-felvidék élőhely-komplexek által alkotott magterülettel kell, hogy 
kapcsolatban maradjon. 
E kapcsolatot az "ugródeszka" jellegű élőhely töredékek és az ökológiai folyosók hivatottak 
megteremteni. Sajnos a magterületeknél elmondott jó természetességi állapot az ökológiai 
térstruktúra ezen elemeire már csak részben, vagy helyenként egyáltalán nem igaz.   
 
 

1.3.2. KÖRNYEZETI ÉS ÖKOLÓGIAI ÁLLAPOT  
 

Veszprém megye területén és a Balaton vízgyűjtőterületén a táj, a természeti és a települési 
környezet minőségének védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és 
idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, 
a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térség megfelelően szabályozott 
területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot egyensúlyának megőrzéséhez. 

Az ökológia az élőlények és környezetük közötti kölcsönhatásrendszert vizsgálja. Az ökológiai 
rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyílt rendszerek. Az élőrendszerek 
természetes körülmények között is változnak, de az emberi élet tartamához képest lassan, míg 
az emberi beavatkozások hatására a változások felgyorsulhatnak.  

Ha a környezetvédelmi szempontból negatív hatások dominánssá válnak (pl.: illegális 
hulladéklerakó), a rendszer gyors ütemben degradálódik, sőt el is pusztulhat. Az élő 
rendszerekben fennálló törvényszerűségek ismeretében az ember szabályozhatja azok 
működését, így kellő tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is eltolható, és tudatosan 
létrehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot.  

Az ökológiai állapotot a kibocsátott szennyezőanyag-terhelés számottevően befolyásolja. A 
levegőtisztaságot a nagy ipari üzemek által okozott légszennyezőanyag kibocsátás, valamint a 
közlekedés, különösen az átmenő forgalomból származó terhelés határozza meg elsődlegesen. 

 
A meglévő környezeti problémák ellenére, Úrkút és környéke Veszprém megye egyik 
legkedvezőbb természeti-ökológiai adottságú térsége. Jó arányban maradtak fenn természetes, 
illetve természetközeli területek; „hagyományosan” művelt tájak, melyek növényzete, 
állatvilága sokkal gazdagabb, mint amilyenek az ország más vidékein találhatók.  
 
Domborzatilag részben karbonátos, részben bazaltos kőzetű alacsony középhegység, sasbérces 
rögsorokkal és fennsíkszerű vonulatokkal. A kistáj 2/3-át, a kiemelt térszíneket rendzinás 
talajok fedik, melyek 3/4-ét cseres tölgyes erdők hasznosítják, de a magasabb szinteken hegyi 
gyertyános tölgyeseket és szubmontán bükkösöket is találunk. A szántók és rétek-legelők együtt 
is csak a tájtípus 1/4-ét foglalják el. Ahol a felszínt harmadidőszaki laza üledékek borítják, 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok fejlődtek ki mintegy 10%-os területi részaránnyal, ill. 
barna erdőtalajok kb. 20% feletti előfordulással. Előbbiek a települések helyei, valamint a 
szántóföldek nagy részét is itt találjuk. Utóbbiakon túlnyomórészt cseres tölgyes állományú 
erdők uralkodnak ma is, de itt-ott kevés szántóföld is előfordul. A kistáj nevezetes ásványi 
értéke a mangán, melyet a településen bányásznak.   
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Az igazgatási területen nagy kiterjedésű, összefüggő erdőterületek találhatók. Ezek védelmi és 
gazdasági funkciót egyaránt betöltenek. A gazdálkodást elsősorban az erdőgazdálkodás 
viszonyai határozzák meg. 

 

 
Hasznosítható nyersanyagok a térségben: 
 

Település Ásványkincs Mértékegység Készlet 
Ábrahámhegy díszítő homokkő ezer m3 5609 
Ábrahámhegy falazó homok ezer m3 233 
Ábrahámhegy falazó homokkő ezer m3 73 
Badacsonytördemic falazó homokkő ezer m3 15 
Badacsonytomaj bazalt ezer tonna 15 
Badacsonytomaj bazalt zúzottkő ezer m3 5 
Badacsonytomaj falazó homok ezer m3 10 
Balatonhenye díszítő mészkő ezer tonna 180 
Gyulakeszi falazó homok ezer m3 5 
Gyulakeszi faragható bazalt ezer m3 5 
Gyulakeszi kvarchomokkő ezer m3 10 
Gyulakeszi okker festékföld ezer m3 4438 
Hegyesd dolomitmurva ezer tonna 749 
Hegyesd festékföld ezer m3 148 
Hegymagas lápföld ezer m3 904 
Hegymagas mezőgazdasági tözeg ezer m3 1745 
Káptalantóti faragható bazalt ezer m3 258 
Kővágóörs öntödi homok ezer m3 283 
Kővágóörs bányászati betonkavics ezer m3 10 
Kővágóörs egyéb öntödei homok. ezer m3 16 
Kővágóörs falazó homokkő ezer m3 281 
Kővágóörs hidrokvarcit ezer m3 33 
Kővágóörs kvarchomok ezer m3 67 
Kővágóörs vakoló homok ezer m3 421 
Köveskál mészkőmurva ezer tonna 114 
Kisapáti vakoló homok ezer m3 15 
Mindszentkálla hólyagos bazalt ezer tonna 2153 
Mindszentkálla kvarchomokkő ezer m3 234 
Monostorapáti bazalt ezer tonna 19948 
Nemesgulács csiszoló homok ezer m3 4573 
Nemesgulács falazó homok ezer m3 5 
Nemesgulács faragható bazalt ezer m3 15 
Nyirád bauxit ezer tonna 16700 
Raposka faragható bazalt ezer m3 15 
Raposka lápföld ezer m3 938 
Raposka mezőgazdasági tőzeg ezer m3 1354 
Salföld homokkő ezer tonna 69 
Salföld kavics ezer tonna 12 
Szigliget falazó homok ezer m3 10 
Szigliget faragható bazalt ezer m3 10 
Szigliget hólyagos bazalt ezer tonna 3507 
Szigliget kvarchomokkő ezer m3 144 
Szigliget lápföld ezer m3 6800 



 23 

Szigliget mezőgazdasági tőzeg ezer m3 17707 
Tapolca bazalt zúzottkő ezer m3 35833 
Tapolca falazó homok ezer m3 4 
Tapolca falazó mészkö ezer m3 184 
Tapolca faragható bazalt ezer m3 774 
Tapolca lápföld ezer m3 258 
Tapolca mezőgazdasági tőzeg ezer m3 368 
Tapolca tömör téglaagyag ezer m3 8 
Zalahaláp bazalt ezer tonna 5644 
Összesen:   l32909 
 

 
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 a Zirci Mészkő 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 kerülnek. A természeti emlékek védelem 
alá vonásáról az ingatlantulajdonosokat értesíteni kell. 
 

A település területére egyedi tájérték felmérés nem készült.  
 
 
 
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.  
 
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 mangánérc külfejtéses termelése során különleges karsztos jelenségeket és őskarsztos térszíni 
alakulatokat tártak fel. A jelenség hazánkban egyedül álló. 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 Balatontól, mint fő idegenforgalmi helytől való távolsága 30 km a településnek. 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.   
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1.3.3.   Területhasználat 
 

A község külterületének erdősültsége az országos átlagot meghaladja. Faállományában 
megtalálhatók a tölgyek és a bükk, mint őshonos fafajok, valamint a fenyő. A településen a 
Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága 1084,8 ha 
üzemtervezett erdőterületet tart nyilván: 
 

Gazdasági - fatermelés 79,10 ha 
  79,10 ha 
Védelmi - talajvédelmi 38,90 ha 
 - mezővédő erdő 2,60 ha 
 - honvédelmi érdekeket szolgáló védőerdő 760,15 ha 
 - védett természeti területen lévő erdő 2,20 ha 
 - településvédelmi és belterületi erdő 1,30 ha 
  805,15 ha 
Egyéb - út, nyiladék 200,55 ha 
  200,55 ha 
Összesen:  1084,80 ha 

 
Az erdőterületek javarészt védelmi rendeltetésűek. A szerkezeti terv a beerdősült területeket 
erdőterület övezetbe sorolta. A megszüntetett meddőhányók véderdő kategóriába kerültek. 
Belterületen, a Csárdahegyi őskarszt véderdő besorolású területe körül elhelyezkedő terület 
turisztikai erdővé fejlesztése később indokolt. 
 
A település külterületén lévő utak mentén egyoldali fasorok ültetendők. A dűlőutak menti 
fasorok olyan hagyományos tájszerkezeti elemek, amelyek tájképvédelmi szempontból 
meghatározóak. Az út menti fasorok fenntartás hiányában elbozótosodnak. A dűlőutak 
karbantartás hiányában elkátyúsodnak, a több éve nem használt és nem karbantartott utakon 
elindul az önerdősülés. A folyamat megakadályozására az utak karbantartási kötelezettségének 
betartása szükséges. 
 
Az erdőgazdálkodás elsődlegesen Kab-hegy oldalában, míg a mélyebb térszíneken lévő egykori 
összefüggő erdők helyét ma egyrészt művelt területek (legelők, szántók, rétek) foglalják el.  
Az erdők rendeltetése a hegyen védelmi célú, melynek kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park Igazgatóság ellenőrzi. Ezeken a fokozottan védett területeken elsősorban hársas-kőrises 
törmeléklejtő erdőket és cseres-tölgyeseket találunk. A hegylábi, és védettség alól kieső 
területeken gyakoriak a gazdasági rendeltetésű erdők, elsősorban telepített nyarasok és 
égeresek. Az erdőművelés alatt álló területek aránya összességében a mezőgazdasági (szőlő-, 
gyümölcs-, szántó-, rét- és legelő) hasznosítású területekkel szemben alacsony. 
 
Úrkúton a fogyó népességű község lakosságának ma is jelentős része foglalkozik 
mezőgazdasággal. Előfordul a turisztikai célú állattartás is. A háztáji gazdálkodás kisebb 
mértékben csak néhány család kiegészítő jövedelem forrása. 
Erdőgazdasági termőhely-minősítés szerint a Dunántúli középhegységen belül a Bakony 
erdőgazdasági szálerdői (Balaton-felvidék Nemzeti Park) a legértékesebb erdőfelületek. A 
magántulajdonú erdők alacsony termőképességű, csak IV.-V osztályba soroltak. 
A mezőgazdasági területek művelése szempontjából figyelembe kell venni, hogy a nyári 
időszakokat nagy intenzitású felhőszakadások kísérik, ami a legelő és szántóterületeken 
jelentős erózió károkat okoz, egyben felduzzasztja a csapadék elvezetésére hivatott 
vízfolyásokat. 
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A szántók gazdálkodása során tapasztalható eróziós hatás, amelyeket főleg a tavaszi szántások, 
mélylazítások befolyásolnak. Ebben az időszakban a nagy intenzitású esők okoznak károkat. 
(pl. a helytelen agrotechnológia a vetések iránya és a lejtő összefüggésében). Ugar és nem 
művelt területekről csak kis mértékű bemosódás tapasztalható. Itt a talajban való szivárgás 
miatt víz visszatartó hatás érvényesül. 
 

 
2./ Település közigazgatási területének vízrajzi jellemzése 

2.1. A vízgyűjt ő műszaki jellemzése 
 

Az Észak-atlanti térségben megerősödő anticiklonok keleti peremén igen gyakran hideg levegő 
áramlik dél felé a mediterrán térségbe, amely sokszor kedvez a mediterrán bő csapadékot hozó 
ciklonok kialakulásának. A markáns mediterrán ciklonok csapadékrendszerei többször elérik a 
Kárpát-medencét, mint ahogy 2010. tavaszán és idén március végén is elérték az igen erős és 
tartós nedves légtömegek az országhatárt.  
Akkor is és idén tavasszal is az ország területén óriási, 100 mm-t meghaladó 
csapadékmennyiségeket mértek; volt, amikor két nap alatt lokálisan kb. egy havi csapadék is 
hullott. (http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/polgari-vedelem) 
 

A Dunántúl térségében a csapadékot viharos, sőt orkán erejű szél kísérte néhol meghaladva a 
80-100 km/órás szélsebességeket is. A 2010-es esztendőben a csapadék mennyisége 
meghaladta a sokévi átlagot, mint ahogy a 2014-as esztendő nyara is nagyon csapadékosan 
indult  (200 mm fölötti havi csapadékmennyiséggel a legutóbbi hónapban).  
Úrkút község környezetében ez a tendencia 3 éve és most is nyomon követhető, hiszen az 
erózióra is hajlamos barna erdő és rendzina talajban a kapilláris-telitettség a maximumot 
érte el. A belvizesedés mellett megjelent a kisebb árvíz veszélye is, habár ilyen szempontból 
szerencsésnek mondható a település fekvése. 
 
Úrkút község vízkár-elhárítási terve a jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző 
időszakban nem készült el. Az új katasztrófavédelmi szabályozás és az új terv napra kész 
állapotú megléte megkövetelte a korszerű tervezés megrendelését. Cégünk erre kapott 
megbízatást, hogy a jogszabályok szerinti tematika alapján történő új és korszerű tervet 
dolgozza ki. 
 
A település Magyarország dunántúli régiójában található és szűkebben a Déli-Bakony táj 
részeként, a Kab-hegy – Agár-tető csoport kistáj településeként Veszprém megye középső 
részén helyezkedik el. A településen állandó vízfolyás a Csinger-patak. Mély fekvésű 
térszintek mellett vannak a község területén időszakos vízfolyások és árkos, belvizes 
megjelenésű területek is. 
A változatos terepfelszíni adottságok másik fontos eleme a Nagyvázsony felé eső völgyekben 
„fakadó” vízfolyások, patakok időszakos előfordulása (Eger-víz). 

A Csinger-patak a Torna felső szakaszának bal oldali mellékvize, mely a Bakonyban, 
Úrkúttól nyugatra tartó völgyben ered, nem messze az egykori mangánbányától, és Ajka 
belterületén, a tósokberéndi vasúti megálló közelében folyik a Tornába.  

Vízgyűjtőjéhez hozzátartozik a Kab-hegy bazalttakarójának észak-északnyugati lejtője, és az 
Úrkút-Ajka közötti, főként mészkőből és dolomitból felépült alacsony hegységi rész. A terület 
kb. 65%-át erdő borítja. 
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Általános adatok /Csinger-patak/: 

• Hossz: kb. 11 km 
• Vízgyűjtő terület: 36,0 km2 
• Eredet magassága: kb. 370 m (a legmagasabban eredő forrás 450 m fölött van) 
• Torkolat magassága: 210 m körül 
• Összes esés: kb. 160 m 
• Átlagos esés: 6-10 ezrelék (alsó szakasz); 15-17 ezrelék (felső szakasz) 
• Legkisebb vízhozam: kb. 0,01 m3/s 
• Mederalakító kisvízhozam (természetes): 0,033 m3/s; vízbevezetésekkel: 0,083 m3/s 
• Közép-vízhozam (természetes): 0,122 m3/s; vízbevezetésekkel: 0,172 m3/s 
• Q3% nagy-vízhozam (becsült): kb. 20,3 m3/s 

Neve valószínűleg egy hajdani település (Csinger, Chenger) nevét őrzi, de régi térképeken és 
leírásokban Csigere és Bódéi-pataknéven is szerepel. Feltehető, hogy a névadásnál a népi 
használatú csiger "savanyú, csekély értékű bor, lőre" szó is közrejátszott. 

A II. katonai felmérés térképe szerint egykor a Kab-hegy északi oldalából kiinduló völgyben is 
volt vízfolyás, mely Úrkúton átfolyva a patak felső szakaszát képezte, ez azonban napjainkra 
már kiapadt, eltűnt. Ugyancsak elgondolkodtató a másik, szintén Úrkúttól délre nyúló 
oldalvölgy, az Ördög-árok esete, ahol a mangánbánya iszaptározói vannak (voltak); egykor itt 
is lehettek források, illetve vízfolyás. A szén- és mangánbányászat miatt a karsztvízszint 
lesüllyesztésére volt szükség, így sok forrás elapadt, ugyanakkor a kiemelt karsztvíz egy részét 
a patakmederbe vezették, az így kialakult többlet vízhozam valamennyire ellensúlyozza a 
természetes források kiesését. A bányák bezárása következtében a kiemelt, és bevezetett víz 
mennyisége csökkenő tendenciát mutat. Az alsó, a Timföldgyár területén átvezető 2-3 km-es 
szakasz szabályozása az 1962-63-as években történt. 1959. július 20-21-én felhőszakadást 
követő hatalmas árvíz árasztotta el a patak völgyét, mely több házat öntött el, és az ipari 
telepek, bányák nagy része is víz alá került. Az áradás csúcsvíz-hozamát 52 köbméter/sec-re 
becsülték. Többek között a hasonló esetek megakadályozása céljából készült 2002-ben 
rendezési terv a patak alsó, 5,5 km-es szakaszára, azonban ez később, bár az engedély megvolt, 
a kotrási anyag veszélyes hulladékká minősítése, valamint az állami finanszírozás időközbeni 
megszűnése miatt elmaradt. 

, 

Jelenkor, vízrajz, mederviszonyok 

A Csinger-patak jellegzetes "poszt-indusztriális" vízfolyás, mely teljes útja során egykor 
intenzíven működő, mára nagyrészt felhagyott bányákat, bányásztelepüléseket és gyártelepeket 
érint, ugyanakkor a hegyvidéki, erdei környezetnek köszönhetően a felső szakaszon többfelé 
megőrizte természetes mederviszonyait. Az úrkúti mangánbánya közelében, a műút és az 
egykori keskenynyomtávú vasút közti fás zónában eredő patak északnyugat, később délnyugat 
felé folyik végig a Csinger-völgyön, párhuzamosan az Ajka-Úrkúti közúttal, és a csinger-völgyi 
ipari vasút nyomvonalával. Felső-csingertől már normál nyomtávú vasút halad a völgyben. 
Sajnos napjainkban már nem nagyon használják, de sokáig szebb időket megélt, sok-sok 
évtizedig szállították rajta az úrkúti és csinger-völgyi bányákból kitermelt ércet, és szenet. Ma 
csak egy nevezetességként kiállított mozdony emlékeztet a múltra. Alsó-csingerig, illetve 
Ármin-bányáig természetes a meder, nagyrészt erdőkben halad.  
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A bányaüzem területén, és a lakóházak közelében a bal part rendezett, helyenként beton 
támfalas megoldással van kialakítva. Alsó-csinger és Bódé között, a délkelet felé eső 
hegyvidékről két mellékvölgy is csatlakozik. Az első a Köves-árok, melynek területe az ajka-
csingeri parkerdő központi része, az itt egykor működő bányák már bezártak, ma bányászati 
múzeum, őslény- és kőzettár, erdei tornapálya, vendéglő, sípálya, és egyéb létesítmények 
rejtőznek a völgyben, ahol turistaút halad végig. A távoli völgyfőn, a Kab-hegy peremén több 
forrás fakad (Holló-kút, Jószerencsét-forrás, Szerencse fel-forrás...), de a Köves-árok vízfolyása 
ennek ellenére csak időszakos jellegű. 

A következő völgyből, a Köles-kepei-árokból már állandóbb patak csörgedezik, többek között a 
Szőke-forrás, László-forrás vizét is hozza. A völgyben vannak a már felhagyott Jókai-bánya 
épületei is. A Bódé határában ismét északnyugat felé forduló patak először kertvárosi 
környezetben (kertek mögött), majd ipari területeken folyik végig. Az Ajkai Timföldgyár és 
alumíniumkohó gyártelepei közti szakasz már szabályozott, kiépített meder.  

A gyárakból ipari szennyvíz is terheli a patakot (részben ez okozhatja az itt tapasztalható 
nádnövekedést), mely a zagytározók szürke falai közelében találkozik a Tornával, annak 29,55 
km-es szelvényében. 

 
 
2.2. Vízjárta területek                     
 
A térség átlagos sűrűségű vízhálózattal rendelkezik. A vízfolyások alapvetően kis víz-
hozamúak, sőt időszakosan ki is száradnak. Csapadékos időjárás esetén azonban tekintélyes 
vízmennyiséget szállíthatnak, hirtelen vízjárásúak. Meghatározó a vízfolyások mezőgazdasági 
igénybevétele is, különösen öntözéshez és mesterséges tavak fenntartásához biztosítanak 
vízmennyiséget (Padragkút, Halimba, Nyirád). 
 

A Kab-hegy délnyugati lábánál, dombos-lankás tájon terül el Úrkút  települése, mely azonban 
már nem a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet háttér-települései közé tartozik.  
Úrkút település nagyobb vízgyűjt ője, vízfolyásaival együtt a Csinger-patak vízgyűjtő 
területéhez tartozik. A Csinger-patak a Torna felső szakaszának bal oldali mellékvize, mely a 
Bakonyban, Úrkúttól nyugatra tartó völgyben ered, nem messze az egykori mangánbányától, és 
Ajka belterületén, a tósokberéndi vasúti megálló közelében folyik a Tornába. 
 

A Nyirád környéki bauxit bányászat következtében az egykori bővizű víznyerési lehetőség 
emléke csak leírásokban köszön vissza számunkra. A település mangánbányáján kívül a  
közelben működik az ország egyik utolsó mélyművelésű bauxitbányája (Halimba) is, ahol még 
ma is alkalmaznak aktív víztelenítést, azaz karsztvíz kiemelést. A vízszint lecsökkentések miatt 
a környék karsztforrásai jelenleg inaktívak, emiatt a patak felső szakasza is időszakos jellegű. 
 

A vízgyűjtőket (Csinger, Eger-víz) tápláló források hozama a Bakony térségi bányászati 
tevékenység depressziós hatására és az utánpótlódás (csapadék) jelentős csökkenése miatt 
minimálisra vagy nullára csökkent. A fenti okok miatt 1990 nyár végén a gyűjtő patak már a 
Balatonba való betorkollásnál is kiszáradt. Korábban a vízfolyás évi átlagos vízhozama 0,04 
m3/s volt.  
 

A település nagyobb vízgyűjtője, a Csinger-patak részvízgyűjtőjével és vízfolyásaival együtt a 
Torna-patak vízgyűjtőjéhez tartozik. Ez a terület a település jelentősebb belterületet és a nyugati 
közigazgatási területegységet érintő része.  
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A kisebb egységet a Kab-hegy dél-keleti oldalában fakadó Eger-víz patak völgye és kisebb 
vízgyűjtője jelenti, Nagyvázsony felé (Zsófiapusztától délre, a Som-bereg-hegy déli lábainál, 
valamint a Hermann puszta alatti Nyúl-völgy részvízgyűjtője tartozik ide.) 
 

A Torna és az Eger-víz egykori természetes állapotában a Balaton-felvidék legbővízübb 
vízfolyásai voltak, melyeknek felső szakaszait igen sok kisebb-nagyobb hozamú forrás is 
táplálta.  

 
Úrkút felszíni vízfolyásai közül legjelentősebb a település nyugati területén fakadó Csinger-
patak és a keleti hegylábaknál eredő Eger-víz patak és forrásterülete. A déli területek vizei és 
jellegzetes víznyelői a Kab-hegy bazalttakarójához kötődve, annak peremein vagy bazalt övezte 
mészkőablakokban alakultak ki, valamennyi egymás közelében. Valamennyi a főkarszttal állhat 
kapcsolatban. 
 

 
Forrás: http://www.karszt.hu/deli_bakony.htm 

 
Fotó: Macskalik 

 
 

A környék területein lévő vízfolyásokat országos-, regionális- és lokális hálózat keretében 
rendszeresen a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség vizsgálja minimum 6-
12 db/év gyakorisággal.  
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Általánosságban elmondható, hogy az MSZ 12749. számú szabvány szerinti minősítéssel a 
korábbi szabványhoz képest a vízfolyások kedvezőtlenebb vízminőségi osztályba sorolhatók. 
Ebben közrejátszik, hogy a minősítés a 90%-os tartósságú vagy a legrosszabb mérési eredmény 
alapján történik, és az egy-egy komponenscsoporton belüli osztály-meghatározó a legrosszabb 
minősítést kapott komponens.  
 

A vízminőségi osztályok közérthető jellemzését a már hivatkozott szabvány meghatározásai- 
alapján kell értelmezni. 

I. osztály: kiváló víz 
Mesterséges szennyező anyagoktól mentes, tiszta természetes állapotú víz, amelyben az oldott 
anyagtartalom kevés, közel teljes az oxigéntelítettség, a tápanyagterhelés csekély és 
szennyvízbaktérium gyakorlatilag nincs. 
II. osztály: jó víz 
Külső szennyező anyagokkal és biológiailag hasznosítható tápanyagokkal kismértékben terhelt 
víz. A vízben oldott és lebegő, szerves és szervetlen anyagok mennyisége, valamint az 
oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos változása az életfeltételeket nem rontja. A 
vízi szervezetek fajgazdagsága nagy, szennyező baktériumok száma igen kevés. 
III. osztály: t űrhető víz 
Mérsékelten szennyezett víz, amelyben a szerves és a szervetlen anyagok, valamint a 
biológiailag hasznosítható tápanyagterhelés eutrofizálódást eredményezhet. Szennyvíz-
baktériumok következetesen kimutathatók.  
Az oxigénháztartás jellemzőinek évszakos és napszakos ingadozása, valamint az esetenként 
előforduló káros vegyületek átmenetileg kedvezőtlen életfeltételeket teremthetnek.  
Az életközösségekben a fajok számának csökkenése és egyes fajok tömeges elszaporodása 
figyelhető meg. Esetenként szennyezésre utaló szag és szín is előfordul. 
IV. osztály: szennyezett víz 
Külső eredetű szerves és szervetlen anyagokkal, illetve szennyvizekkel terhelt, biológiailag 
hozzáférhető tápanyagokban gazdag víz. Az oxigénháztartás jellemzői tág határok között 
változnak, előfordul oxigénhiányos állapot is. A baktériumok, ezen belül a 
szennyvízbaktériumok nagy száma jellemzi. A biológiailag káros anyagok koncentrációja 
esetenként a krónikus toxicitásnak megfelelő értéket is elérheti. 
V. osztály: erősen szennyezett víz 
Szervetlen, szerves anyagokkal, szennyvizekkel erősen terhelt, esetenként toxikus víz. 
Szennyvízbaktérium-tartalma megközelíti a nyers szennyvizekét. A biológiailag káros anyagok 
korlátozzák az életfeltételeket. 
 
A területen a Csinger-patak és az Eger-víz, a Kígyós és a Meleg víz-patakok vízgyűjtője 
mérvadó. Ezek besorolósa „szennyezett” (III-IV. osztály) vízminőségű, erősen veszélyeztetett. 
 
10. táblázat: A kistérség területén lévő jelentősebb vízfolyások és vízi-létesítmények 

 
Sor 
szám 

Megnevezés Hossz 
km 

Befogadó Vízgyűjtő 
terület km2 

Érintett települések Rendezés 
éve 

Állapot Megjegyzés  

TÁRSULATI kezelésűek 
1. Lesencetomaji 

árok 
1,8 Lesence 

patak 
2,5 Lesencetomaj 1965,75,89 Felújítandó 

50 % 
Kistérségen 
kívül 

2. Németfalusi árok 4 Lesence 
patak 

7,3 Nemesvita,L.falu,L.tomaj 1974,86. Felújítandó 
50 % 

Kistérségen 
kívül 

3. Törekpusztai árok 2,7 Lesence 
patak 

4,7 Nemesvita,L.falu,L.tomaj 1964-
5,75,86 

Felújítandó 
30 % 

Kistérségen 
kívül 

4. Nemesvitai árok 5 Lesence 
patak 

3,9 B.ederics,Nemesvita 1966-67,89 Megfelelő 
70 % 

Kistérségen 
kívül 
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5. Világos patak 8,2 Balaton 8,1 Szigliget,Hegymagas,Raposka,L 
.tomaj 

1968 Felújítandó 
30 % 

Kistérségen 
kívül 

6. Világos mellékág 2,3 Világos 
patak 

3,2 Lesencetomaj 1973 Felújítandó 
50 % 

Kistérségen 
kívül 

7. Viszló patak 12,8 Kétöles 39,8 Tapolca,Zalahaláp,L.tomaj 1965-66-
67 

Felújítandó 
50 % 

 

8. Szentkúti árok 7,5 Tapolca 
patak 

23,7 Tapolca,Zalahaláp,L.tomaj 1965,75 Felújítandó 
50 % 

 

9. Király forrás 2,1 Tapolca 
patak 

6,3 Tapolca,Zalahaiáp,L.tomaj 1965,72 Megfelelő 
80 % 

 

10. Szentgyörgy-
hegyi á. 

1,8 Tapolca 
patak 

1,5 Raposka 1967 Felújítandó 
30% 

 

11. Avorsa 4,8 Tapolca 
patak 

9,5 Hegymagas,Kisapáti 1967 Felújítandó 
20 % 

 

12. Káptalanvíz 5,7 Eger 
patak 

18,2 Nemesgulács,Gyulakeszi,K.tóti 1964,71,79 Felújítandó 
50 % 

 

13. Egervíz 
malomcsat. 

2,9 Eger 
patak 

3,9 Nemesgulács, Gyulakeszi 1966,77 Felújítandó 
60 % 

 

14. Erzsébetkerti 
árok 

3,3 Eger 
patak 

2,8 Kisapáti,Gyulakeszi,Tapolca 1972 Felújítandó 
50 % 
 

 

15. Zalahalápi árok 7 Eger 
patak 

25,7 Diszel,Zalahaláp,Sáska  Rendezendő  

16. Vese patak 5,45 Eger 
patak 

8,1 Monostorapáti,T.dörögd 1976 Felújítandó 
30 % 

 

17. Ráskói-patak 5,7 Eger 
patak 

30,1 Kapolcs, T.dörögd  Rendezendő  

18. Eger patak felső 
sz. 

2 Eger 
patak 

12,5  Taliándörögd, Öcs, Úrkút 1974 Rendezendő  

19. Mindszentkálli 
árok 

3,1 Brunót 
patak 

10,5 Kékkút,Mindszentkálla 1970-71, 
86-88 

Megfelelő 
80% 

 

20. Szentbékáli árok 3 Burnót 
patak 

7,8 Szentbékálla,Mindszentkálla 1968,87-88 Megfelelő 
80 % 

 

21. Köveskáli árok 5,3 Burnót 
patak 

7 Köveskál,Kővágóőrs,Szt.békálla 1987 Megfelelő 
80 % 

 

22. Kigyós patak 
felső sz. 

7 Kígyós 
patak 

49,9 Nyirád 1988 Felújítandó 
60 % 

 

23. Kígyós-Melegvíz 
cs.  

3,81 Kígyós 
patak 

7,9 Nyirád 1979-80 Megfelelő 
80 % 

 

 
MAGÁNTULAJDONÚ halastavak: 

1. Monostorapáti 
halastó 

 Eger 
patak 

 Diszel  Felújítandó 
50 % 

 

2. Ráskó patak 
halastó 

 Ráskó 
patak 

 Taliándörögd, Kapolcs    

3. Kígyós patak 
halastó 

 Kígyós 
patak 

 Nyirád    

 
 

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 jó karban 
tartásáról gondoskodni kell. A vízfolyások fenntartása során biztosítani kell természetközeli 
kialakításukat, mérnökbiológiai módszerek alkalmazását. 

Csapadékvíz-elvezetés tekintetében az önkormányzat ingatlankatasztere 720 fm kiépített árkot 
tartalmaz, ezen kívül az utakkal párhuzamosan 1,585 km hosszban a víztelenítés nyílt árok 
befogadóval történik, illetve 3,920 km hosszban pedig a víztelenítés módja nyílt árok 
szikkasztó. 
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A községben a csapadékvíz elvezetését nyíltárkos rendszerrel oldották meg. A csapadék 
elvezetésének biztosítása érdekében az árkok és az átereszek rendszeres tisztításáról 
gondoskodni kell. Az önkormányzat a tulajdonában lévő árkok, átereszek tisztítását 
folyamatosan elvégzi.  
Az elvezető árokrendszer több helyütt feltöltődött. A fentebb ismertetett körülmények miatt 
(csatornarendszer kiépítése) időszakosan pangó vízterületté, kiszáradt mederre változik. Kotrása 
esetlegesen fenékküszöb beépítése elengedhetetlen a vízfolyások újraélesztéséhez.  
 

• Fontos a nyílt árokrendszer teljes körű kiépítése, majd folyamatos karbantartása. Az utcák 
nyomvonalát követve kell az árokrendszert kialakítani. A rétegvonalakkal párhuzamosan 
haladó utcáknál, mint övárkokat kell kialakítani az árkokat. 

• Az olyan szűk utcákban, ahol nincs árok építésére lehetőség, kiemelt útszegélyek építése 
szükséges a lejtett szélen, hogy csökkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékvíz-elvezető 
csatornát kell kialakítani. 

• Új út csak csapadékvíz-elvezető csatornával épülhet, továbbá a belterületen a nyílt 
árokhálózatot folyamatosan csapadékvíz-elvezető csatornahálózattal kell kiváltani! 

• Az árkok a burkolatlan részen füves rézsűvel lettek kialakítva. A csatorna állapota jó, de 
nagyobb esőzések alkalmával a nagy mennyiségű hordalék ülepedése miatt tisztításra 
szorul.  

• A településen a csapadékvíz elvezetése így csak részben megoldott. A csapadékvíz 
elvezetésére nyílt felszíni árkok, illetve felszín alatti csatornák szolgálnak, melyek a 
közutakkal párhuzamosan futnak. A kiépített nyílt vízelvezető rendszerek karbantartása, 
az árkok kaszálása túlnyomórészt megfelelő.  

 

A külterületi vízelvezető árkok elsődleges szerepe a mezőgazdasági területek víztelenítése, mint 
nyugatra esően a Csinger-patak vízgyűjtőjén, mind pedig a keleti mezőgazdasági területeket 
leginkább érintő Eger-víz vízgyűjtőjében. A karbantartása a tulajdonosok kötelezettsége. 
Esetenként a gyepes partok kaszálása elmarad és a túlburjánzott növényzet akadályozza a víz 
lefolyását.  
2010 évben a belvizesedéssel érintett útszakaszok mentén ezt szakszerűen megoldotta a 
település vezetése (Árok utca, Rákóczi u). 
 
A településrendezési terv alapján a 20 illetve annál több gépkocsit befogadó (rendezvény) 
parkolókat a csapadékvíz összegyűjtése és elvezetése miatt kiemelt szegéllyel kell kivitelezni. 
A nagyobb parkoló-felületekről összegyűlő csapadékvíz olajfogó műtárgyon keresztül 
vezethető a csatornahálózatba.  
A nagyobb lejtésű területen vízfolyás elleni védelemre övárok létesítése javasolt!  
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Fotó: Rendezetten kiépített – kibetonozott csapadékvíz-elvezető árok  

a település főútja, a Rákóczi út mentén 
 

 
Fotó: Rendezetlen, vizenyős (belvizes) területek az Árok út menti oldalban 

(Nagyobb esőzések esetén a kiskerteket és az ingatlanok nagy részét is  
elöntheti a víz, megoldás sürgősen javasolt!) 
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Fotó: A Zsófiapuszta alatti keletre eső területek a Som-berek-hegy és a Jakó-hegy alatti részekkel  
már az Eger-víz vízgyűjtőjének részei 

(Itt legtöbbször a belvizesedés okoz nagyobb károkat!) 
 

 
 

2.2.1. Védett árterek, belvízvédelmi öblözetek 
 
A település nagyobb vízgyűjtője a lakóházaktól délre és nyugatra található. Legmagasabb 
pontja a Kab-hegy alatt település fölé magasló Tűzkő-hegy: 484,2 mBf abszolút magasságban 
található, míg a mélypontja a Csinger-patak (368,9 mBf) forrásvidéke menti területek 
(Felsőcsinger) ma is nedvesek, nagy részüket legelőként hasznosítják. A település belterületi 
részei ezen szint fölött (380,0 – 430,0 mBf  ) szinten találhatók. 
A településtől közel 4 km-re húzódik a vízgyűjtő határa, így a felszíni vizek lefolyásának 
leghosszabb útja is ez. Vízgyűjtőn található rétek és legelők, az K-Ny-i irányú időszakos 
vízfolyások, vízmosások tömegét alakítják ki.  
 
Jellemző a vízgyűjtőre a szabdaltság, több (2) rész-vízgyűjt őből álló terület. Adódik mindez a 
hullámzó domborzati viszonyokból. (lásd.: Átnézetes térkép melléklet) 
 
A lefolyó felszíni vizek befogadója a Csinger-patak, befogadva a községről lefolyó vizeket. A 
2010-es esztendő rendhagyó volt, hiszen az egész éves esőzések alkalmával elvizesedő talajok, 
ha rossz agrotechnikai területhasználattal és erdőgazdálkodással találkoztak, megindult az 
erózió (pl. Rákóczi u, Orgona u). A lakott terület között megy el a 7308. számú Bakonygyepes-
Nagyvázsony összekötő útvonal, így a települési útárkoknak az erdős részekről lefolyó 
csapadékot ehhez a központi, kiépített csapadékvíz-elvezető árokhoz kell tudni szállítani. 
 
A települést is magába foglaló kistáj vizeit DK-en az Eger-víz vezeti a Balaton felé. Jelentős 
vízfeleslegű terület. A vízgyűjtőn, a külterületi szakaszon szórványerdők, szántók, legelők és 
rétek találhatók. 
A település topográfiájából adódóan védett ártér a környéken nincs. Kisebb vízfolyás, mint a 
Csinger-patak, igazán árvízi veszélyt nem jelent a településen. 
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Belvízvédelmi öblözet a községtől dél-nyugatra (Zsófiapuszta, Hermann puszta) található, de 
az ott kialakuló belvíz csak időszakos, így belvízveszély igen nagy esőzések alkalmával (mint 
2010!) fenyegetheti a falu egyes részeit és a főútvonalat. 

 

 
 

2.3. Az esetlegesen kialakuló ár-, bel- és csapadékvizek által okozott károk elleni védekezés 
 

Az előző időszakban a domborzati viszonyoknak köszönhetően komolyabb árvízvédelmi, sem 
belvízvédelmi káresemény nem veszélyeztette a települést. 
A 2009-2010-es esztendők azonban rendkívül csapadékos évek voltak. Az évekkel ezelőtt 
készített katasztrófavédelmi tervezéshez képest több jogszabály-változás és minősítési kategória 
is megváltozott. 
Kiszervezésre került a vízkár-elhárítási és polgári védelmi szakigazgatási feladat, de 
mindezekkel együtt kötelezősége megmaradt és a legutóbbi évek tapasztalatai után, az 
önkormányzatnak fel kell készülnie, egyrészt tervezői szinten, másrészt jogszabályi és pályázati 
(vis major) megfelelőségi szempontból. 
 
A település védelme érdekében fontos feladat a hegylábakról lefolyó vizek ellen övárkok 
kialakítása, mezővédő fasorok telepítése (akác), valamint az Árok út és más utcákban a 
káresemények megelőzése.  
 
 
2.3.1. Ár- és belvízvédelmi művek 
A település jellegéből adódóan sem belvízvédelmi, sem árvízvédelmi mű nem található. 
A lakott területek nagy részén nyílt csapadékvíz-elvezető árokhálózat található. Az árkok 
részben eltömődtek, másrészt a csatornaépítési munkálatok által megrongálódtak, folyamatos 
tisztításuk, karbantartásuk, a magas útpadka eltávolítása, illetve a hiányzó szakaszok, később 
aszfalt folyókák beépítése szükséges.  

A csapadékvizek befogadója a helyi Csinger-patak. 
 

A településen nincs felszíni vízhasználat, vízkivétel nem történik.  
A vízgyűjtő csatornák parti szegélyei állami tulajdonban vannak, így magánterületi korlátozást 
a 46/1999. (III.18.) Korm. rendelet szerint a vízügyi szabályozás szerint kell csupán előírni.  
 

A térség patakjainak, vizeinek kezelője a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság. A természetvédelmi hatóság előírása szerint külterületen 50 m széles védőterületet 
kell biztosítani az élővízfolyások számára, melyen belül csak gyepgazdálkodás folytatható. 
A vízfolyások és a többi befolyó csatorna és árok kiemelt védettségű, általános védvonallal nem 
töltésezett, kezelője a KD-KÖVIZIG.  
 
A területen a kora tavaszi hóolvadás és csapadék együttes hatására, valamint a nyári 
záporcsapadékokból és késő őszi ciklonális eredetű csapadékokból alakulnak ki jelentősebb 
belvizek. A csatornák vízjárására egyébként a viszonylagos kiegyensúlyozottság a jellemző. 
A felszíni vizeket terhelő szennyvízkibocsátás sajnos a mai napig előfordul, a 2013-ban 
kialakított csatornázottság ellenére. 
Felszíni vizeket szennyező kibocsátás adódhat még mezőgazdasági tevékenységből (juh) a 
talajlemosódások révén. A természetvédelmi törvény előírása szerint külterületen 50 méteres, 
gyeppel, vagy erdővel borított védőtávolságot kell biztosítani az élővízfolyások mentén.  
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A talajvíz felszínközelsége miatt a település teljes közigazgatási területén fokozott 
sérülékenységgel kell számolni.  
 

A terület vízkészleteit a Csinger-patak vízgyűjtőjéről érkező és a lehulló csapadékból keletkező 
lefolyó vízmennyiségek összege adja. A területen a kora tavaszi hóolvadás és csapadék együttes 
hatására, valamint a nyári záporcsapadékokból és késő őszi ciklonális eredetű csapadékokból 
alakulnak ki jelentősebb belvizek.  
A csatornák vízjárására egyébként a viszonylagos kiegyensúlyozottság a jellemző. 
A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a vízelvezető művek (vízfolyások, csatornák, árkok) 
kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való tartása, működőképességének megőrzése, azaz a 
preventív védekezés, vagyis a védekezést megelőző tevékenység.  
 

A településeken jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az 
önkormányzatok a helyi vízkár megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat - a belterület 
vízrendezését - tudatosan megvalósítják. Az önkormányzat képviselőtestülete - ismerve a 
település vízkár problémáit - hivatott döntést hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, 
ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról, 
üzemeltetéséről.  
 
 
2.3.2. Időszakos vízjárta területek 
Időszakos vízjárta területek a közigazgatási határ nyugati oldalán vannak. Kettő rész-
vízgyűjt ő található itt, melynek teljes területe 2000 ha-ra tehető. 
Az időszakos vízfolyások csak nagy intenzitású csapadék esetén lépnek „üzembe”. A lankás 
területeken nagy mennyiségű csapadékvíz kerül a talajba. Időszakos vízjárta területen 
kialakították a vízmosásokat, illetve a bevágódásokba vezetett szűkebb utak mentén 
funkcionálnak. (Mester, Rózsa, Május 1 tér) - A védelem övárkolással megoldható! 
 
 
2.3.3. Erodált területek  
Eróziós hatások az előzőekben taglalt időszakos vízfolyások mellett alakulnak ki. A magasabb 
térszíneken és a medencéből kiemelkedő lepusztult hegykúpokon erdőtalajok találhatók, 
melyek többnyire homok, kisebb részben homokos vályog mechanikai összetételűek, kövesek, 
kedvezőtlen vízgazdálkodásúak és gyengén savanyú kémhatásúak.  
A szigetszerűen kiemelkedő vulkáni kúpon erubáz talaj képződött, mely szinte teljesen 
terméketlen. Az alacsonyabb területeket, a Csinger-patak völgyét réti talajok jellemzik, 
vályog mechanikai összetétellel, gyengén savas kémhatással.  
A talajok nagy része gyenge talajminőségi kategóriába (VIII-IX. ) tartozik.  
 
A lejtésviszonyok és a talajok tulajdonságai miatt nagymértékű az erózió, ebből kifolyólag 
alacsony a humusztartalom, a tápanyag szolgáltató képesség és kedvezőtlenek a vízháztartási 
tulajdonságok. A talaj teherbíró képességénél figyelni kell viszont arra, hogy ne szabdalják 
meg nagyon a területet (rossz szántóföldi vagy erdészeti agrotechnológiával), mert mindez 
erózió kialakulásához vezethet. 
 

A nagy mennyiségű és intenzív csapadékhullás területén a hegyoldalról, szántóterületekről 
lezúduló víz elöntheti a falu egyes részeit, jelentős mennyiségű hordalékkal párosulva (Rákóczi 
u.).  
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2.3.4. Talajvíz problémák  
A jövőben javasolt, minden jogszabálynak megfelelő Környezetvédelmi Programban ki kell 
dolgozni a talajvédelmi és vízbázis-védelmi feladatokat is, melynek végrehajtása komoly 
ütemezést igényel. Megjegyzendő, hogy az úthálózati rendszer nem megfelelő karbantartása 
emelheti a talajvízszintet, hiszen az elfolyó vizek helyett beszivárgó vizek jelentkezhetnek. A 
talaj és rétegvizek szempontjából fontos feladat a település teljes csapadékvíz-elvezető 
rendszerének kiépítése, rendszeres karbantartása. 
 

 
2.3.5. Ipari és mezőgazdasági vízhasználatok, vízi művek 
A településen még üzemel jelentősebb, ipari jellegű gazdasági bányászati vállalkozás. 
 
A község közigazgatási területén belül az alábbi bányatelkek találhatóak: 
 Ajka II. ( Ármin akna)- szén 509/1993 
 Úrkút –bazalt 4344/2002 kutatás 
 Úrkút I. mangánérc 1122/1993 
 
A bányatelkek átfedése miatt a tervlapokon az összevont kontúr került ábrázolásra. Jelenleg 
bányászati tevékenység csak a mangánbánya III. akna nyugati bányamezején folyik.  
Bányaterületként tervezettek a mangániszap tárolók területei. 
A tervlapok tartalmazzák az alábányászott területeket, és az alábányászottság miatti 
felszínmozgás által érintett terület határát. 
A belterület alatt és attól nyugatra kiterjedt alábányászott területek találhatóak. A belterület 
alatti kitermelés az 1940 és 1965 közötti időszakban folyt, a technológia jellegéből adódó 
süllyedéses felszínmozgás valószínűsíthetően ezen a területen már megállt.  
A felszínmozgásosság megállapítása vizsgálatot igényel. 
 
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása 
 

– A meglévő árokrendszer karbantartása nem megfelelő. 
− A csapadékvíz-elvezetés hiányosságai veszélyeztetik a felszíni vizek vízminőségét, és nem 

akadályozzák meg az eróziót. 
− Agrotechnikai környezethasználat és a bányaművelés komoly konfliktus forrása lehet. 
− A vízfolyások mentén jórészt feltöltődött állapotban vannak a hordalékfogó művek. 

 
 

2.4. Felszín alatti vizek rendszere 
 
A felszín alatti vízkészletekkel való gazdálkodás fő irányait az 1995. évi LVII. tv., a víz-
gazdálkodásról szóló törvény tartalmazza. A törvény sorrendet határoz meg - a korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló – a vízkészletekből kielégíthető vízigényekre, különös tekintettel 
a jó minőségű, azaz az emberi fogyasztásra is alkalmas felszín alatti vízkészletekre.  
A vízkészletek védelmére az azokkal való takarékosságra vonatkozó további előírások és 
meghatározások is az ivóvíz célú felhasználást, illetve az ilyen célra való alkalmasság 
megtartását irányozzák elő. 
 
A Dunántúli-középhegység főkarsztvíz rendszerében a Déli-Bakony nyugati előtere önálló 
vízföldtani tájegység. A középső kréta korinál idősebb mezozoós karbonátos kőzetek egy 
hidrodinamikai rendszert alkotnak, és a fedőhegység víztároló kőzetei többé-kevésbé 
kapcsolódnak a főkarsztvíz rendszerhez. 
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A település területén több helyütt nyílt karszt területek találhatók. 
A település alatt lévő vízbázis előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőidommal rendelkezik. 
Mivel az ivóvízkutak lent, a mangánbányában találhatók, ezért tényleges hidrogeológiai 
védőidom kijelölésére csak a bányászati tevékenység befejezése után van mód.  
 
A település közigazgatási területét érinti a megyei terv csúszásveszélyes terület övezete. A 
Veszprémi Bányakapitányság adatai szerint a település területén valódi csúszásveszélyes terület 
(lejtő) nem jellemző. Bányászati tevékenység (aláfejtések) miatti felszínmozgások (süllyedés, 
lehajlás) nem a teljes közigazgatási területen jelentkeznek, hanem egy jól lehatárolható 
területen belül, az alábányászott területek egy részén. Ennek megfelelően a településrendezési 
terveken az alábányászottság miatt be nem építhető területeket csúszásveszélyes területként is 
jelöltük. 
 
Úrkút természeti, vízföldtani adottságai folytán - az ivóvízkészletek egy része - a felszín felől 
történő szennyezés szempontjából rendkívül sérülékeny.  
Az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás alapvető koncepcionális kérdésköre ezért az 
ivóvízbázisok biztonságba helyezése és védelme. 
Több éves előkészítő munka után a Kormány jóváhagyta a 2249/1995 (VIII.31.) Korm. 
határozatával az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramot, ami szerint az elmúlt 
években elkészült az ivóvízbázisok alapállapot-felmérése és biztonságba helyezési terve. 
A tervezést követő biztonságba helyezési tevékenység már a vízbázis-vízmű tulajdonosok 
felelősségi körébe tartozó, de terv szerint továbbra is jelentős állami támogatással segített 
tevékenység maradt. 
Speciális területe a vízbázis-védelem szabályozási hátterének a település-rendezési tervek ilyen 
irányú felülvizsgálata és módszeres kiegészítése, pontosítása. 
 
A vízbázis-védelem alatt általában minőségi védelmet értünk, azonban a vízkészlet-gaz-
dálkodásnak számos feladata van a felszín alatti vízkészletek mennyiségi viszonyainak 
szabályozásában is, különösen azokon a területeken, ahol a különleges vízminőség és a 
készletek mennyiségi korlátai már korán a teljes kihasználtság helyzetét teremtették meg. 
Ezekben az esetekben kerül előtérbe a vízigények pontosításának meghatározása és konkrét 
korlátozások elrendelése.  
 
 
 

2.5. Felszín alatti vizek jellemzőit befolyásoló tényezők 
 
Úrkút  teljes területe „felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny”. A sérülékenység azt 
jelenti, hogy a felszín alatti víztartó képződményt sekélyen fedi csupán olyan kőzet, illetve a 
szennyező anyagot át nem eresztő földtani képződmény, amely visszatartaná a terepfelszínről 
beszivárgó szennyező anyagokat.   
A sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezése komplex feladat, mely megoszlik a hatóság, a 
tulajdonos (önkormányzat, állam) és az üzemeltető között.  

A talajvíz átlagosan 8,0-10,0 m mélységben van a belterület lakott részén. Keménysége magas. 
A mélységi vizek közül a dolomitösszletben tárolt karsztvíz mennyisége tekintélyes. A Déli-
Bakonyban folytatott bányászati tevékenység miatt a fő karsztvíztároló rendszer egyensúlya 
megbomlott, regionális karsztvíz-süllyedések alakultak ki.  
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Ennek következtében a község forrásainak vízhozama csökkent, egy részük elapadt. Az utóbbi 
évtizedben, a Csinger és az Eger-víz patakban nagyrészt már csak csapadékvízből összegyűlő 
víz található, vízszegénységének ez az oka, a magasabb csapadékátlagok ellenére is. 
Jelentős karsztvíz-készletet tartalmaznak a felső triász karbonátos, karsztos kőzetek (mészkő, 
dolomit). A karsztvíz viszonylag magas hőmérséklete (50-75 °C) mellett jelentős mennyiségű 
Ca- Mg- hidrogén-karbonátot. 

A talajvízszint az utóbbi években jelentősen süllyedt, aminek okai a szokatlanul száraz 
időjárás, illetve a környező mélyfúrások következtében fellépő – talán hosszú évekre, 
évtizedekre – megörökölt vízdepresszió.  
 
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása: 
 

• A csapadékvíz elvezetés rendszer kiépítettségének növelése; a meglévő vízelvezető árkok 
karbantartása: 

o Fontos a nyílt árokrendszer teljes körű kiépítése, majd folyamatos karbantartása. 
Az utcák nyomvonalát követve kell az árokrendszert kialakítani. A 
rétegvonalakkal párhuzamosan haladó utcáknál, mint övárkokat kell kialakítani az 
árkokat. 

o Az olyan szűk utcákban, ahol nincs árok építésére lehetőség, kiemelt útszegélyek 
építése szükséges a lejtett szélen, hogy csökkenjen a hordalékszedés, vagy 
csapadékvíz-elvezető csatornát kell kialakítani. 

o Új út csak csapadékvíz-elvezető csatornával épülhet, továbbá a belterületen a 
nyílt árokhálózatot folyamatosan csapadékvíz-elvezető csatornahálózattal kell 
kiváltani! 

o Az árkok a burkolatlan részen füves rézsűvel lettek kialakítva. A csatorna 
állapota jó, de nagyobb esőzések alkalmával a nagy mennyiségű hordalék 
ülepedése miatt tisztításra szorul. A csapadékvizet az Eger-vízi gyűjtőkbe 
vezetik, amely az patakká duzzadva, azt a Balatonba továbbítja. 

o A településen a csapadékvíz elvezetése így csak részben megoldott. A 
csapadékvíz elvezetésére nyílt felszíni árkok, illetve felszín alatti csatornák 
szolgálnak, melyek a közutakkal párhuzamosan futnak. A kiépített nyílt 
vízelvezető rendszerek karbantartása, az árkok kaszálása túlnyomórészt 
megfelelő.  

 
• A felszíni árkok (Csinger-patak gyűjtőárkai) mederrendezése nem kielégítő. 
• A terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, komplex védelem kidolgozása 

szükséges 
• A vízgyűjtőjének vízminőségét veszélyeztetheti a települési illegális hulladéklerakások 

számának növekedése. 
 
 

 
 

3. Vízkárelhárítás érdekben indokolt beavatkozások  
 

A vízkár-elhárítás jogi szabályozásának alapja a 2001. évi LXXI és 1995. évi LVII törvény 
(Vgtv), valamint az 1990. évi LXV törvény (Ötv). Törvényi szinten került meghatározásra: A 
vizek kártétele elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátását – a védőművek kiépítése, 
fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az állam, a helyi önkormányzatok, 
illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek kötelezettsége. (Vgtv 16 §)  
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Az állam, pontosabban a jogszabályban meghatározott állami szervek a vizek kártételei elleni 
védelemmel, a védekezéssel összefüggő feladatait a Vgtv 2. § a kárelhárítási tevékenység 
szabályozásában, szervezésében, irányításában és ellenőrzésében, valamint a helyi 
közfeladatokat meghaladó védekezésben nevesíti.  
A törvény a vizek és közcélú vízi-létesítmények állami tulajdonából következően is rögzíti a 
vízkárelhárítással kapcsolatos állami feladatokat, így pl. az elsőrendű árvízvédelmi töltések, stb. 
fenntartását és azokon a tényleges védekezés ellátását.  
A vízkár-elhárítással kapcsolatos helyi önkormányzati feladatok az Ötv. és Vgtv. szerint a helyi 
vízrendezést és vízkárelhárítást, az ár- és belvízmentesítést jelentik. A vízrendezés és a 
csapadékvíz-elvezetés, mint helyi közszolgáltatás került nevesítésre. A feladatok – mindig a 
települési vízkárok lehetséges okaira figyelemmel – a megelőző műszaki beavatkozások, 
fejlesztések megvalósítását, a vízelvezető rendszerek, védelmi létesítmények kiépítését és 
fenntartását, üzemeltetését, a védelmi tervek elkészítését, összességükben a vízkárok 
megelőzését szolgálják.  
 

A hatályos joganyag szerint az önkormányzati feladatok – a teljesség igénye nélkül – a 
következők:  
• a legfeljebb két település érdekében álló árvízvédelmi művek létesítése, a helyi 

önkormányzat tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés 
ellátása, 

• a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék- és egyéb vizek 
által okozott kártételek megelőzése - kül- és belterületi védőművek építésével - a 
védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása;  

• a természetes állóvizek, holtágak, patakok, partszakaszok szabályozása, fenntartása, 
partvédelme, 

• belvízelvezető művek, belvízcsatornák, tározók, szivattyútelepek létesítése, fenntartása, 
ezeken védekezés végrehajtása  

• a vizek kártételei elleni védelemmel összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - 
feladatok ellátása.  

 

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 
mely kodifikálásra került a 300/2011. (XII. 22.) Kormány rendelettel, az előzőeken túl külön 
nevesíti a helyi vízkár-elhárítást is, mint önkormányzati feladatot.  
A vizek kártételei elleni védekezés műszaki feladatainak végrehajtása során az árvíz- és 
belvízvédekezésre kötelezetteknek az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) 
KHVM rendelet rendelkezéseit kell betartani. A miniszteri rendelet meghatározza a 
védekezésre felkészülés feladatait és a védekezés megszűnését követő feladatokat.  
Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek 
elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a 
vízfolyásokba, csatornákba való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.  
 
Ennek műszaki feladatai az alábbiak:  

• felkészülés a védekezésre  
• a védekezés  
• a védekezés megszűnését követő intézkedések.  

 
A hatályos jogszabályok alapján a járásokban Helyi Védelmi Bizottságok (HVB) működnek. 
2013. január 1-től a HVB elnöke a mindenkori Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal 
vezetője (dr. Gutmayer Bernadett, jelenleg: Dr. Bihary Adrienn Georgina - hivatalvezetői 
feladatok ellátásával megbízott hivatalvezető-helyettes). A település védelmi vezetője a 
mindenkori polgármester. 
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Közigazgatási szempontból Úrkút az Ajkai Járás tagja; önálló Önkormányzati Hivatalt 
megtartva. A település így az Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi 
területéhez tartozik. A Kirendeltség vezetője Rozmán Gyula tűzoltó alezredes. 
A települést ért katasztrófavédelmi feladatok során a kirendeltség vezetőn túl, Vízi Ottó, tü. 
százados, Veszprém Megye Polgári Védelmi főfelügyelője a kompetens személy. (A hivatásos 
tűzoltóparancsnokság  tekintetében szintén az Ajkai Tűzoltóparancsnokság az illetékes szerv.) 
 
Veszprém megye tíz járásában 2013. januárjában került sor az alakuló ülésekre, melyen a 
Bizottság teljes jogú tagjai elfogadták a HVB-k Szervezeti Működési Rendjét (SZMR). A 
Veszprém Megyei Védelmi Bizottság titkára, Huszár Péter, alezredes lett.  
 
A helyi védelmi bizottság (HVB) testületi szerv. Elnöke a megyei kormányhivatal járási 
hivatalvezetője, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervterületi szervének vezetője által kijelölt személy (a Veszprémi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője), a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség 
állományából szükség esetén vezényelt állományú katona. 
A HVB az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés helyi 
feladatainak végrehajtását. 
 
A település lakosságának életét, egészségét, dologi értékeit, valamint alapvető ellátását 
veszélyeztető hatások elleni védekezésre történő felkészítés érdekében a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10) Korm. rendeletben megfogalmazottak alapján    Úrkút 
községet a veszélyeztetettsége vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás szerint a III-
as katasztrófavédelmi osztályba sorolta be. 
 
A település polgármestere, a katasztrófavédelmi kirendeltségek közreműködésével minden év 
június 30-ig elvégzi a kockázatbecslést, és új kockázat azonosítása esetén javaslatot tesz a 
település besorolásának módosítására a megyei védelmi bizottság elnökének. 
 
A megyei védelmi bizottság elnöke, az illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság 
közreműködésével szeptember 30-ig a település besorolási javaslatát felülvizsgálja, és azt – 
szükségszerűség és egyetértés esetén - a BM OKF útján a belügyminiszterhez jóváhagyásra 
felterjeszti. 
 
 
A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti alkalmazása (VÉSZ) 

Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei – a 2013. év márciusi hóhelyzete, júniusi árvize, 2014 
tavaszi és nyári esőzések – egy hatékony megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság 
azonnali, naprakész, célzott tájékoztatására. Ennek érdekében a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Rádió Segélyhívó és Infokommunikációs Országos 
Egyesülettel és a Microsoft Magyarország Kft-vel mobil eszközökre optimalizált alkalmazást 
fejlesztettek ki. Ez a rendszer a közönségszavazatok alapján a vészhelyzeti értesítési 
szolgáltatás – VÉSZ elnevezést kapta.  

A rendszer segítségével az okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, 
az úti céljuk által érintett területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország 
aktuális helyzetéről, a kiadott figyelmeztető és riasztási jelzésekről. 
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Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről 
kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-
egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A rendszer arra is 
képes, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális 
helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos 
készülékre. Az applikáció úgy is beállítható, hogy adott esetben csak az előre tervezett 
útszakaszokkal kapcsolatos információkról értesítse a felhasználót (például egy megtervezett 
utazás során) és képes mindezt térképes felületen is megjeleníteni. 

Az alkalmazás adatbázisa egy kívülről hozzáférhetetlen, szigorúan védett felület. Alapesetben 
minden értesítés három napig él a rendszerben, de az adatok érvényességi ideje tetszés szerint 
változtatható. Ez azt jelenti, hogy az érintett területre kiadott értesítés, annak kiadásától 
számított hetvenkét órán belül egy alkalommal valamely, a területen lévő, vagy területre belépő 
eszközre megérkezik. A rendszer három fokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó tetszés 
szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig mindenről, 
így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést.  

A három értesítési fokozat különböző színekkel jelenik meg a rendszerben. Az önkormányzatok 
felelőssége, hogy a VÉSZ szolgáltatás alkalmazását minél szélesebb körben támogassák, 
használatát kezdeményezzék! 

Az ár- és belvízi biztonság fokozása érdekében az alábbi beavatkozások szükségesek: 
 

� A település egységes belterületi vízelvezető rendszerének teljes kiépítése 
� A kiépíteni a belterületi árokrendszer folyamatosa karban tartásáról kell gondoskodni 
� A felszíni patakok, árkok mederrendezését el kell végezni 
� A Csinger-patak vízgyűjt ője mentén biztosítani kell a vízlefolyást, így a vízfolyás 

árkok mentén 2-3 évente bokrozni kell, iszapolást pedig 5 évente szükséges végezni 
� A meglévő vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg 

kell oldani a külterületek felé esően is, melynek végső kialakítása oldja meg a komplex 
csapadékvíz rendezést a faluban 

� Külterületről érkező vizek a lakóházakat a környék mezőgazdasági jellege miatt 
kevésbé veszélyeztetik, az árokrendszer hiányossága fokán leginkább a Rákóczi, 
Orgona és  Mester utcák felől érkezhetnek. 

 
 

Jogszabályi háttér 
 

• Magyarország Alaptörvénye 
• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról  
234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 

• 2011. CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

• 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, 
valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény végrehajtásáról 

• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
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Jelen helyi vízkár-elhárítási terv az 1995. évi LVII. törvény „A vízgazdálkodásról”, a 232/1996. 
(XII. 26.) Kormány rendelet „A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, a 10/1997. (VII. 
17.) KHVM rendelet „Az árvíz- és a belvízvédekezésről” valamint a 60/1997. (IV.18.) Kormány 
rendelet „Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a 
kitelepítés és befogadás általános szabályairól”  jogszabályok előírásai alapján készült. 
 
 
 
 

3.1. Felkészülés a védekezésre 
 
A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a vízelvezető művek (vízfolyások, csatornák, árkok) 
kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való tartása, működőképességének megőrzése, azaz 
a preventív védekezés, vagyis a védekezést megelőző tevékenység. A településeken jelentkező 
károk nagysága nagymértékben csökkenthető, ha az önkormányzatok a helyi vízkár 
megelőzéséhez szükséges beavatkozásokat - a belterület vízrendezését - tudatosan 
megvalósítják. Az önkormányzat képviselőtestülete - ismerve a település vízkár problémáit- 
hivatott döntést hozni a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-
gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról, üzemeltetéséről.  
Ez tulajdonképpen a védekezést megelőző (preventív) szakasz. A vízelvezető műveket 
létesíteni, fenntartani és üzemeltetni kell. Kiépítésük elsősorban a rendelkezésre álló 
mindenkori pénzügyi-gazdasági alaptól, a veszélyeztetettségtől és a vezetői döntéstől függ. 
A település vízrendezési feladataival kapcsolatos kötelezettségeket a vizek és közcélú vízi-
létesítmények fenntartására vonatkozó 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet 10. §-a tartalmazza.  
Eszerint a fenntartó a természetes vízfolyások és belvízcsatornák, a nyílt csapadékvíz-elvezető 
csatornák, árkok, a zárt rendszerű csapadékvíz-csatornák, a tározók, záportározók, 
szivattyútelepek és egyéb műtárgyak fenntartásával gondoskodik arról, hogy azok az 
önkormányzat jogszabályban meghatározott, helyi vízkár-elhárítási és vízrendezési 
feladatainak ellátása során, a tervezett funkció ellátására alkalmasak legyenek. 
 
Gondoskodni kell különösen a vízfolyás- és csatornamedrek vízszállító képességének 
megtartásáról (így például kaszálás, iszapolás), az elfajult medrek helyreállításáról, a töltések, 
burkolatok helyreállításáról, gyepfelület pótlásáról, stb. 
A védekezésre való felkészültséget segíti ezen kívül a patakvízi 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 szóló 21/2006. (I.31..) Korm. rendelet is. 
 

Az önkormányzati művek felülvizsgálatát minden év őszén (lehetőleg novemberig) végre 
kell hajtani, így a: 
 

- befogadók állapotát illetően  
- nyílt és zárt árkok, illetve csövek állaga, feliszapoltság, az esetleges eltömődések  

(út, utcák árkai) 
- út alatti átereszek 
- hordalékfogó gátak és udvaraik tekintetében. 
 
A megállapításra került hiányosságokat (fontossági sorrendben) sürgősen meg kell szüntetni. 
A felülvizsgálatot vízkár-esemény után is le kell folytatni a szükséges helyreállítási feladatok 
meghatározása végett. 
Javasolt meghívni az érintett intézményvezetőket és a KD-VIZIG vagy az ajkai Polgári 
Védelem képviselőit. El kell végezni a vízkár-elhárítási terv kétévenkénti aktualizálását. 
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A Közerő mozgósítási tervet, a Közerő kiállítási tervet, a Kiürítési és mentési tervet, 
valamint a Védekezési anyagokra vonatkozó táblázatokat a 3. sz., 4. sz. 5. sz. illetve 6. 
számú – önkormányzat által kötelezően kitöltött és rendelkezésre álló - mellékletek 
tartalmazzák. 
A tervhez tartozó 1, 2, 3, 4, 5, 6. számú mellékletek és jegyzőkönyvi minta csak részlegesen 
tartalmaznak adatokat, ezeket a terv alkalmazása – választások esetén történő változása – esetén 
pontosítani, aktualizálni kell. Az „Eseménynapló minta” elhelyezése a tervben, egy esetleges 
védekezési tevékenységet követően benyújtandó „vis major” kérelemhez szükséges! 
 

 
3.2.   Védekezési feladatok 
 

A felkészülés időszakában a már meglévő kiépített belterületi árvízvédelmi és vízelvezető 
műveken rendszeres fenntartással biztosítani kell az árhullám visszatartását, a kiépítési 
vízhozam kiöntés mentes levezetését.  
Az árvízvédelmi töltések gyepfelületét évente legalább kétszeri kaszálással, a töltéskorona 
járhatóságát rendszeres kátyúzással kell fenntartani, a műtárgyak üzemképességét rendszeres 
karbantartással kell biztosítani.  
A vízfolyások és csatornák medréből szükség szerint, de legalább évente egyszer el kell 
távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, víznövényzetet), az uszadékot, a 
belekerült hulladékot. Biztosítani kell továbbá a szivattyútelepek, szivattyúk üzemképességét.  
A belterületen lévő záportározókat vagy a zápor tározására alkalmas területet szabadon kell 
hagyni. A záporvízzel való feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.  
A ciklikus fenntartási munkák az elhasználódás, rongálódás bizonyos mértékének elérésekor, 
nagyobb időközönként, de rendszeresen jelentkeznek.  
 

Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként - a feliszapolódástól 
függően - a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt 
kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsűk hibáinak kijavításáról.  
Az árvízvédelmi és a vízrendezési létesítmények megfelelő üzemeltetésének és fenntartásának 
alapfeltétele a művek rendszeres és szakszerű felülvizsgálata. Az árvízvédelmi és a belterületi 
vízrendezési művek állapotát ezért minden évben legalább egyszer - ősszel - ellenőrizni 
szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni.  
Célszerű minden nagyobb árvíz és csapadéklevonulás után szemlét tartani és a keletkezett 
károkat azonnal helyreállítani. Az ellenőrzés során a belterülettel határos külterületeken 
bekövetkezett változásokat is figyelemmel kell kísérni (pl. művelési ág változás, erdőirtás stb.), 
a mély fekvésű beépített területek talajvízszint változását fel kell tárni.  
Javasolható a szomszédos önkormányzatok, az illetékes KÖDU-KÖVIZIG, vízgazdálkodási 
társulat képviselőjének meghívása is az ellenőrző bejárásokra.  
A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter 10/1997. /VII. 17./sz. KHVM. rendelete az 
árvíz- és belvízvédekezésről rendelkezik a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
45.§-a (8) bekezdésének a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, összhangban a 232/1996. 
/XII.26./sz. Kormány rendeletben foglaltakkal.  
 
E rendelet az ár- és belvíz-védekezési tevékenységre kötelezetteknek a vizek kártételei elleni 
védekezés műszaki feladatait határozza meg és rendelkezik a védekezési terv tartalmi 
követelményeiről. Az árvíz- és belvízvédekezéshez hasonlóan a védekezést megelőző 
felkészülési időszakban a helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátásához is szükséges a 
védekezési tervek elkészítése, illetve rendszeres aktualizálása. A védekezési tervnek 
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tartalmaznia kell mindazokat a nyilvántartásokat, adatokat, melyek az eredményes 
védekezéshez szükségesek.  
 
A területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság az önkormányzatok védekezési 
terveinek elkészítéséhez:  

• szolgáltatja a befogadó állami főmű műszaki alapadatait  
• véleményezi az elkészített védekezési tervet  
• közreműködik az önkormányzati művek felülvizsgálatában.  

 
Jellemző a vízgyűjtőre a szabdaltság, több (2) rész-vízgyűjt őből álló terület. Adódik mindez a 
hullámzó domborzati viszonyokból, melyek közel 800 ha össz-vízgyűjtő területet tesznek ki. 
A lefolyó felszíni vizek befogadója az Eger-víz vízgyűjtője, melyek övárok jelleggel is 
üzemelnek a település kül- és belterületei mentén.  
 
Az előző tapasztalatokból kiindulva a zónánként előfordulható vízkáreseményekre való 
tájékoztatást az alábbi összefoglaló táblázat ad: 
 

Helyi vízkár kialakulása és jellege 
Z1 Z2 
●● ● Gyors hóolvadás 
++ + 
●● ●● Gyors hóolvadás esőzéssel 
+++ +++ 
●● ●●● Átlagostól nagyobb mennyiségű 

csapadék +++ ++ 
●●● ● Rövid idejű (nagy intenzitású) 

csapadék 0 0 
    
Jelmagyarázat: 
-   Érintettség, veszélyeztetettség:  ● - kicsi 

●● - közepes 
●●● - nagy 

 
-      Egyidejű árvíz esetén a veszélyeztetettség:  0 - nem változik 

+ - kicsit nő 
++  - közepesen nő 
+++  -jelentősen nő 
 

Fenti táblázatban foglaltak szerinti káreseményekre kell felkészülni, illetve védekezést folytatni 
ellenük. 
 
Z1 

A község észak-nyugati közigazgatási határától (Felsőcsinger) a Kab-hegy alja és Nyírjes 
közötti terület a vízgyűjtő település központi mélypontjáig helyezkedik el: 484,2 mBf (Tűzkő-
hegy) és 369,0 mBf (Csinger-patak völgye). Ezen a területen relatíve nagy különbségű, 
rövidebb-hosszabb elterülő térszintek vannak, esetenként nagy lejtőszöggel.  
Ezen a behatárolt területen terül el a település nagyobb része, lakóházas ingatlanokkal, valamint 
Úrkút településközpont felé eső lejtősebb területekkel.  Az esőzések hatására a vizet el kell 
szivattyúzni, hiszen a kisebb befolyó és ráfolyó vizek nagyrészt érinthetik a belterület egészét, 
különösen a főközlekedési útvonalat! 
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Gyors olvadás, ill. nagy intenzitású csapadék a terület déli részéről érkezhet a község lakott 
területeire, mely során vízkormányzással meg kell akadályozni a hegyekből lezúduló vizek úton 
való átfolyását, különösen éjszakai fagyok esetén. 
Nagy csapadék esetén be kell védeni a fontosabb objektumokat homokzsákos víztereléssel 
(intézmények, műemlék jellegű épületek). 
(A pincékből szivattyúzásra is szükség lehet, szivattyú kapacitás ~ 100 l/perc.) 
 
Z2 

Elhelyezkedése a belterülettől keletre és délre a Som-berektől a Nyúl-völgyig húzódó területek. 
Itt találhatók a Zsófiapusztai és a Hermann pusztai területrészek. 
Ezen a területen csupán néhány ingatlan található, terület nagyrészt szántóterület borítja. A 
terület egészen az Eger-víz-patakig húzódik. Folyamatosan ellenőrizni kell a zártszelvényű 
csatornák megfelelő működését, eltömődés esetén azonnal intézkedni kell tisztításukról.  
 
Mindegyik zónára vonatkozik, de különösen a Z1-re: 
- a meglévő út menti utcákban lévő árkokban levonuló vizet figyelni kell, szükség esetén a 
lefolyás javítása érdekében be kell avatkozni. 
Provizórikusan telepítendő átemelő szivattyúk kapacitásának meghatározása folyamatban van. 
 
 
Vízkár-elhárítási környezeti konfliktusok: 
 

� A csapadékvíz elvezetés rendszer kiépítettségének helyreállítása, növelése; a 
meglévő vízelvezető árkok karbantartása 

� A terület felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny, új és komplex vízvédelmi 
terv kidolgozása a Vízügy részéről fontos lehet! 

� A település felszíni vízfolyásainak mederrendezése néhol nem kielégítő 
� A vízfolyások vízminőségét és ökológiai állapotát veszélyezteti a települési illegális 

hulladéklerakások számának időszakos megjelenése, valamint folyamatos 
szennyezése. 

 
 

Magatartási szabályok árvízkor ás kitelepítés során 
(A Helyi Védelmi Bizottság által kiírtaknak megfelelően) 
 

• Kapcsolják he a rádiót. TV-t, figyeljék a külső tájékoztatást!  
• Ne telefonáljanak, csak segélykérés céllal!  
• Ha elrendelik a kitelepítést, ne mondajak ellent, kövessék az utasításokat! 
• Vigyék magukkal: személyi okmányaikat, pénzüket, 2-3 napra elegendőt (nem 

romlandó) élelmiszert, liter folyadékot, évszaknak megfelelő ruházatot, váltás 
fehérneműt, kényelmes és zárt lábbelit. tisztálkodó eszközöket, (rendszeresen 
szedett) gyógyszereket. A csomag lehetőleg ne haladja meg a 20 kg-ot!  

• A gyerekeket lássák el a személyi adataikkal (ruházatra, csomagra írják fel nevét, 
címét, gyógyszer érzékenységét)!  

• A csomagot hátizsákban vagy válltáskában vigyék, kezük maradjon szabadon! 
• Lakásból való távozáskor áramtalanítsanak. A gáz főcsapot zárják el, nyílászárókat 

zárják be!  
• A mozgásképtelen betegeket jelentsék be, a betegszállító megérkezéséig 

biztosítsanak felügyeletet!  
• A saját gépjárművel rendelkezők a befogadási helyre önállóan induljanak el! 
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• Akik gépjárművel nem rendelkeznek, a legközelebbi kijelölt gyülekezési-befogadó 
helyre menjenek!  

• A gyülekező-befogadó helyeken a kitelepítési és elhelyezési szolgálat utasításai az 
irányadóak, a betartásuk kötelező!  

• Ne hallgassanak rémhírekre, ne terjesszék azokat!  
• Erejéhez mérten mindenki vegyen részt a védekezésben!  
• Ne veszélyeztesse senki az életét a családi értékek védelmében! A hátra maradt 

ingatlanok, egyéb értéktárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervek 
végzik. 

 
 

Úrkút k özség területei általában nem képeznek önálló belvíz-öblözetet, belvízrendszert, hanem 
egy-egy vagy több öblözet, rendszer területén helyezkednek el. A 2 vízgyűjtőre osztható területi 
elhelyezkedésből adódik, hogy a településen folyó helyi vízkárelhárítási-védekezési munkákat 
össze kell hangolni az adott belvízrendszerben folytatott külterületi védekezéssel.  
A védekezés folyamán a belvízrendszerben az összehangolt vízelvezetést a vízügyi igazgatóság 
koordinálja, de a víz elvezetésekor - a területek mentesítésekor - elsőbbséget kell adni az 
értékesebb lakott területeknek.  

 
A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a 
fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a területileg illetékes 
vízügyi igazgatóságot a fokozat elrendeléséről.  
 
I.  fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz-elvezető 

csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy 
egyes mély fekvésű település-részeken kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen 
belvízi helyzet várható.  

 
II.  fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a 

csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a 
meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.  

 
 
III.  fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, 

pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak 
állagát vízkár fenyegeti. 

 
 
A HELYI VÍZKÁR ELLENI VÉDEKEZÉS VÉGREHAJTÁSA  
 

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető (polgármester) 
állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a 
területileg illetékes vízügyi igazgatóságot és a Helyi és Megyei Védelmi Bizottságot a fokozat 
elrendeléséről.  
A védekezési feladatok intézkedései a fentiek szerint kerülnek végrehajtásra. A rendkívüli nagy 
mennyiségű esőzés következtében kialakuló helyi vízkár elhárítási feladatok során az 
alábbiakban meghatározott feladatokat, a fokozatok bevezetése nélkül, értelemszerűen kell 
alkalmazni. A magasabb készenléti fokozat esetén az előtte lévő fokozatok feladatait is végre 
kell hajtani. (lásd.: Veszély-elhárítási Terv) 
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Parancsnokság feladatai: 
 
I. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
 

Meglévő települési tervek, adatbázisok pontosításának megkezdése,  
Folyamatos információ beszerzés (www.met.hu/omsz.php, www.idokep.hu, stb.) 
Infokommunikációs egység riasztása 
 
II. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
 

A polgármesteri hivatal dolgozóiból megalakítandó 24 órás ügyeleti szolgálat előkészítése, 
A települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott erők és eszközök pontosítása, 
Helyben igénybe vehető, védekezésbe bevonható közerők és technikai eszközök pontosítása, 
A települési veszély-elhárítási terv és a kapcsolódó települési adatbázis pontosításának 
végrehajtása, 
Védekezésre tervezett erők váltásának, pihentetésének és ellátásának megszervezése, 
Védekezéshez szükséges – a településen rendelkezésre álló - készletek, eszközök számba vétele 
(homokzsákok, homoklelőhelyek, dózerek, rakodó, szállító járművek), 
Az állandó orvosi ellátást, gondozást igénylők, a terhes anyák, dialízises betegek, stb. számának 
pontosítása. 
 
III. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
 

A rendelkezésre álló közerő szükség szerinti alkalmazása (figyelőszolgálat, szivárgások 
lokalizálása, homokzsáktöltés stb.), 
A védekezéshez szükséges „megerősítő” erők, eszközök igényének jelzése a HVB felé, 
alkalmazási lehetőségeik tisztázása, alkalmazásuk előkészítése. 
Polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelése (szükség szerint). 
 
Rendkívüli árvízvédelmi védekezés elrendelésekor  
 

Folyamatos, 24 órás működési rend (ügyeleti szolgálat) ellátása a hivatalban, 
Szükséges esetén polgári védelmi szervezetek alkalmazása, ellátásuk, váltásuk megszervezése, 
végrehajtása, 
A rendelkezésre álló, védekezésbe bevonható technikai eszközök alkalmazása, 
A befogadásra tervezett létesítmények aktivizálása.  
 
 
Infokommunikációs egység feladatai: 
 
I. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
Kapcsolatfelvétel a területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal, Katasztrófavédelmi 
Kirendeltséggel, Hivatásos Tűzoltósággal. 
 
II. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
A polgármesteri hivatal dolgozói elérhetőségének és munkaidőn túli tartózkodási helyének 
rendszeres pontosítása, 
A lakosság riasztásának, tájékoztatásának megszervezése 
Kapcsolatfelvétel, egyeztetés a kitelepülés, a befogadás és elhelyezés feladataiban 
közreműködő társ önkormányzatokkal, intézményekkel. 
A Helyi Védelmi Bizottság Elnökének tájékoztatása a tett intézkedésekről. 
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III. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
24 órás ügyeleti szolgálat ellátása a hivatalban, a települési önkormányzat készenlétbe 
helyezése. 
Folyamatos kapcsolat, információcsere a védekezésben résztvevő szervekkel, szervezetekkel.  
Szükség szerint az észrevételek, kérelmek, javaslatok eljuttatása a Helyi Védelmi Bizottság, 
illetve a védekezésben résztvevő szervek, szervezetek felé. 
Lakossági tájékoztatók szervezése. 
 
Rendkívüli árvízvédelmi védekezés elrendelésekor  
Folyamatos, 24 órás működési rend (ügyeleti szolgálat) ellátása a hivatalban, 
Információáramlás biztosítása a beavatkozó egységek és a parancsnokság között, 
A települési polgári védelmi összekötők munkájának támogatása, 
Szükség szerint az észrevételek, kérelmek, javaslatok eljuttatása a Helyi Védelmi Bizottság, 
illetve a védekezésben résztvevő szervek, szervezetek felé.  
 
 
Egészségügyi egység feladatai: 
 
III. fokú árvízvédelmi készenlét elrendelésekor  
Az állandó orvosi ellátást, gondozást igénylők, a terhes anyák, dialízises betegek, stb. ismételt 
pontosítása, ellátásuk, felügyeletük megszervezése. Szükség szerinti szállításuk megszervezése  
 
Rendkívüli árvízvédelmi védekezés elrendelésekor  
Elsősegély-nyújtási feladatok ellátása a beavatkozó állomány és a lakosság részére  
 
 
Logisztikai egység feladatai: 
 
Rendkívüli árvízvédelmi védekezés elrendelésekor  
Polgári védelmi szervezetek ellátása,   
A rendelkezésre álló, védekezésbe bevonható technikai eszközök alkalmazása, működési 
feltételeik teljes körű biztosítása.  
A befogadásra tervezett létesítmények aktivizálása.  
 
Lakosságvédelmi egység feladatai: 
 
Rendkívüli árvízvédelmi védekezés elrendelésekor  
 
Kitelepítési és befogadási feladatok koordinálása.  
 
Az esetlegesen bevezetett vízfogyasztási korlátozások során a lakossági vízellátás 
megszervezésében való részvétel.  
Az OMSZ Előrejelzési Főosztály, Időjárás-előrejelző Osztály megkeresésével (web: 
www.met.hu, email: service@met.hu) tájékozódni kell a vízgyűjtőn várható további 
csapadékviszonyokról. Rendkívüli védekezési készültséget a területileg illetékes vízügyi 
igazgató felterjesztése alapján a kormány akkor rendel el, ha rendkívüli hidro-meteorológiai 
helyzetben a helyi vízkár veszély nagy térségre - több vízgyűjtőre; - terjed ki.  
Ebben az időszakban a helyi vízkárveszélyes területen lévő önkormányzatok védekezési 
munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva. 
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A védekezési feladatok meghatározása iránymutató, a kialakult védekezési helyzettől 
függően a védelemvezető utasítására attól való eltérés lehetséges! 
 
Vízkár-elhárítási környezeti konfliktusok: 

� Elkészíteni a település egységes belterületi vízelvezető rendszerének tervét. 
� A tervek alapján kiépíteni a teljes belterületi árokrendszert, melyet folyamatosan 

karban kell tartani  
� A felszíni csatornák, vízfolyások mederrendezését el kell végezni. 
� A Csinger-patak és a Eger víz kisebb vízei és fakadói mentén biztosítani kell a 

vízlefolyást, így a vízfolyáson 2-3 évente bokrozni kell, iszapolást, pedig 5 évente 
szükséges végezni. 

� A meglévő vízelvezetését is kihasználva a csapadékvíz szabályozott elvezetését meg 
kell oldani, melynek végső kialakítása oldja meg a komplex csapadékvíz rendezést a 
faluban. 

� Külterületről érkező vizek a lakóházakat komolyan veszélyeztethetik, övárkok és más 
árokrendszerek hiányossága fokán leginkább a Kab-hegy és a Tűzkő-hegy felől 
érkezhetnek. 

 

 
3.3. A védekezés megszűnését követő intézkedések 
 

A védekezés megszűnését követő intézkedések 
 

A készültség megszűnését követő 30 napon belül a védekezésről összefoglaló jelentést kell 
készíteni, és azt az illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság, katasztrófavédelmi 
igazgatóság és megyei védelmi bizottság részére meg kell küldeni.  
A 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az összefoglaló jelentés tartalmi követelménye: 
 

1. Meteorológiai helyzet  
2. Hidrológiai helyzet 
3. Készültségi adatok (táblázatos formában mellékelve) 
4. A védekezés részletes ismertetése 
5. Mentés-kiürítés 
6. Anyagfelhasználás (napi bontásban) 
7. Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban) 
8. Létszámkimutatás (napi bontásban) 
9. A védekezés becsült költségei (napi bontásban) 
10. Elöntések észlelése, bejelentése 
11. Védekezési tapasztalatok, javaslatok 

 

Helyreállítás 
A készültségi fokozatok visszavonása után a helyreállítási munkák megkezdődnek. Az 
ideiglenes védműveket vissza kell bontani. El kell végezni a takarítást, fertőtlenítést az 
elárasztott, vízzel érintkezett területeken. A kárfelmérést meg kell kezdeni.  
Az életveszélyes romokat el kell bontani. A visszabontott, védekezéshez újból felhasználható 
anyagokat raktározni kell, az elhasznált készleteket pótolni kell. A védekezés megszűnése 
után a védelemvezető gondoskodik: 
 

- A védekezés megszűntéről való tájékoztatásról (hatóságok, társközségek és a lakosság 
felé) 

- A védelmi művek felülvizsgálatáról, a legsürgősebb helyreállítások elvégzéséről 
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- Összefoglaló jelentés készítéséről, mely a védekezési munkákat és a szükséges 
helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza Az 
értékelés 1-1 példányát a képviselő-testület és a KÖDU-KÖVIZIG kapja meg.  

 
Az árvízi és belvízi vészhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következnek be, melyek 
szükségessé teszik a mentesítést és a fertőtlenítést: 
- súlyos, halálos lefolyású, tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének 

lehetősége, amely származhat kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, 
kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól, vagy állati tetemből 

- ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyeződése, fertőzése 
- környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése 
- élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése 
- épületek, közművek megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése 
 
Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint 
a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi szolgálat RBV munkacsoport, 
elsősegélynyújtó, ellátó, műszaki-mentő szolgálatok is együttműködnek az alábbiakban: 
- kárfelmérés 
- földi és légi rovarirtás 
-  rágcsálóirtás  
- állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése 
- veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása 
- lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, 

fertőtlenítése 
- terület mentesítése, fertőtlenítése 
- víznyelő helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sűrített 

ellenőrzése 
- takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése 
- élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése 
- sűrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál 
- tilalom elrendelése: állatitatási  
- védőöltözet biztosítása 
 
A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:  
- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területileg illetékes kirendeltsége 
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
- Növény- és talajvédelmi Igazgatóság területileg illetékes szerve 
- Vízkivételi művek laboratóriumai 
- egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek.  
 
Feladat: 
- védekezők ivóvízzel, teával, meleg élelemmel való ellátása 
- szükségillemhelyek fertőtlenítése, tisztálkodási lehetőségek biztosítása 
- kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertőtlenítése.  
 

A mentesítési, fertőtlenítési feladatok: 
- adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, 

veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadóhelyek, ivóvíz-, 
ásványvíz palackozók, stb.) 

-  a kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a 
felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásához 
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szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok, RBV. szolgálat 
alkalmazásának tervezése) 

-  az eredeti helyzet visszaállítása 
 

A normál élet visszaállításának feladatai: 
- kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása 
-  segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása 
- ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása 
- mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása 
- járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása 
- a közművek beüzemelésének koordinálása 
- a lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása 
-  a veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.  

 
 
4. A település veszélyeztetettsége:  
 
A veszélyeztetettség minden település esetében más és más. Jelenleg Úrkút települése nem 
rendelkezik veszélyességi besorolással. Természetes vízfolyása a Csinger-patak. 
A külterületeken található kisebb vizek vízfolyások időszakosan elapadnak, majd ismét 
felbukkannak a talajviszonyok miatt, így a tó vízszintje ingadozó. 
A község polgári védelmi szempontból, viszont kiemelt fontosságú, mivel a település egész 
vonala (jelentős belterületi érintettséggel!) a Csinger-patak és az Eger-víz-patak vízgyűjtő 
területhez tartozik, annak vízgyűjtő területeként potenciális veszélyforrás lehet, melyet 
bármely katasztrófavédelmi terv készítésénél a továbbiakban is figyelembe kell venni.  
Az egész belterületi közigazgatási határt dél-keletről már az Eger-víz-patak vízgyűjtője adja. A 
hátság nyúlványán lévő völgyek patakjai, árkai a csapadék-maximumok idején telítődnek 
vízzel, melyet igen jól szemléltetett a 2010-es és 2012-es esztendő, de a 2014-évi nyár is! 
A vizsgált területen természetes állóvíz nincs. A talajvíz domborzattól függően 8 m-től 10 m-ig 
húzódik. 
 

A tervet a legrosszabb helyzetre készülve kell összeállítani, természetesen nem hagyhatók 
figyelmen kívül az időjárásból és más természeti jelenségekből adódó veszélyhelyzetek, 
katasztrófák.  
Ennek megfelelően a földrengésekre, a rendkívüli időjárási helyzetekre (eső, hó, aszály, 
szélvihar) valamint a nukleáris veszélyhelyzetekre (atomerőműi baleset – Paks, vagy a 2011. 
tavaszán Japánból érkező felhőzet esetleges hatásai), mindenképpen Veszély-elhárítási 
Tervvel (egykori - települési polgári Védelmi Terv) kell rendelkezni.  
Ezen tervek tartalmazzák az egyes veszélyhelyzetekben követendő általános (és speciális) 
magatartási szabályokat, a további veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését szolgáló és 
akár felszámolást célzó rendszabályokat, intézkedési (polgármester, községi polgári védelmi 
parancsnokság), beavatkozási feladatokat.  
 
 
4.1. Környezetbiztonság 
 
A környezetbiztonság szempontjainak figyelembevétele már a települési Környezetvédelmi 
Program kidolgozásakor és későbbi folyamatos felülvizsgálatakor azért lényeges elem, mert a 
környezet állapotában beálló változások hosszú távon is befolyásolhatják a településen folyó 
tevékenységet és a lakosság életfeltételeit. 



 52 

A település állapotát környezetbiztonsági szempontból azok a tevékenységek alakítják, melyek 
környezeti kibocsátása, vagy a kibocsátás szennyezés mennyisége/minősége, vagy a kibocsátás 
módja szerint potenciális környezeti kockázatot jelentenek. 
A környezetbiztonság a természeti és környezeti katasztrófák számának világszerte 
tapasztalható növekedése miatt kiemelt társadalmi megítélést kap. Ennek és a felelős politikai 
gondolkodásmódnak köszönhető, hogy az Országgyűlés elfogadta a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvényt (katasztrófavédelmi törvényt). 
A katasztrófavédelmi törvény a katasztrófák elleni védekezés, felkészülés fő települési 
feladatainak végrehajtását a polgármesterekre bízza. Létrejött 2000. január 1-i hatállyal a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az általa irányított és felügyelt végrehajtó 
szervezetek. Ezek az adott problémák megoldásához igénybe veszik a társszervezeteket 
(Vízügyi, Környezetvédelmi szervezetek, ÁNTSZ, stb.). 
A polgári biztonság érdekében jelenleg folyik az állami szervezetben a környezeti kockázatok 
felmérése. A környezet állapotát egyrészt természetes, másrészt mesterséges (ember által 
előállított) tényezők változtathatják meg gyorsan és nagymértékben. Ezeket a gyors és 
nagymértékű környezeti változásokat nevezhetjük katasztrófáknak.  

 

Természetes eredetű katasztrófák lehetőségei: 
- Földrengés, 
- Légköri természeti csapások (csapadék, szél, villámcsapás, magas hőmérséklet 

okozta  károk), 
- Természetes eredetű tűzvész. 

 
A mesterséges (emberi tevékenység által okozott) katasztrófák lehetőségei: 

- Üzemi robbanás, üzemi környezetszennyezés (mérgezés, tűz, tankautó baleset), 
- Tűzvész, 
- Terrorista merénylet következményei. 
- Repülőgép-baleset  

 
Úrkút közigazgatási területén azonban nincs olyan ipari létesítmény, amelynek működése 
a környezetbiztonságot jelentősen befolyásolná, esetleg környezeti katasztrófát idézne elő. 
 

A település nagyobb vízgyűjt ője, vízfolyásaival együtt a Csinger-patak vízgyűjtő 
területéhez tartozik. A Csinger-patak a Torna felső szakaszának bal oldali mellékvize, mely a 
Bakonyban, Úrkúttól nyugatra tartó völgyben ered, nem messze az egykori mangánbányától, és 
Ajka belterületén, a tósokberéndi vasúti megálló közelében folyik a Tornába. 
 

Természetes eredetű kockázatot jelenthet ritkán az elöntés és belvíz, valamint az ártereket 
kísérő nádasok, kiterjedt szántóföldi növénytermesztés, illetve elhanyagolt ruderáliák esetleges 
égése, felgyulladása jelentheti. A domborzati viszonyok és a település fekvése miatt a 
belterület elöntésének veszélye nagy, a nádas- és avartűz viszont az utóbbi évek aszályos 
időjárása, a talaj nedvességtartalmának csökkenése miatt figyelmet igényel.  
Közvetlen veszélyt a belterületre csak a tűzzel járó légszennyezés jelent. Forgalmas belterületi 
közút nem lévén, a település környezetének biztonságát a közlekedés csupán időszakosan 
veszélyeztetheti.  
Az 1999. évi LXXIV. törvény („katasztrófa-törvény”) pontosan meghatározta a különböző 
szervezeteknek, a felelősöknek és az állampolgároknak a katasztrófák elleni védekezésben 
rájuk háruló feladatokat. Az ipari termelés, tevékenység különböző formában és mértékben 
veszélyezteti a környezetet.  
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A lakosság komfortérzetének, biztonságának megteremtése, az információ, tájékoztatási 
lehetőségek korszerűsítésével valósítható meg. A veszélyeztetések a keletkezés oka alapján 
három fő csoportra oszthatók: 
 

� technikai (technológiában bekövetkező zavar, veszélyes anyag tárolása, kezelése) 
� természeti (földrengés, tűz, vízbázisok elszennyeződése) 
� egyéb (terrorcselekmény, nukleáris veszélyeztetés, háborús veszélyeztetés). 

 

Célok: Az állampolgárok és a környezet biztonságát garantáló gazdálkodás és termelés. 
 

BIZ-1. A Nemzeti Környezetvédelmi Program, az OECD és az EU követelményeivel 
összhangban ki kell dolgozni a kémiai biztonsággal foglalkozó országos szabályozást, és ezt 
követően helyi szinten is külön programot szükséges indítani az ipari balesetek, a kémiai 
kockázatok csökkentésére  
 

BIZ-2. Haváriatervet kell kidolgozni a településen, az 1999. évi LXXIV. törvény vonatkozó 
előírásaival összhangban 
 

BIZ-3. A önkormányzatnak tájékozódnia kell és leltárt kell készítenie a település közigazgatási 
területén működő veszélyes technológiákról és a tárolt, szállított veszélyes anyagokról 
 

� csak olyan tevékenységet engedélyezhet, amely megfelelő környezetbiztonsági garanciákkal 
rendelkezik 

 

BIZ-4. A Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban helyi környezetbiztonsági 
informatikai rendszer kiépítése szükséges, ügyeleti rendszer kialakításával és működtetésével. 
 
 
4.2. Rendkívüli környezeti károk megelőzése 
 
2010. év sok csapadékot hozott: már július végére lehullott az átlagos éves mennyiség.  Az idei 
esztendő megint rekord lesz lehullott csapadékból, hiszen  a 2012.évi össz-csapadék mennyiség 
idén július és augusztus hónapokban már lehullott! 
Ezért az év során a belvíz bőven adott munkát – bel- és külterületen egyaránt – a védekezésre 
kötelezett szervezeteknek: a vízügyi igazgatóságnak, a vízitársulatoknak és természetesen az 
önkormányzatoknak is. 
 
Belvízvédelmi szempontból a hidrológiai helyzet jelenleg sem kedvezőbb. Az elmúlt időszak 
esőzései hatására a vízelvezető csatornák vízszintje 2012. tavaszán és idén is tartósan magas 
volt. A talaj legfelsőbb rétegeinek vízzel való telítettsége az elmúlt hetekben meghaladta az 
1999-es rendkívüli belvizet megelőzőt. 
Tapasztalatok szerint 2010-ben leginkább azokon a helyeken okozott gondot a belvíz, ahol a 
csatornák, átereszek illetve zsilipek rossz állapotban voltak, valamint a védekezés nem 
tervszerűen, nem összehangoltan folyt.  
 
Mivel a Veszprém megyében található belvízcsatorna-hálózat nagyobb része – közel 6900 km 
– önkormányzati kezelésben van, ezért ezeknek a szerveknek meghatározó szerep jut a teljes 
vízrendszer működőképességének fenntartásában, különösen a belterületek 
belvízmentesítésében. 
 
Mit tehet ezért egy polgármester, hogy megelőzze vagy mérsékelje a súlyos belvízkárokat 
településén? 
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1. Szervezzen védmű-felülvizsgálatot (ha 2014-ben még nem tette meg) 
a) Ezen értékelje – helyszíni szemlével egybekötve – a kezelésében lévő létesítmények 
(csatornák, zsilipek, átereszek, szivattyúállások, nyárigátak), a védelmi 
szakfelszerelések (homokzsák, szivattyú, stb.) állapotát, a védelmi szervezet 
felkészültségét, valamint a védelmi terv megfelelőségét. 
b) A védmű felülvizsgálatra hívja meg a KÖDU-KÖVIZIG-et, amely szakmailag segíti 
az ellenőrzést. 
c) A védmű felülvizsgálatról állítson össze jegyzőkönyvet, meghatározva a szükséges 
intézkedéseket. 

2. Hajtsa végre a védmű felülvizsgálaton született intézkedési tervet, illetve folytassa a vízkár-
elhárítási célú létesítményeinek karbantartását. Szükség szerint aktualizálja vízkár-elhárítási 
szabályzatát. 
3. Belvizes helyzetben rendeljen el készültséget, és irányítsa a védelmi szervezetet az 
előírásoknak megfelelően. 
 
Úrkút demográfiailag sajnos az ország egyik fogyó tendenciájú, de fejlődőképes területi és 
turisztikai adottságokkal rendelkező települése a Kab-hegy északi oldalában.  
A szomszédos Dél-Bakonyi vízgyűjtőterület értékes vízbázisa indokolttá és szükségessé teszi a 
rendkívüli környezeti károk megelőzősének, elhárításának és hatásaik csökkentésének kiemelt 
feladatként történő kezelését. 

 

Célkitűzések: A lehetséges környezeti veszélyek elhárítása és a környezetkárosodás 
csökkentése, a környezeti biztonság, a település védekezőképességének növelése. 
 
 
Feladatok:  

- a környezetbiztonság, mint egységesített települési intézmény, informatikai 
rendszerének kialakítása az országos hálózathoz illeszthető módon (ennek 
keretében fontos a potenciális veszélyforrások felmérése) 

- súlyos környezeti veszélyek és károkozások kezeléséhez a szükséges szervezeti 
feltételek megteremtése 

- a részletes és folyamatos lakossági tájékoztatás fenntartása 
 

Javasolt irányító: Polgármester, jegyző 
Közreműködésre felkért javasoltak: Polgári Védelem, Katasztrófavédelem 
 

Határidő: folyamatos 
Becsült költség: - 

 
 
4.3. A polgármester javasolt feladatai katasztrófa bekövetkezésekor  
 
- Saját riasztását követően meggyőződni arról, hogy valóban olyan esemény történt-e, amely az 
ő beavatkozását teszi szükségessé. Központilag történt riasztáskor meggyőződni az elrendelés 
jogosságáról.  
- Kiinduló adatok megszerzése, hol, mikor, mi történt, mi várható még, sebesültek, halottak 
száma, anyagi károk mértéke, közművek sérülései, veszélyeztetett lakosok száma.  
- Vezetési pont felállítása a munkahelyen, vagy egyéb kijelölt objektumban, vezetési okmányok 
előkészítése. Intézkedni a veszélyeztetett lakosság, PV Parancsnokság riasztására.  
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- Eldönteni, hogy a kárelhárításra kiket tervez bevonni (Mentők, Tűzoltók, Honvédség, saját 
Polgári védelmi erők, lakosság, stb.) (PV. erőket csak akkor célszerű alkalmazásba helyezni, ha 
a kárelhárítás, kárfelszámolás ideje várhatóan meghaladja a 12 órát!)  
 
- A polgári védelmi kirendeltség értesítése, a kárfelszámolásra tervezett együttműködők 
riasztása.  
 
- Azonnal foganatosítandó rendszabályok meghatározása, kiadása (pl. kárterület azonnali 
elhagyása, a kárterületre való belépés megtiltása, elzárkózás elrendelése, lakosság tűzgyújtási 
tilalma, kitelepülési személyi csomag összeállítása.)  
 
- A mentésben résztvevő erők fogadásának, munkafeltételeik megteremtésének megszervezése. 
A kárterületre irányításuk, élelemmel, vízzel való ellátásuk, pihenőhely kijelölése.  
 
- A mentés fő irányának, rendjének meghatározása. Milyen erők, milyen feladatot, hol milyen 
sorrendben hajtsanak végre.  
 
- A községi PV Parancsnokság beosztottjai számára a feladatok meghatározása.  
 
- Az irányítás, vezetés rendjének meghatározása. Vezetési pont helye, összeköttetés rendje, 
jelentkezések ideje szempontjai, módja, eseménynapló vezetése.  
 

- Adatok gyűjtése a tájékoztatáshoz. Káresemény jellege, halottak, sebesültek száma, 
összetétele, anyagi károk mentőmunkálatok helyzete, a kárfelszámolás és a helyreállítás 
helyzete, várható ideje.  
(Milyen segítség kell még később? Szóvivő kijelölése, sajtótájékoztató megszervezése. 
Kárfelszámolás helyi ellenőrzése, szükséges intézkedések megtétele.) 
 

-  A mentőerők váltásának megszervezése, anyagi-technikai biztosítás megszervezése. A 
kárfelszámoláshoz szükséges eszközök, gépi berendezések, szerszámzat, építési anyagok stb.  
 

- Az eredeti helyzet visszaállításával kapcsolatos feladatok elvégzése. Kárfelmérési, 
kárrendezési feladatok megszervezése, segélyek fogadása, elosztása, ideiglenes helyreállítási 
munkák tervezése, mentesítés, fertőtlenítés végrehajtása.  
 
 

- A közművek beüzemelése, a lakosság ellátásának megszervezése. Az intézmények működési 
feltételeinek megteremtése. A lakosság visszatelepítésének megszervezése, ha volt kitelepítés, 
költségelszámolások végrehajtása  
 

� Feljegyzések, jelentések készítése a káreseményről, a tett 
intézkedésekről és a mentőmunkák tapasztalatairól.  
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4.4. Helyzetértékelés feladatai  
 

o A kapott információk alapján meghatározni a lakosság veszélyeztetettségének 
mértékét. A veszélyelhárításhoz szükséges erőket, eszközöket.  

 
o Meghatározni az elsődlegesen végrehajtandó feladatokat.  

 
 
o A kárterület részletes értékelése, a lakosságvédelmi rendszabályok bevezetése. 
 
o Lakott - nem lakott területek, közlekedési utak állapota, területzárás szükségessége, 

lehetősége, elzárkóztatás, kimenekítés szükségességének, lehetőségének 
mérlegelése.  

 
 
 
 
 
 
4.5. A riasztás és tájékoztatás feladatai  
 
 
Úrkút polgári védelmi parancsnokság központi riasztása a Veszprém megyei Védelmi 
Bizottság Elnökének illetve a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának 
intézkedése alapján történik – a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság Ügyeletén vagy/ és az Ajkai 
Polgári Védelmi Kirendeltségen keresztül. Ezt követően kell meghatározni a védekezéshez 
szükséges, riasztandó saját - és együttműködő erők körét.  
 
A veszély-elhárítási feladatok nagyságát mérlegelve, kijelölni a veszély-elhárítási feladatok 
ellátásához szükséges közerőket és technikai eszközöket, amennyiben a helyi erők a feladat 
megoldására nem elégségesek a megyei VÉB elnökétől, HVB elnökétől, Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójától területi PV. szervezetek mentésbe történő 
bevonását lehet igényelni.  
 
 
 
 
Megszervezni a lakosság riasztását, tájékoztatását, majd kidolgozni a lakosság tájékoztató 
részletes, pontos szövegét. Meghatározni a lakosság tájékoztatás rendjét és módját.  
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5. A vezetés általános rendje a védekezés során 
(lásd.: A polgári védelem által jóváhagyott „Veszély-elhárítási részterv” általános kikötései- 
Veszprém  -  2013.) 
  
 
5.1.) A vezetés hierarchiája 
 
A vezetés elve: Polgármester ⇒ Parancsnokság ⇒   Végrehajtó szervezetek  
 
 
 
 

                   ⇓ 

 
 
  

 
                      ⇓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Összeállítva: Gyenesdiás, 2014. augusztus 
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1. számú melléklet 
 

A védekezésben együttműködők elérhetőségei, tájékoztatás és nyilvánosság 
 
A védekezés alapelvei közül (1. Elővigyázatosság, megelőzés és helyreállítás, 2. Felelősség, 3. 
Együttműködés, 4. Tájékoztatás, tájékozódás és nyilvánosság) igen fontos a 4. pont hatékony 
teljesítése a védekezés sikere érdekében. 
 

Elérhetőségek Védekezésben 
résztvevő szervezet 

 

Felelős vezető 
beosztás 

 
Telefon/fax/mobil e-mail 

    

    
    
    
    
 
 
A tájékozódást - tájékoztatást segíthetik még az alábbi honlapot: 
 
1. www.kvvm.hu 
2. www.vizugy.hu 
3. www.ovf.hu 
 
Fontos: folyamatosan figyelni kell a www.met.hu honlap figyelmeztető (riasztási) 
előrejelzéseit. 
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2. számú melléklet 
 

VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK 
 
 
A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a 
fokozatoknak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot. 
  
 
Védekezési fokozatok a síkvidéki településrészen 
 
I. fokozat: akkor kerül elrendelésre, ha település csapadékvíz-elvezető rendszere 80%-ban 
telített, szivattyúzni kell, és/vagy egyes mély fekvésű településrészeken kisebb elöntés 
keletkezik. Emellett a kedvezőtlen belvízi helyzet további romlása várható. 
 
II. fokozat: a védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés-víztelenítés 
ellenére a csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre nő, és várhatóan további felszíni 
lefolyás (eső, olvadó hó) várható. 
 
III. fokozat: elrendelésére akkor van szükség, amikor a mélyebb fekvésű területek (utcák, 
kertek, pincék) víz alá kerültek és az intenzív védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak 
állagát vízkár fenyegeti. 
 
 
Védekezési fokozatok a hegy- és dombvidéki településrészen 
 
Védekezési készültség elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a település vízgyűjtő területén (vagy 
annak egy részén) az átlagosnál nagyobb intenzitású csapadék hullik és/vagy a téli hótakaró 
olvadásnak indul, és várható a helyi vízkár kialakulása. 
 
Intézkedés, tájékoztatás és védekezés az előző pontban foglaltaknak megfelelően történik. 
 
Rendkívüli védekezési készültség elrendelésére akkor van szükség, - ha rendkívüli hidro-
meteorológiai helyzetben - a helyi vízkár veszély nagy térségre (több vízgyűjtőre) terjed ki. 
Ekkor a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával az önkormányzatok védekezési munkájukat 
összehangoltan végzik. 
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3. számú melléklet 
Közerő (polgári erő) mozgósítási terv 

 
Közerők mozgosításáért felelősök neve 

Megye 
Város 

Község Műszaki irányító 
(ügyintéző) 

Élelmezési 
felelős 

Egészségügyi 
felelős 

Bérjegyzék 
kezelője (kifizető) 

Közerők 
elhelyezése 

Közerő, anyag, 
eszköz 

szállítására 
felhasználható 

járművek 
1 2 3 4 5 6 7 
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4. számú melléklet 
Közerő (polgári erő) kiállítási terv 

/külön beosztási terv szerint/ 

 
 
 
 

Kitelepítendő állatállomány 

 
 

Kéziszerszámokkal rendelkező 
munkaképes emberek brigádokba 

való beosztása 
Anyagszállításra alkalmas 

A község területén állandó telephellyel rendelkező 
személy- és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, 

szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, 
motorok 

Közerő felett 
rendelkezni 

jogosult neve, 
szolgálati 
beosztása, 
lakcíme, 

telefonszáma 

Brigádvezető 
neve, lakcíme 

Brigádtagok 
neve, lakcíme 

Brigádvezető 
neve, lakcíme 

Brigádtagok 
neve, lakcíme 

Szivattyúkezelők 
neve, lakcíme Kiállításra 

köteles 
szervezet, 
személy 

Gépjármű 
megnevezése 

frsz-a 

Gépkocsi 
teherbíró 
képessége 

(tonna) 

Megjegyzés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(polgármester,          
     jegyző)          

Szarvasmarha 
Település Összesen 

(db) 
Ebből: bika 

(db) 
Sertés (db) 

Ló 
(db) 

Juh 
(db) 

Kecske 
(db) 

Nyúl 
(db) 

Baromfi 
(db) 

Méh 
(család) 

Egyéb 
(db) 

Egyéb (megnevezés) 

Úrkút    30    250  150 Hobbi állatok, házőrző kutyák 
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5. számú melléklet 
Kiürítési és mentési terv 

 

 
 
 
 

Kiürítendő Rendelkezésre álló jármű  
Szükséges idegen 

jármű 
Befogadó Elhelyezés Élelmezés  

V
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ne

ve
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i 
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 id
ő
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K
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l 
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án
 

M
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os
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l 

E
gé
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sé

gü
gy

i 
sz

em
él

ye
k 

  fő db db db tonna db db db db óra db fő fő  km fő fő fő fő fő 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
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6. számú melléklet 
Védekezési anyagok 

 

 
 
 

Védelmi anyagok, eszközök 
Á

só
 

La
pá

t 

B
al

ta
 

Á
cs

ka
po

cs
 

Fű
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sz
 

C
sá

kl
ya

 

T
al
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k 
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z 
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a 
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R
ő
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e 

K
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ó 

T
er
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kő
 

H
om

ok
 

Lá
gy
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l 

T
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ye
 

db db db db db db db db db db m3 m3 m3 kéve db tonna m3 q 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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JEGYZŐKÖNYV 
(MINTA) 

 
Készült: 
 
 
 
Tárgy: ………………………………. Önkormányzat ár- és belvízvédelmi műveinek  
 
 ……….    évi felülvizsgálata. 
 
 
Jelen vannak: 
 
 

Név     Cím     Beosztás 
 

 
 
 
A felülvizsgálat megállapításai a következők: 
 

1. A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő 
belvízvédelmi létesítmények mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem 
értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által 
üzemeltetett csatorna): 

 
 
   

 Belterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 hossza 
(m) 

állapota (jó, 
megfelelő, 
felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 
feilszapolódottság 

(tól – ig) (cm) 
darabszám / 

térfogat 
kiépítettség* 

(%) 

Zárt csatorna (nem 
áteresz): 

      

Nyílt, hagyományos 
lapburkolattal rendelkező 
csatorna: 

      

Nyílt, korszerű 
előregyártott vasbeton 
elemmel burkolt csatorna: 

      

Nyílt földmedrű csatorna:       
Folyóka:       
Szikkasztó árok.       
Csatorna mindösszesen:       
Záportározó:       
Szivattyúállás:       
 

*kiépítettség= 
meglévő vízelvezető létesítmények hossza  * 100 

                    szükséges vízelvezető létesítmények hossza 
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 Külterületet mentesítő belvízvédelmi művek 

 hossza 
(m) 

állapota (jó, 
megfelelő, 
felújítandó, 

változó) 

kaszáltság (%) 
feilszapolódott
ság (tól – ig) 

(cm) 

darabszám / 
térfogat 

Zárt csatorna (nem 
áteresz): 

     

Nyílt, hagyományos 
lapburkolattal rendelkező 
csatorna: 

     

Nyílt, korszerű 
előregyártott vasbeton 
elemmel burkolt csatorna: 

     

Nyílt földmedrű csatorna:      
Szikkasztó árok.      
Csatorna mindösszesen:      
Záportározó:      
Szivattyúállás:      
 
Szöveges értékelés: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 

2. Az önkormányzat kezelésében lévő árvízvédelmi létesítmények állapota 
 
Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi 
töltések, műtárgyak állapota: 
 

• Töltések hossza:      ………………………… 
(km) 

• Töltések kaszáltsága:     ………………………… (%) 
• Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó): ………………………… 
• Kiépítettség:       ………………………… 

(%) 
 
3. Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek: 

 
Védelmi terv és szervezet: 
 

• A település rendelkezik-e védelmi tervvel:  igen – nem 
 
• Védelmi terv elkészítése folyamatban van:  igen – nem 
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• A tervet vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. 

A védelmi terv aktualizálva van-e:   igen - nem 
 

3.1. A közerő mozgósítási és kiállítási tervében szereplő fontosabb adatok: 
 

• Létszám:    ………………… fő 
• Brigádok száma:   ………………… db 
• Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
• Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa – darabszáma, szivattyúk típusa – 

darabszáma: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 

4. Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 
• Van-e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi 

vízrendezési terve? 
nincs – van (a terv összesen ………… csatorna km-re 
vonatkozik) 
 

• Fejlesztési és fenntartási munkák: 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
 

Megjegyzések, észrevételek: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

 


