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BEVEZETŐ 

 
A megyei környezetvédelmi programok elkészítését a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) a) bekezdése írja elő. Komárom-
Esztergom megye I. Környezetvédelmi Programja 2001-ben készült el, az 1997-ben 
elfogadott I. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) útmutatásai alapján. Az NKP 
II. 2003-2008 időszakára vonatkozó Komárom-Esztergom megye II. 
Környezetvédelmi Programja 2005-ben készült, majd e program meghosszabbításra 
került a NKP III. 2009-2014 közötti időszakára is. 
 
A 2005-ös megyei szintű környezetvédelmi felülvizsgálat időszakában és az azóta 
eltelt időben jelentős változások történtek, melyek a környezetvédelem szinte minden 
aspektusát érintik. A 2004-es csatlakozás az Európai Unióhoz külön is kiemelendő, 
hiszen a környezetvédelmi megközelítések, a jogi, gazdasági keretek, eszközök 
átvételében, konkrét környezetvédelmi beruházásokban számos előrelépés történt. 
Ezzel együtt a piacgazdaságokra, a fogyasztói társadalmakra jellemző termelési és 
fogyasztási minták elterjedése bizonyos szakterületeken (anyag- és energiaforgalom 
bővülése, közúti közlekedés terhelései, a települési szilárd hulladék mennyiségének 
növekedése) újra növekvő környezetterheléseket jelzett. A környezetvédelmi 
válaszintézkedések sora mutatja, hogy a megörökölt környezetileg veszélyes 
helyzetek kezelésére, illetve a kedvezőtlen gazdasági, társadalmi folyamatokra a 
különféle társadalmi szereplők igyekeznek választ találni.  
A környezetvédelem terén jelentős jogalkotási hullám vette kezdetét, a 
környezetvédelmi igazgatás fejlesztése és többszöri átszervezése is megtörtént. 
Számos új környezeti adatbázis rendszer került kialakításra és ezzel együtt 
megerősödött a környezeti tervezés.  
 
A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó NKP IV. még tervezési szakaszban van, 
elfogadása a közeljövőben várható. A megye új környezetvédelmi programjának 
készítése során mindenképpen célszerű az új struktúrához és célrendszerhez igazodni, 
melyet megpróbáltunk tervezési munkát megalapozó I. kötetben feltárni. A tanulmány 
bemutatta a megyei környezetvédelmi program kidolgozását megalapozó 
környezetügyi, illetve ahhoz kapcsolódó hazai, EU és nemzetközi stratégiákban, 
tervekben, programokban, irányelvekben megfogalmazott célokat, prioritásokat és 
stratégiai irányokat. Az országos fenntarthatósági és környezetvédelmi 
dokumentumok célrendszerének elemzésén túl bemutattuk a 2014 utáni időszakra 
szóló IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program formálódó célrendszerét, majd ennek 
elemzésével a Komárom-Esztergom megyére releváns célkitűzések előzetes 
meghatározását. 
 
A tervezési munka folytatásaként kidolgozásra került a vizsgálatokon és elemzéseken 
alapuló helyzetértékelő munkarész. Az adatforrások feldolgozása és elemzése alulról 
és felülről építkező többlépcsős megoldással történt, melynek során az országosan 
egységesen gyűjtött és publikusan elérhető adatok képezték adatgyűjtés felső szintjét. 
Ezek közé tartoztak többek az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben 
elérhető szakági adatok, valamint a Víz Keretirányelv hazai megvalósítása során 
elkészült, a Duna-vízgyűjtő magyarországi részére vonatkozó Vízgyűjtő-Gazdálkodási 
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Terv. Amennyiben az országosan gyűjtött adatok a megyei környezetvédelmi program 
számára nem tartalmaztak elegendő mélységű információt, akkor a hiányzó adatok 
beszerzése a területileg illetékes hatóságtól megtörtént.  
Az adatgyűjtés középső szintjét képezték a Megyei Önkormányzat saját tervi anyagai 
és saját gyűjtésű már feldolgozott és még feldolgozatlan környezetvédelmi jellegű 
adatgyűjtései. (Megyei területrendezési terv, Megyei területfejlesztési Koncepció).  
Az „alulról” gyűjtött adatok tekintetében a vizsgálatok a települési önkormányzatok 
települési környezetvédelmi programjaira, valamint egyéb más elérhető, a 
környezetvédelemhez kapcsolódó terveire és rendeleteire támaszkodtak. 
 
A különböző környezeti állapotelemzések és problémák feltárásánál a szöveges leírás 
mellett nagy hangsúly helyeződött az állapot bemutató és környezeti 
problématérképek készítésére. A vizsgálatok részeként elkészült a megye és 
települései általános környezetállapotának, valamint a környezeti elemek állapotának 
bemutatása, az azokat veszélyeztető, befolyásoló hatótényezők elemzése, azok 
adatokkal történő alátámasztása. Az elemzés kiemeli a változások tendenciáit, azok 
irányait, a megye sajátos, egyedi környezeti adottságait, problémáit, ahol az 
lehetséges, bemutatja azok területi hatályát. 
 
A vizsgálati, helyzetértékelő munkarészben szereplő adatok és megállapítások 
pontosításához, valamint a programalkotáshoz kérjük a települési önkormányzatok, a 
környezetvédelemben érintett hatóságok és egyéb más szervezetek észrevételeit.  
Ez alapján kerül majd végleges kidolgozásra Komárom-Esztergom megye III. 
környezetvédelmi programja, ami alapvetően az NKP IV. jóváhagyásra kerülő 
célrendszerére, valamint ezt kiegészítve a megyei sajátosságokra épül majd. 
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1. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 
A települési szilárd hulladékok esetében itthon a leggyakrabban alkalmazott 
ártalmatlanítási eljárás a hulladéklerakás, amely a mezőgazdasági és a települési 
folyékony hulladékok kivételével minden más hulladéktípus esetén a jellemző. A 
lerakás célja, hogy a talajba, felszín alatti, felszíni vizekbe veszélyes anyagok ne 
jussanak, a hulladéktest a veszélyeztetett környezeti elemektől biztonságos 
elszigetelése kerüljön.  
A korábban működtetett települési lerakók országos felmérése 2002-ben PHARE 
támogatással megtörtént, aminek egyik levonható következtetése volt, hogy a már 
felhagyott, bezárt, mindenféle védelem és monitoring rendszer nélküli települési 
hulladéklerakók rekultiválása, illetve kármentesítése komoly problémát jelent. 
EU támogatással létrejöttek a regionális hulladékgazdálkodási társulások, melyek a 
nem csak a hulladékkezelés és ártalmatlanítás feladatát látják el, de a korábbi 
települési hulladéklerakók rekultivációját is.  
 
A települési szilárd hulladékgazdálkodás területén az elmúlt évtizedben végbement 
jelentős átalakul során a megye települései a régióban megalakult három nagy 
hulladékgazdálkodási rendszer valamelyikéhez csatlakoztak. A Duna – Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz a megye 44 települése, a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz a megye 29 települése, míg 
a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz a megye 3 
települése csatlakozott. A komplex hulladékgazdálkodási rendszer részét képezi a 
tatabányai és oroszlányi regionális hulladéklerakó, melyek megfelelnek a hazai 
jogszabályok követelményeinek és az EU normáknak. A megyében található két 
regionális hulladékkezelő központ területén komposztálás, hulladékválogatás, kezelés 
és feldolgozás is történik. A tatabányai és oroszlányi hulladéklerakók szabad 
kapacitásai erősen korlátozottak, hamarosan megtelnek, de a fejlesztési terület 
biztosítható.  
A 29 db bezárt települési hulladéklerakó rekultivációja a két nagyobb megyei 
hulladékgazdálkodási rendszer keretében valósult, illetve valósul meg. A Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében: Ácsteszér, Aka/Bakonysárkány, 
Bakonybánk, Csép, Esztergom, Ete, Kecskéd, Oroszlány, Súr és Szákszend és Tata 
hulladéklerakójának a rekultivációjára került, illetve kerül sor az engedélyezett 
rekultivációs tervekben foglaltak szerint. A Duna- Vértes Köze Hulladékgazdálkodási 
Rendszer keretében Annavölgy, Bajót, Csolnok, Dorog/Tokodaltáró, Kisbér, Kocs, 
Komárom, Lábatlan, Mocsa, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tardos, 
Tarján, Úny és Vértessomló települések lerakóit rekultiválják a kiadott rekultivációs 
engedélyeknek megfelelően. A Közép-Duna vidék rendszer területén 2012. év végéig 
tervezték befejezni a régi hulladéklerakók rekultivációit, míg a Duna-Vértes Köze 
rendszerben tartotó településeken 2013. júniusig. Néhány korábbi lerakó, a 
tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt kimaradt ebből a folyamatból (pl. 
Vértesszőlős). 
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Az elmúlt évek folyamán csökkenő tendenciával 2011-ben 760 ezer tonna 
mennyiségben keletkezett szilárd hulladék a megyében, melynek 52%‐a begyűjtött 
hulladék. A hulladékok szervezett gyűjtése minden településen megoldott (98 %-os 
begyűjtés). Az elszállított települési szilárd hulladék mennyisége évről évre csökken, 
2007-2010 között 8%-kal csökkent, majd 2011-től növekedő tendenciát mutatott.  
A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások és üdülők aránya a megyében viszont 
riasztóan csekély! A KSH adatai szerint, csupán 5,4% volt 2010‐ben. Ennek 
ismeretében jelentős lemaradást kell behozni a szelektív hulladékgyűjtés 
infrastruktúrájának a kialakításában, mivel 80%-ot kellene elérni az országos 
előírások szerint. A KSH adatai szerint 2010-ben a lakosságtól elszállított hulladéknak 
csupán 1,4 %‐a volt szelektív hulladék. A megyében a települési szilárd hulladék 
lerakással történő ártalmatlanításának aránya még mindig nagyon magas, 90%. A 
települési szilárdhulladék kb. egytizede az újrafeldolgozással hasznosított.  
A megyében Tatabányán az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. és Tatabánya 
Város Önkormányzata közös cégen keresztül üzemeltet egy 2 MW-os biogáz üzemet, 
ahol szennyvíziszap és mezőgazdasági üzemek szerves anyagainak felhasználásával 
villamos energia kerül előállításra. A technológia során keletkező hulladék hőt ipari 
üzemek fűtésére használják fel. A Vértesi Erőmű Zrt. 2006-tól folyamatosan növeli 
szénpor-tüzelésű hibrid-fluid kazánjaiban a biomassza részarányát, jelentős CO2-
kibocsátás csökkenést elérve ezzel. Oroszlány támogatja és tervezi egy biomassza 
alapú fűtőerőmű építését, a város és az ipari park ellátására. Tatabányán is tervezett 
az erőmű biomassza alapú fejlesztése. 
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A HIR adat bázisa szerint az összes keletkezett hulladékból a hasznosított hulladékok 
(szilárd, folyékony, iszap) aránya 49,5 % volt, az ártalmatlanított 67,7 %, melyben az 
importhulladék is megjelenik. Az EU előírások szerint a teljes hulladék 40%-át kell 
újrahasznosítani országos szinten.  
Az új regionális hulladékkezelő és ártalmatlanító rendszerek működése esetében is 
vannak még hiányosságok és ebből adódóan feladatok. A rendszerekben még nem 
jelent meg a hulladékmegelőzés, és újrahasználat szemléletének és eszközeinek 
beépítése. Habár a lerakott hulladékok mennyisége hosszabb időtávon csökkenő 
tendenciát mutat, idővel számolni a lerakóhelyek betelésével, ami bővítést, vagy újak 
lerakók megnyitását vonja maga után. Ez időben kitolható lenne, többek között az 
újrahasznosítás minél nagyobb arányú növelésével. Mindegyik rendszer esetében 
vannak olyan társult települések, és létesítmény elhelyezések, amelyek földrajzi 
elhelyezkedéséből adódóan a rendszer működtetése logisztikai szempontból közel sem 
optimális.  
 
A Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR) (2006-os) nem teljes körű illegális 
hulladéklerakók felmérésén alapuló adatai alapján a megyében 87 nagyobb illegális 
hulladéklerakón mintegy 100 ezer tonna vegyes települési szilárd hulladék került 
lerakásra. Nagyon magas (4000 tonna feletti) mennyiségek voltak megtalálhatóak a 
felmérés szerint Kecskéd (40000), Tata (16800), Mocsa (12163), Vértessomló 
(12000), Esztergom (6485) és Dömös (4200) települések területein. 
 
A veszélyes hulladék ártalmatlanítását (az összes hulladék 0,65 %‐a) a Dorogi 
veszélyes hulladékégetőben végzik. A hulladékégetés során felszabaduló hőt 
energiatermelésre fordítják, melyet áramként betáplálnak a rendszerbe. Az egyik 
leghatékonyabb energia‐ és hőtermelés az áram‐hő kapcsolt szemétégető 
művekben történik, ezért a hulladékégetés arányának növelése indokolt. 
 
A legnagyobb hulladéktermelők egyértelműen azonosíthatóak. 2011-ben, de korábban 
is a megye legnagyobb hulladéktermelője – nem veszélyes hulladék vonatkozásában – 
a Vértesi Erőmű Zrt. oroszlányi erőműve (454 ezer tonna salak és pernye), egyéb 
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hulladékok tekintetében nincs kimagasló hulladékképződés a Társaságnál. 
Kiemelendőek még az autóipar nagyságrenddel kisebb, de így is jelentős kibocsátói 
(2011-es adatok): AGC Glass Hungary Kft. (Tatabánya, 24,3 ezer tonna), Magyar 
Suzuki Zrt. (Esztergom, 21,4 ezer tonna), Otto Fuchs Hungary Kft. - keréktárcsagyár 
(Tatabánya, 19,3 ezer tonna), Wescast Hungary Rt. (Oroszlány, 18,4 ezer tonna). 
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A megyében viszonylag kedvezőtlen a nagytömegű ipari hulladék hasznosítása. Az 
ipari hulladékok legelőnyösebben építési, útépítési célra hasznosíthatók. A pernyék 
(főként mint kötőanyag), bányameddők és kohászati salakok, valamint az építési 
hulladékok felhasználásával az önkormányzati utak költségkímélő módon építhetők. 
Fontos lenne, hogy a pályázati rendszer kiemelten támogassa a másodlagos 
nyersanyagok felhasználásával történő útépítéseket. A másodtüzelőanyagok maradék 
hulladékból erőművi célra történő előállítása még hiányos a megyében.  
A hulladék másodnyersanyagként való hasznosítását, feldolgozását végző telephelyek 
száma nőtt az elmúlt 3 évben (Tatabánya, Tata, Dorog, Esztergom, Oroszlány, Ács). 
Ácson elektronikai hulladékot is feldolgoznak. A tatabányai Méhes Kft. és Gallavit Kft., 
valamint az oroszlányi Vértes‐Metál Kft. (2 ezer t/év) veszélyes hulladékot is kezel.  
 
Országos léptékben a Közép-Dunántúli Régióban volt a legnagyobb a veszélyes 
hulladék termelése az elmúlt évtizedekben. Ezen belül Komárom-Esztergom megye a 
régióban Veszprém megye kimagaslóan magas értéke mögött a második, s a 40-50 
ezer tonna/év összesen keletkezett veszélyes hulladék mennyiségével mintegy 
negyedével meghaladja a megyék átlagát.  
Hat cégnél termelődött a megyében (2011-ben) keletkezett veszélyes hulladék 
mennyiség közel 80%-a (79,3%). Ezek között is kiugróan magas a Richter Gedeon 
Nyrt. Dorog Fióktelepe (ahol a 13820 ezer tonna, a megyei összes 28,5%-a), valamint 
a ScholzAlu Kft. (Tatabánya, alumínium öntészet, 8712 tonna); a SARPI Dorog Kft. 
(hulladékégető, 7296 tonna); Tatai Környezetvédelmi Zrt. (5750 tonna), valamint a 
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Magyar Suzuki Zrt. (Esztergom, 1496 tonna) és a Biopetrol Környezettechnikai Kft. 
(Tatabányai telephely, 1381 tonna). 
Az európai uniós veszélyes hulladékbesorolás ma már vitatható, nem megfelelő 
átvételével a vörösiszap és az erőművi salakok, pernyék kikerültek a veszélyes 
hulladékok köréből. A technológiai változtatásokkal, szigorításokkal és 2008. után a 
termelés mérséklődésével együtt ez azt eredményezte, hogy a Közép-Dunántúlon 
napjainkban jelentősen lecsökkent a bejelentett keletkező veszélyes hulladékok 
mennyisége. A régióban és azon belül a megyében országos átlagban még mindig a 
nagyon magas a keletkező veszélyes hulladékmennyisége, ami a jelentős csökkenése 
ellenére továbbra is komoly környezeti kockázatokat jelent, és jelentős ráfordításokat 
igényel a hulladéktermelőktől. Különösen igaz ez a vegyipari tevékenységre és 
vegyipari kármentesítésre, valamint az öntészeti és fémmegmunkálási 
tevékenységekre. 
 
Vörösiszap tárolók 
 
A régióban a korábbi nehézipari tevékenység eredményeként (annak körzeteiben) 
régebb óta működnek veszélyes hulladékokat újrahasznosító, illetve ártalmatlanító 
létesítmények. Ezek közül súlyos hatása miatt kiemelendők a 2010-es októberében, a 
Veszprém megyei Kolontáron katasztrófát okozó ajkai vörösiszap-kazetták.  
 
A Neszmély VIII. vörösiszap tároló a Kántorkerti-patak völgyében lévő 72 hektáros 
területen belül elhelyezkedő 26,5 ha kiterjedésű tározó. A völgyben gátakkal lezárt 
tározóba az Almásfüzitői timföldgyár bezárása óta vörösiszap nem került. A vörösiszap 
elhelyezése 1986-tól 1997-ig történt, a becsült mennyisége kb. 1,7-5 millió m3. 
Jelenlegi tulajdonosa és kezelője, a mosonmagyaróvári székhelyű ÖKO Depónia Kft. 
(korábbi nevén Rekultív Depónia Hulladékkezelő Kft.). 
A gátak méreteiknél fogva stabilak és biztonságosak, a gát talpszélessége kb. 300-350 
méter. A tározó magas fekvésű és a Dunától kellő távolságra (kb. 600m-re) 
helyezkedik el, nem jelent kiemelt környezeti kockázatot a környezetre. A tározó egy 
része vízzel borított, a többi részén megszilárdult iszap látható.  
A Bányakapitányság évente több alkalommal tart helyszíni bejárást a tározóban 
esetlegesen bekövetkező változások nyomon követése érdekében. A távlati cél 
azonban mindenképpen a vörösiszap tározó teljes rekultiválása. Ennek 
megvalósítására az üzemeltető által a biztonságba helyezés tervezett lépései: 
- A. ütem: Az északi, Duna felőli, a teljes felület kb 1/3 részének letakarása, 

középső részének és a már fedett résznek a kiporzás-mentesítése a tóból történő 
permetezéssel. 

- B. ütem: Középső területrész letakarása, a már lefedett területrész záró- és 
termőképes réteggel történő fedése. 

- C. ütem: A teljes terület letakarása kiegyenlítő-, majd záró- és termőképes 
réteggel történő fedése, valamint a növénytelepítés.  

Száraz időben a kiporzás következtében gyakran vörös porfelhő lepte el a környéket, 
amellyel kapcsolatban számos lakossági panaszbejelentés történt, amit a működtető a 
felület locsolásával szüntetett meg. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a vörösiszap tározó felhagyására kötelezte 
a céget az alábbi határidők megadásával:  
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- A kiegyenlítő réteg kialakítása és a kiegyenlítő réteg kialakításának elvégzett 
munkálatairól összefoglaló jelentés benyújtási határideje: 2012. április 30. 

- A szigetelő réteg megvalósításának határideje: 2013. április 30. 
- A szivárgó réteg megvalósításának határideje: 2014. április 30. 
- A fedőréteg megvalósításának határideje: 2015. december 31. 
Az un. kiegyenlítő réteg kialakításáról és az elvégzett munkálatokról szóló összefoglaló 
jelentés benyújtásának határideje 2012. április 30. volt, mely határidő módosítását 
kérte az ÖKO-DEPÓNIA Kft., amit az ÉDU-KTVF elutasított.  
 
Az almásfüzitői vörösiszap tározó 172 hektáros területen elhelyezkedő 7 kazettájában, 
mintegy 16.850.000 tonna vörösiszap került lerakásra. Az almásfüzitői 7 kazettából 6-
ot már rekultiváltak (I-VI. kazetták). A tározó terület alatt, mintegy 100 hektáron 
agyaglencse található, ami kizárja a víz olyan mozgását, hogy az az áramlás 
következtében betörhessen, és kisodorja az ott lévő anyagot. A vörösiszap-tározók jól 
szigeteltek, semmit sem engednek át. 
Az almásfüzitői VII. vörösiszap-tározót védő gát 5,5-6,0 méterrel magasodik az előtte 
húzódó árvízvédelmi gátak fölé. A vörösiszap tározót védő gát nemcsak magasabb, 
hanem stabilabb is, mint a dunai védőgátak, mert a Bős-Nagymarosi vízlépcső 
építésekor plusz kőszórással erősítették meg.  
Az üzemeltető Tatai Környezetvédelmi Zrt. egy új technológiát alkalmaz a 
vörösiszapterek porzásmentesítésére és rekultiválására. A bio-degradáció segítségével 
ipari hulladékok és szennyvíziszap felhasználásával, különféle tápanyagok, 
baktériumok és többlet oxigén bevitelével „mesterséges” talajt állítanak elő. E talaj 
pH-ja és fizikai szerkezete megegyezik a hagyományos talajéval, és ezt használják fel 
a vörösiszap lefedésére, amelyen aztán a különféle növények telepednek meg. A 
technológia sikerességét jelzi, hogy a tározó ma már egyáltalán nem emlékeztet arra, 
hogy itt korábban vörösiszap volt, sokkal inkább egy természetes élőhely benyomását 
kelti. A technológia szigorúan ellenőrzött, amit talajvízfigyelő monitoring kutak 
sokasága fémjelez. A tározó a mértékadó árvízszint fölött kellőképen védett a 
szomszédos Dunától, de az itt élőknek az esetleges földrengés esetén sem kell 
aggódniuk, hiszen a létesítmény arra is be van biztosítva.  
 
A bányászati hulladékokról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 2010. évi módosítását 
követően a vörösiszap bányászati hulladéknak minősül, ezért a Bányakapitányság 
hatáskörébe tartozik a bányászati hulladékok kezelésével foglalkozó létesítmények 
üzemeltetése, valamint bezárása és utógondozása. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A leggyakrabban alkalmazott ártalmatlanítási eljárás a hulladéklerakás. A korábban 
működtetett települési lerakók országos felmérése 2002-ben PHARE támogatással 
megtörtént. A megye települései a régióban megalakult három nagy 
hulladékgazdálkodási rendszer valamelyikéhez csatlakoztak: Duna – Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás (44 település); Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (29 település); Győr Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz (3 település). A rendszer részei 
többek közt: tatabányai és oroszlányi regionális lerakók, melyek szabad kapacitásai 
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már erősen korlátozottak, hamarosan megtelnek. A társulások keretében történik a 
korábban bezárt 29 db települési hulladéklerakó rekultivációja is. A szervezett 
hulladékgyűjtés minden településen megoldott (98%), melyen belül a szelektív 
hulladékok gyűjtésének növelése kiemelten fontos feladat. A települési szilárd hulladék 
mennyisége évről-évre csökken. 
Az összes hulladék 6,5 %‐át kitevő veszélyes hulladékok ártalmatlanítását a Dorogi 
veszélyes hulladékégetőben végzik. Országos átlagban a Közép-Dunántúli Régióban 
volt a legnagyobb a veszélyes hulladék termelése az elmúlt évtizedekben, melyen 
belül Komárom-Esztergom megye a második, Veszprém megye mögött. A megyében 
átlagosan évente keletkező 40-50 ezer tonna veszélyes hulladék mennyiségének közel 
80%-át hat cég termeli.  
A megyében két vörösiszap tároló található. Almásfüzitőn a 7 kazettából 6-ot már 
rekultiváltak, a VII. sz. tározó biodegradációs eljárással történő rekultivációja 
folyamatban van, a létesítmény megfelelően biztosított. A Neszmély VIII. tározó 
felszíne részben vízzel borított, a korábbi kiporzást megszüntették. A tározó 
felhagyására kötelezett. 
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2. LEVEGŐMINŐSÉG ÁLLAPOTA 

 
Komárom-Esztergom megye, illetve a megyén belüli térségek levegőminőségi 
állapotában meghatározó szerepet játszik a megye földrajzi elhelyezkedése, gazdasági 
szerkezete, illetve szerkezetváltása, valamint az ország közlekedési 
infrastruktúrahálózatában elfoglalt helyzete. A levegőminőség állapota nem csak az 
emberi szervezetre és az életteréül szolgáló épített környezet elemeire, hanem más 
élő szervezetekre és a természeti környezetre is jelentős hatással van.  
 
Termelő és szolgáltató telephelyek légszennyezés kibocsátása 
 
A megyében az energetika és a nehézipar pontforrásai a legszennyezőbbek. Az ipari 
eredetű légszennyezés két térségre Tata ‐Tatabánya ‐Oroszlány és a Duna menti 
ipari sávra koncentrálódik. A rendszerváltozást előtti évtizedekben a megye területén 
az ipar volt a meghatározó légszennyező, az iparvárosokban és ipari zónákban 
kiemelkedő volt a kibocsátott kén-dioxid, szilárd anyag (ülepedő és szálló por), 
nehézfémek, nitrogén-oxidok, szén-monoxid, speciális légszennyező anyagok 
mennyisége. A főközlekedési útvonalak mellett fekvő településeken, habár kisebb 
súllyal, a közúti légszennyezés diffúz hatása is jelentős volt (nitrogén-oxidok, szálló 
por, szénmonoxid, illékony szerves vegyületek). Emellett téli időszakban a főleg 
szénre alapozott lakossági fűtés szezonális hatásaként a kén-dioxid és porterhelés.  
A rendszerváltozás óta számottevően csökkent a legtöbb ipari légszennyező anyag 
kibocsátása mind megyei, mind települési szinten, ugyanakkor egyes városok 
korszerűsödő hagyományos üzemei továbbra is jelentős ipari kibocsátók egyes 
gyakran vizsgált légszennyező anyagok (SO2, NOx, szilárd anyag, CO, CO2) 
vonatkozásában (pl.: az oroszlányi (VÉRT Zrt.) hőerőműve. A korábban jelentős 
kibocsátók közé tartozó lábatlani cementgyár (HOLCIM) 2013-ban befejezte 
működését és a gyár bontását megkezdik. Mindenképpen említést érdemel, hogy a 
légszennyezettségi mérőhálózat által nem mintázott, de az emberi egészségre kis 
mennyiségben is veszélyes légszennyezők kibocsátása, bizonyos cégek esetében a 
csökkenő tendenciák ellenére is számottevő. Ezek közt említhető pl. a 2013-ban 
bezárt lábatlani cementmű által kibocsátott nehézfém terhelés (ólom, kadmium, 
higany, króm VI) is. 
Az oroszlányi Vértesi Erőmű Zrt. 2014‐ig még biztosan üzemelni fog. 2005‐től 
világszínvonalú technológiával tisztítják a füstgázt (nedves mészkő‐gipsz 
kéntelenítő). A Vértesi Erőmű telephelyen megújuló erőforrással üzemelő fűtőmű 
tervezett (biomassza,).  
A Tatabánya‐Bánhida Erőmű (hőerőmű) 2005. január 7‐én befejezte működését.  
A Tatabányai Fűtőerőmű telephelyén napjainkig többszöri bővítéssel három, egymástól 
elkülöníthető erőművi üzemrész állt. Az erőmű 2004‐ben jelentős felújításon esett át, 
így megfelel az igen szigorú környezetvédelmi előírásoknak, és hatékonyabb kapcsolt 
hő‐ és villamos energiatermelés mellett szilárd és kén‐dioxid emissziója a korábbi 
értékek töredékére csökkent. Jelenleg egy 10.000 m3 –es hőtároló egység kialakítása 
kezdődött meg és hosszabb távon biomassza hasznosítása tervezett.  



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  13 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

A Bakonyi Erőmű Zrt. megbízásából az MVM ERBE Energetika Zrt. elkészítette egy 
almásfüzitői 2x400 MWe teljesítményű, gázüzemű, kombinált ciklusú erőmű előzetes 
vizsgálati dokumentációját, az engedélyek beszerzése folyamatban van.  
Dorogon 2001 során valósult meg az erőmű modernizációja, ennek hatására 
radikálisan csökkent a környezetterhelése. Az erőmű kombinált (hő és energiatermelő) 
és földgáz illetve füstgáz/biogáz tüzelésű. A két gázüzemű kazán mellett tartalékként 
üzemelő porszéntüzelésű kazánt alakították át úgy, hogy a szén mellett faapríték és 
mezőgazdasági aprított növények tüzelésére is lehetőség van. A biomassza aránya a 
tartalékkazán esetében jó esetben elérheti a bevitt tüzelőanyag 80%‐át is.  
 
A megye keleti felén, az egészségre ártalmas szennyezőanyagok kibocsátásában az 
újonnan betelepült gépipar (SUZUKI Zrt. ) egyes tevékenységei is megjelentek, mint 
például az oldószer- és festékhasználatból eredő rákkeltő illékony szerves anyagok 
(toluol, xilolok) kibocsátásai a 2000-es évek második felében indultak nagymértékű 
növekedésnek. 
Összességében megállapítható, hogy országos viszonylatban a megye termelő és 
szolgáltató telephelyei által kibocsátott légszennyező anyagok összmennyisége még 
mindig jelentős, elsősorban a nagy ipari kibocsátók miatt.  
 
A megye levegőminőségét döntően befolyásolja a diffúz forrásokból – a közlekedésből, 
a roncsolt, fedetlen bányakáros területekről, meddőhányók, zagy‐terek, 
hulladéklerakók, mezőgazdasági területek kiporzásából – eredő légszennyezés. 
Roncsolt, részben fedetlen bányakáros területek Tatabánya, Dorog és Oroszlány 
környékén találhatók. A megye sajátos problémája a pernye és meddőhányók, 
vörösiszap tárolók kiporzásából adódó jelentős porterhelés. A zagytározók 
kármentesítése, rekultivációja még nem fejeződött be. A neszmélyi tározó 
rekultiválását még nem kezdték meg, mivel a szükséges hatósági engedélyek nem 
állnak rendelkezésre. A tározó porzás-mentesítése érdekében csurgalékvizes locsolás 
és öntözés történik. Az almásfüzítői 7 kazettából 6-ot már rekultiváltak.  
A Bánhidai zagytér rekultivációs tervének engedélyezése folyamatban van, a 
Tatabányai zagytér rekultivációs munkáinak döntő részét (földtakarás, füvesítés) 
2009-re befejezték, az előírásoknak megfelelő kiegészítő beruházások (pl. csapadékvíz 
elvezető övárok) 2013-ra elkészültek, a terület 2014 év elején hatósági engedély 
birtokában átadásra került tulajdonosainak. Az Oroszlányi Erőmű salak-pernye 
zagytere dombépítésű, a hűtőtó völgyzáró gátjára támaszkodóan az Által-ér 
nyomvonalán lett kialakítva. A művelésbe fogott zagytéren a salak-pernye zagy 
kihelyezésénél alkalmazott hidromechanizációs technológia mellett állandóan vizes, 
nedves felület áll elő, amely nem képez kiporzás-veszélyes kibocsátó felületet. A 
zagytér 4 felhagyott és 2 üzemelő kazettából áll. A felhagyott kazetták rekultivációja 
2014-ben megkezdődött. 
 
Közlekedési és lakossági kibocsátás 
 
Általánosan jellemző, hogy a települési szennyezők között a közlekedési eredetű 
légszennyezők kiemelt szerepet játszanak. Elsősorban a nitrózus gázok és a szálló por 
jelentik a gondot.  
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A megye 245 km hosszú főközlekedési és a 637 km hosszú mellékút hálózattal 
rendelkezik. Elsősorban a főutak belterületen átmenő szakaszain számottevő a 
terhelés. Nagyon kedvezőtlen a helyzet: 
- M1 autópálya: Csém - Kisigmánd - Tatabánya mellett elvezetett szakaszokon, 
- 1-es főút: Komárom - Almásfüzitő - Tata – Vértesszőlős - Tatabánya melletti és 

átvezető szakaszokon, 
- 10-es főút: Almásfüzitő - Lábatlan - Dorog vonalakon, 
- 11-es főút: Esztergom településeket érintően. 
- 1119. sz. út: Tatabánya és Esztergom közötti út túlterhelt 
- 81-es út: Kisbér  
 
A kibocsátók nagy száma és az ellenőrzés nehézségei miatt a közlekedési és lakossági 
kibocsátásokról pontos adatok nem, többnyire csak eseti számítások állnak 
rendelkezésre, épp ezért nem kibocsátási (emissziós), hanem légszennyezettségi 
(imissziós) értékekből következtetnek a közlekedési, vagy a lakossági terhelésekre. 
 
Levegő zónabesorolás 
 
Általános tapasztalat, hogy olyan szennyezőforrások, amelyek telepítésük idején távol, 
vagy viszonylag távol voltak a lakó- és üdülőterületektől, a tényleges 
településfejlesztési szándékokra kevés hatással levő környezetvédelmi szakhatóságok 
erélytelensége, a települések korábbi vezetésének környezeti kérdésekben való 
tájékozatlansága következtében körülépültek. Működésükhöz a szükséges 
védőtávolságok ebben az urbanizált térségben alig biztosíthatók. A légszennyezés által 
érintett népesség száma nem csak azért növekszik, mert nőtt a légszennyezés, hanem 
azért is, mert a lakó- és üdülőterületek közelebb kerültek a szennyezőforrásokhoz. 
 
A 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet az ország területét légszennyezettségi zónákba sorolja, 
ezek egyike a 3.sz. Komárom - Tatabánya - Esztergom légszennyezettségi zóna, 
melybe a megye 20 települése tartozik. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi 
Felügyelőség 2004-ben készítette el a 3. zónára vonatkozó Intézkedési Programot (az 
akkor érvényes zónalehatárolásnak megfelelően 32 településre), mely feltárta és 
meghatározta a zónán belül a határértéket meghaladó szennyezettségű helyek 
határait, és a szennyezőanyagokra vonatkozóan integrált intézkedési programot 
dolgozott ki. A szennyezettség csökkentésére szolgáló intézkedési program a zónában 
azon szennyezőanyagok vonatkozásában készült, amelyek „B” vagy „C” zónacsoportba 
soroltak, és a lehatárolás szerint határérték túllépés történik. A zónában a nitrogén-
dioxid „C” csoportba, a kisméretű szálló por (PM10) korábban „B”, majd a módosítás 
után „D" csoportba került besorolásra, így a zónán belül lehet olyan terület, ahol a 
légszennyezettség határérték feletti. 
Új belépő szennyezőanyag‐kibocsátó helyek működését nem vagy csak szigorú 
előírások betartásával engedélyezik.  
2008-ban az Intézkedési Program felülvizsgálata megtörtént. Jelenleg a levegő 
védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet előírásai szerinti levegőminőségi 
terv készítése folyamatban van a zónákra vonatkozóan, amelyhez az Intézkedési 
Programot felül kell vizsgálni a települések, szakhatóságok bevonásával. 
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A zónában 8 településen történik ülepedő por mérés (Oroszlány, Komárom, Tata, 
Lábatlan, Dorog, Esztergom, Almásfüzitő és Tatabánya). A vizsgált települések 
mindegyikénél történt már határérték túllépés. A monitor és RIV adatok elemzése 
alapján a szilárd anyag vonatkozásában terhelt területetek lehatárolásra kerültek. 
Szállóporral, illetve szilárd anyaggal terhelt a zóna területének 46,04 %-a, a népesség 
71,35 %-a (az adatok a zónalehatárolás módosítása előtti 32 településre 
vonatkoznak).  
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Levegőminőség mérő hálózat  
 
A levegő minősége jelentős mértékben függ a szennyező források kibocsátásától és 
azok távolságától. A szennyező ipari tevékenységek, települések forgalmas 
közlekedési útvonalak közelében a szennyező anyagok koncentrációja lényegesen 
magasabb, mint a szennyezőforrásoktól távol.  
Jelenleg nincs olyan, az egész megyét lefedő mérőhálózat, amely a jellemző és 
speciális szennyezőanyagok vonatkozásában egyaránt megbízható és pontos képet 
adna a megye térségeinek levegőminőségéről és annak változásáról. A mérőhelyek az 
eddig ismert szennyezőforrásokhoz kapcsolódva, azok hatásainak vizsgálatára 
kerültek kijelölésre, de ahol nem volt lakossági panasz, vagy jelentős szennyezés, oda 
nem történt mérőhelyek telepítése. Az újabban mért légszennyezők közül a talaj közeli 
ózont érdemes kiemelni, amely esetében nyáron előfordulhatnak napi határérték 
túllépések, valamint az újonnan mért légszennyezők közt megemlítendőek az 
egészségre fokozottan ártalmas szálló porhoz tapadó nehézfémek és szerves, 
karcinogén szennyezők. 
 
Magyarország területén a levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi 
határértékek betartását az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) vizsgálja 
[ www.kvvm.hu/olm/ ]. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség illetékességi területébe tartozóan Komárom-Esztergom megye 
területén az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat folyamatos működésű 
(automata) mérőállomásai közül korábban négy, jelenleg már csak kettő működő 
található, ezek Tatabányán és Esztergomban, a nem működők Dorogon és 
Tatabányán). Manuális mérőhálózati pontok találhatók a következő hét településen: 
Almásfüzitő, Dorog, Esztergom, Komárom, Lábatlan, Oroszlány, Tata, Tatabánya. 
A szomszédos megyékben, a megyehatárhoz viszonylag közel automata mérőállomás 
nem, ellenben manuális mérőállomás Móron található. A megyével szomszédos 
határmenti területeken Párkányban van mérőállomás. 
 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Komárom-Esztergom megye területére 
telepített folyamatos működésű mérőállomásainak elhelyezkedése 

a mért szennyező komponensek feltüntetésével 
mért szennyező komponensek 

automata mérőhálózat 
mérőállomásai 

(cím, elhelyezkedés) 
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Tatabánya1 
- Cím: Tatabánya, Ságvári út 5 
- Elhelyezkedés: lakóterületi, közlekedési 

x x x x x x x - - - - 

Esztergom  
- Cím: Esztergom, Petőfi S. u. 26-28. 
- Elhelyezkedés: városi háttér 

x x x x x x x x x x x 

Forráshiány miatt nem üzemelő mérőállomások 
Tatabánya2 
- Cím: Tatabánya, Erdész u. 5-7. 
- Elhelyezkedés: városi háttér 

x x x x x x x - x - - 

Dorog  
- Cím: Dorog, Zsigmondy lakótelep 11. 
- Elhelyezkedés: városi háttér 

x x x x x x x - x - - 
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Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Komárom-Esztergom megye területén 
üzemeltetett manuális mérőhálózatának elhelyezkedése a mért szennyező komponensek feltüntetésével 

2007-ig 2008-tól 
mért komponensek 

manuális mérőhálózat  
település 
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Almásfüzitő   x   x 
Dorog x x x x x x 
Esztergom x x x    
Komárom x x x x x x 
Lábatlan x x x x x x 
Oroszlány x x x x x x 
Tata x x x x x x 
Tatabánya x x x   x 

 
A RIV (Regionális Immisszió Vizsgáló Hálózat) mérőpontok alapvető jellemzője, hogy 
általában csak nitrogéndioxidot, ipari zónákban pedig még ülepedő port és ritkán kén-
dioxidot mintáznak. A regionális imisszióvizsgáló rendszer eszközállománya a 4 
konténeres on-line rendszerű mérőállomást leszámítva elavult. Fokozatos felújításuk 
már régóta tervezett, amihez önkormányzati források bevonására is szükség lenne. 
(2004-ben a megyei önkormányzat környezetvédelmi bizottsága, de Tatabánya és 
Tata Önkormányzata is adott támogatást erre a célra.) Általánosságban elmondható, 
hogy a fejlesztés a differenciálódás irányába hat, figyelembe véve az adott 
települések, térségek speciális szennyezőanyag kibocsátásait.  
 
A Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott "2012. évi összesítő értékelés hazánk 
levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján" című dokumentum 
Komárom-Esztergom megyét érintő megállapításai a következők:  
 

A 2012. év index szerinti értékelése mérőállomások szerint 
 Légszennyezettségi index Légszennyezettségi 

index 
Mérőállomás 
neve 

SO2 NO2 NOX PM10 PM2.5 Benzol CO O3 a legmagasabb 
indexű komponens 

alapján 
Esztergom kiváló 

(1) 
jó 
(2) 

kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

jó 
(2) 

kiváló 
(1) 

kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

jó 
(2) 

Tatabánya, 
Ságvári u. 

kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

jó 
(2) 

jó 
(2) 

- - kiváló 
(1) 

jó 
(2) 

jó 
(2) 

 
Az értékelés alapján a  főbb szennyezők koncentrációinak alakulása trendvonalakkal 

ábrázolva: 
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Éves egészségügyi határérték: 50 μg/m3 

 

 
 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  20 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

 
 

 
Éves egészségügyi határérték: 3000 μg/ m3 
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Éves egészségügyi határérték: 2004-2005: 10 μg/ m3; 2006: 9 μg/ m3; 2007: 8 μg/ m3,  

2008: 7 μg/ m3 ; 2009: 6 μg/ m3, 2010-től: 5 μg/ m3 

 
Habár az elmúlt évtizedben a légszennyező anyagok koncentrációi a vizsgált 
paramétereket tekintve összességében továbbra is javuló, illetve stagnáló tendenciát 
mutattak kisebb ingadozásokkal az automata mérőpontokkal rendelkező 
településeken, továbbra is egészségügyi kockázatot jelent a vegyes eredetű (közúti 
közlekedés, ipar, télen a lakossági fűtés) szálló por (PM10) gyakran magas 
koncentrációja különösen téli időszakokban (Dorogon folyamatosan az éves 
egészségügyi határérték közelében mozogtak a mért értékek, és a kitűnő besorolást 
egyik megyei település sem érte el). A másik kiemelendő paramétercsoport a 
közlekedési eredetű nitrogén-oxidok koncentrációi voltak, amelyek esetében az éves 
határértékeket nem közelítette meg egy város éves átlaga sem, de kitűnő értéket sem 
mutattak. A többi vizsgált paraméter esetében általában minden település a kitűnő 
vagy ritkábban jó kategóriájú besorolást kapta. Ez azt is jelenti, hogy országos 
léptékben a szálló por kivételével a megyei városok szennyezettsége nem éri el 
például Budapest vagy a regionális nagyvárosok szennyezettségi szintjét. 
 
Ózonkárosító anyagok 
 
A légkörben ózonkárosító anyagok közül a legmeghatározóbbak a fluorozott 
szénhidrogének, a perfluor-karbonok, a telített és telítetlen („kemény”, ill. „lágy”) 
freonok valamint a halonok.  
Hazánkban a Világbank által működtetett Globális Környezeti Segélyalap (GEF) 
támogatta az Ózonkárosító Anyagok (OKA) Kiváltása programot, ami 1998-ban ért 
véget. A program célja az ózonkárosító anyagok felhasználásának kiváltása volt, 
nagyobb részben az ózonréteget egyáltalán nem károsító anyagokat felhasználó 
eljárások bevezetésével, kisebb részben pedig újrahasznosítás révén, vagyis az 
ózonkárosító anyagok légkörbe kerülésének késleltetésével.  
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Az ózonkárosító anyagokat helyettesítő anyagokról, az ún. F-gázokról is kiderült, hogy 
üvegházhatású gázok (ezek fő exportőrei az Egyesült Államok és Kína). Ezen új 
anyagok alkalmazása is széleskörű: hűtőberendezések (az iparban, a 
kereskedelemben, a háztartásokban, kamionokban, hajókon, vasúton stb.), 
klímaberendezések, tűzgátló habok, hőszivattyúk, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük. Ma is léteznek gazdaságosan alkalmazható, kidolgozott technológiák az 
üvegházhatású közegek helyettesítésére.  Az Európai Unióban az F-gázokat 
helyettesítő anyagok gyártásával főképp kis- és középvállalatok foglalkoznak.  
 
Települések egészségügyi helyzete 
 
A települések egészségügyi helyzetének rövid bemutatása a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által a megye 
környezetvédelmi programjának vizsgálati és helyzetértékelési munkarészéhez adott 
észrevételek felhasználásával készült. 
 
A vizsgálatban érintett települések terület, lakónépesség, népsűrűség, 
levegőszennyezettség okozta gyermek és felnőtt megbetegedés (vér- és vérképző 
szervek betegségei, vashiányos anaémia, asthma, egyes idült alsó légúti betegségek) 
esetszámai / gyakorisága az alábbi táblázatokban és ábrákon kerülnek bemutatásra 
(forrás: KSH): 
 

Település 
 

Terület (hektár) Lakónépesség Népsűrűség (fő/km2) 

Almásfüzitő  819 2089 255,1 
Baj 2113 2754 130,3 
Bokod  2993 2046 68,4 
Dorog 1154 11905 1031,6 
Dunaalmás  1480 1542 104,2 
Esztergom  9995 28550 285,6 
Kecskéd  1108 1996 180,1 
Komárom  7017 19200 273,6 
Környe  4536 4418 97,4 
Lábatlan  2635 4968 188,5 
Neszmély  2776 1325 47,7 
Nyergesújfalu  3950 7550 191,1 
Oroszlány  7586 18326 241,6 
Sütő  3436 2061 60,0 
Tát  1218 5327 437,4 
Tata  7815 23726 303,6 
Tatabánya  9142 67406 737,3 
Tokod  1491 4137 277,5 
Tokodaltáró  527 2922 5545 
Vértesszőlős  1712 3007 175,6 
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2011. év Felnőtt lakosság megbetegedési esetszámai 
Település A vér és vérképző 

szervek 
betegségei 
(D50-D89) 

Vashiányos 
anaemia 
(D50) 

Asthma 
(J45) 

Idült alsó légúti 
betegségek 

közül 
(J40-J44) 

Almásfüzitő 14 0 44 50 
Baj 73 38 104 77 
Bokod 71 41 143 192 
Dorog 625 386 373 352 
Dömös 8 4 25 0 
Esztergom 774 326 336 768 
Kecskéd 62 36 170 45 
Komárom 714 393 466 634 
Környe 141 105 145 155 
Lábatlan 19 0 113 28 
Neszmély 69 3 51 40 
Nyergesújfalu 258 92 114 221 
Oroszlány 766 358 571 651 
Tát 88 9 74 129 
Süttő 74 19 29 87 
Tata 945 536 529 1062 
Tatabánya 1536 858 2241 3013 
Tokod 82 9 71 206 
Tokodaltáró 87 6 57 103 
Vértesszőlős 164 5 86 52 
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2011. év Gyermekek megbetegedési esetszámai 
Település A vér és vérképző 

szervek betegségei 
(D50-D89) 

Vashiányos anaemia 
(D50) 

Asthma 
(J45) 

Baj 46 37 32 
Bokod 4 0 8 
Dorog 106 87 108 
Esztergom 363 221 255 
Kecskéd 11 6 38 
Komárom 394 251 262 
Környe 39 31 61 
Lábatlan 47 45 81 
Neszmély 19 0 6 
Nyergesújfalu 446 398 218 
Oroszlány 252 156 362 
Tát 50 46 32 
Tata 391 363 321 
Tatabánya 891 665 1121 
Tokodaltáró 0 0 145 
Vértesszőlős 24 0 19 

 

 
 
Az érintett települések megbetegedési adatai a megyei megbetegedési adatokhoz 
hasonló gyakoriságot mutatnak, tehát megállapítható, hogy a levegőszennyezettségi 
adatok és a megbetegedések között nincs kizárólagos, egyértelműen bizonyítható ok-
okozati összefüggés. 
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Rövid összefoglalás 
 
Jelenleg nincs olyan, az egész megyét lefedő mérőhálózat, amely a jellemző és 
speciális szennyezőanyagok vonatkozásában egyaránt megbízható és pontos képet 
adna a megye térségeinek levegőminőségéről és annak változásáról. 
A levegőminőség mérő hálózatot 2002. évtől kezdődően a Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek működtetik. Az objektív feltételek a mai 
napig nem javultak, további mérőpontok telepítésére sem került sor, az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében korábban 4 folyamatos (automata) 
mérőállomás működött a megyében, jelenleg már csak kettő működik. (Tatabánya, 
Esztergom). Szükséges lenne a mérőhálózat fejlesztése, a mért komponensek körének 
szélesítése.  
Összességében a légszennyezettségi index alapján a levegő mindhárom városban 
(Tatabánya, Esztergom, Dorog) ,jó" minősítésű volt, az egyes vizsgált komponensek 
(NOx, PM10) "kiváló", vagy ,jó" kategóriába kerültek. Ez a megállapítás a települések 
elhelyezkedése és adottságai, valamint a környezeti jellemzők és az ismert 
kibocsátások figyelembevételével kiterjeszthető a mérőhellyel rendelkező 
településeken környezetére is. 
A levegőterheltségi szint a megyében csökkenő tendenciát mutat, ami elsősorban az 
ipari eredetű légszennyező anyag kibocsátásra vezethető vissza. Az elmúlt 20 évben 
számos légszennyező forrásként nyilvántartott ipari létesítmény szüntette meg 
tevékenységét, ill. sok üzem korszerűbb technológiára állt át, ami jelentősen 
csökkentette a korábbi légszennyező kibocsátásokat. 
Sajnos a közlekedésből eredő levegőterhelés továbbra is jelentős, ami elsősorban az 
M1 autópálya, és a jelentős forgalmat bonyolító főutak környezetében érvényesül, az 
átmenő forgalom több település tekintetében komoly problémát okoz. 
A fűtési rendszerek az intézmények és háztartások többségében korszerűsítésre 
került, ez döntően a gázüzemű fűtési berendezések elterjedését eredményezte. A 
megújuló energiaforrások szerepe jelenleg eltörpül a hagyományos energiaforrásokhoz 
képest. Gazdasági okok miatt a lakosság egy része a fa és fahulladék, kisebb számban 
a szén égetéséhez tért vissza, ami folyamat a levegőminőséget negatívan értékelte. 
A pernye és meddőhányók, vörösiszap tárolók kiporzásából adódó diffúz szennyezés 
folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Az almásfüzitői 7. sz. tározó szinte teljesen 
le van zárva, a Neszmélyi 8. számú tározó rekultivációját megkezdték, a bánhidai 
zagytér rekultivációja folyamatban van, fásítás is történt. 
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3. ZAJTERHELÉS ÁLLAPOTA 

 
A környezet minőségének egyre inkább előtérbe kerülő, meghatározó tényezőjévé vált 
a környezeti zaj állapota. Habár a lakossági megítélés egyre kritikusabb ezen a 
területen és kimutatható, hogy az erős zajterhelés az emberi tevékenységre, és  
egészségre is súlyos hatással van, a többi környezet szennyezési problémához képest 
még mindig nem kap megfelelő figyelmet az ellene való küzdelem. A kedvezőtlen 
környezeti zaj állapotot domináns módon a következő forráscsoportok határozzák 
meg: 
- a közúti közlekedés, 
- a vasúti forgalom, 
- a légi közlekedés (elsősorban a repülőterek környezetében kialakuló zajterhelés), 
- az üzemi zaj (beleértve a szabadidős zajforrásokat is). 
 
A megye területén a közúti közlekedésből származó térségi jelentőségű zajterhelés 
elsősorban az 1. sz. főút, 10. sz. főút, 11. sz. főút, 13.sz. főút és 81 sz. főút 
belterületi szakaszainak közvetlen környezetében lévő zajtól védendő területeket 
érinti.  
A forgalmasabb utak környezetében a zajterhelés nappal is, de különösen éjjel 
gyakran meghaladja a megengedhető, illetve a kívánatos mértéket. Javulás 
elsősorban a belterületek tehermentesítését szolgáló komplex fejlesztésektől várható, 
melyek járműtechnológiai, forgalomtechnikai és/vagy hálózatfejlesztésektől az 
intermodalitás erősítésén át a területhasználat változásáig terjedhetnek.  
A közlekedés okozta zaj elleni védelem területén elért eredmény, hogy Tatabánya 
térségében zajvédő falak elhelyezésével a régóta fennálló kritikus helyzet megszűnt. 
 
A vasúti közlekedés a közúti zajnál lényegesen kisebb területet érint, de helyi 
problémákat okoz. A vasúti zajproblémákat áttekintve megállapítható, hogy a 
teherforgalom okozza a legtöbb gondot - főként az éjszakai időszakban, különösen a 
városokon belüli vonalszakaszokon.  
Hazánkban eddig elsősorban a „passzív” zajvédelmi megoldásokra helyeződött a 
hangsúly, így például a Budapest-Hegyeshalom vasúti pálya korszerűsítése során 
Tatabánya, Tata, Tata - Tóvároskert vasút melletti lakóépületeinek zajvédelmét 
sikerült zajvédő falakkal megoldani, de távlatban egyre inkább a forrásnál 
végrehajtandó zajcsökkentési intézkedések kerülnek előtérbe. 
 
A megye repülőtereinek zajterhelése nem jelentős. A regionális és az országos 
fejlesztési tervek csak Esztergomnál számolnak kisebb forgalmú, kereskedelmi 
repülőtérrel.  
 
A térség jelentős, előkészítés alatt álló közlekedési beruházásai az M1 autópálya M1-
M7 elválási és tatai csomópont közötti szakaszának 2x3 sávosra bővítése, a Budapest-
Hegyeshalom vasútvonal Biatorbágy-Tata közötti rekonstrukciója, valamit a 10 sz. 
főút M 10 autóúttá fejlesztése, a SUZUKI autógyár és az M1 autópálya közötti közúti 
kapcsolat kialakítása, komáromi új vasúti híd stb. Ezen tervezett beruházások az 
érintett területek zajállapotát befolyásolják, ezért indokolt a változás környezeti 
hatásainak kiemelt vizsgálata. 
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Üzemi eredetű zajkibocsátás, jelentősebb zajkeltő létesítmény a megye 17 településen 
található. A mintegy félszáz telephely általában az ipari parkokban koncentráltan van 
jelen, viszonylag távolabb a lakott területektől, ezért zajtól védendő területeket ritkán 
érint.  
Ki kell azonban emelni, hogy a településrendezési tervek helytelenül az ipari 
parkokhoz közel jelölik ki a védendő létesítmények új telepítési helyét, ezért 
felülvizsgálatuk javasolt. Elsődleges cél, hogy a zajos ipari területek és a védendő 
területek mindjobban (és tartósan) elkülönüljenek egymástól és közöttük átmeneti 
zónák alakuljanak ki, illetve maradjanak meg. 
Az üzemi zajforrások egy speciális esete a katonai lőterek zajkibocsátása. A megyében 
az agostyáni lőtér környezetében ez visszatérő probléma annak ellenére, hogy 
amennyiben az alapvető katonai célkitűzések megvalósítását nem veszélyezteti, a 
katonai és a környezetvédelmi szempontok az esetek nagy részében 
összeegyeztethetők. Ellentmondásos az a helyzet, hogy amíg a polgári lőterekre 
vonatkozó szabályok az épített és természeti környezet veszélyeztetését (ideértve 
nyilvánvalóan a káros szintű zaj keltését is) kizárják, addig a jóval nagyobb tűzerejű 
és változatosabb eszközöket használó katonai lőterekre ilyen szabály nem létezik. 
 
Stratégiai zajtérképezés, zajtérképek 
 
Az évi legalább 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak 
esetében készült stratégiai zajtérképezés (2007), mely a megye területén az M1 
autópálya melletti területekre terjed ki. (280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a 
környezeti zaj kezeléséről, 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, 
valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól, amit a 8002/2005. 
(V. 24.) számú GKM miniszteri közleményben közzétett útszakaszokra kell 
elkészíteni).  
A zajtérkép-készítés többek között a területfejlesztés, a várostervezés, a 
közlekedéspolitika, a környezetegészségügy, a városüzemeltetés területeit érinti. A 
leginkább terhelt területek egybeesnek a zajtérképezett útszakaszok környezetével. 
 
Az M1 autópályát eleve elkerülő útként létesítették, az 55 dB értékű vagy e feletti 
zajterheléssel csak a településeknek az autópályához legközelebb eső területén 
található épületek érintettek. A stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésű 
területek (a beépítettségtől és a terepviszonyoktól is függően) az út mintegy 50-200 
m –es környezetében helyezkednek el. 
 
Az M1 autópálya megyei szakaszán érintett részterületek: Tatabánya (Újváros, ill. az 
autópályától északra fekvő üdülőterület) és szórványosan Tata (Fácánkert az 55 dB 
zajterhelésű területek határán, Remeteség az 55-60 dB zajterhelésű területeken), 
illetve Mocsa (az 55 dB zajterhelésű területek határán). A teljes szakaszon Tatabányán 
két iskola (az EDUTUS Főiskola Tatabánya, Stúdium tér 1. és a Kereskedelmi 
Szakközépiskola Tatabánya Koós Károly út 17.) és egy óvoda érintett (Gyermekkert 
óvoda Tatabánya Mártírok útja 57.) Újpuszta térségében nincs érintett lakóépület. 
Számos helyen épült zajárnyékoló létesítmény, ami kedvezően befolyásolja az 
érintettség alakulását a kritikus helyeken. 
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A stratégiai zajtérképekkel azonos módszerrel, de azoktól eltérő céllal 2006-ban a 
környezetvédelmi és vízügyi felügyelőségek is állítottak elő zajtérképeket. A 
Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program keretében az ország mintegy 
negyven forgalmas közútszakaszára készítették el ezeket, melyből négy a megye 
területén található. Ezen zajtérképek által érintett területek a következők: Esztergom - 
11. sz. út; Kisbér,Batthyány Lajos tér - 81. sz. út; Komárom, Mártírok u. 54. - 1. sz. 
út és Tata, Vértesszőlősi út - 1. sz. út. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A megye területén a közúti közlekedésből származó térségi jelentőségű zajterhelés 
elsősorban az 1. sz. főút, 10. sz. főút, 11. sz. főút, 13.sz. főút és 81 sz. főút 
belterületi szakaszait érinti. Az érintett területeken a zajterhelés nappal is, de 
különösen éjjel gyakran meghaladja a megengedhető, illetve a kívánatos mértéket.  
A 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak esetében, a 
megyét érintően az M1 autópálya melletti területekre stratégiai zajtérképezés készült 
2007-ben. A küszöbértéket meghaladó zajterhelésű területek az út mintegy 50-200 m 
–es környezetében találhatók, az érintett (rész)területek: Tatabánya (Újváros, ill. az 
autópályától északra fekvő üdülőterület) és szórványosan Tata (Fácánkert), 
Remeteség, Mocsa. 
A vasúti közlekedés a közúti zajnál lényegesen kisebb területet érint (elsősorban a 
teherforgalom, főként az éjszakai időszakban), a terhelés csökkentésére "passzív" 
zajvédelmi megoldások, zajvédő falak létesültek: Budapest-Hegyeshalom vasút 
mentén: Tatabánya, Tata, Tata - Tóvároskert vasút melletti lakóépületeinek 
zajvédelménél. 
Üzemi eredetű zajkibocsátás 17 településen, mintegy félszáz telephelyen, többnyire 
ipari parkokban, a lakott területektől távolabb található, ezért zajtól védendő 
területeket ritkán érint. 
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4. VÍZGAZDÁLKODÁS 

 
Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységeik közül az alábbi alegységek 
érintik a Komárom-Esztergom megye területét: 

 
- jelentős mértékben érinti a megyét: 

- 1-5 Cuhai-Bakony-ér és Concó alegység 
 (érintett települések: Kocs, Ács, Komárom, Ete, Aka, Kömlőd, Bársonyos, 
Kerékteleki, Császár, Kisbér, Ácsteszér, Csép, Bábolna, Kisigmánd, 
Tárkány, Nagyigmánd, Bakonyszombathely, Bakonybánk, Bakonysárkány, 
Ászár, Mocsa, Réde, Bana, Vérteskethely, Csatka, Dad, Szákszend, Csém) 

- 1-6 Által-ér alegység 
(érintett település: Kocs, Kecskéd, Komárom, Bokod, Kömlőd, 
Vértessomló, Várgesztes, Tatabánya, Tarján, Tata, Naszály, Szomód, 
Dunaszentmiklós, Mocsa, Baj, Vértestolna, Tardos, Környe, Oroszlány, 
Vértesszőlős, Almásfüzitő, Dad, Szárliget, Dunaalmás) 

- 1-7 Gerecse alegység 
(érintett település: Gyermely, Dömös, Süttő, Tát, Dorog, Tokod, 
Pilismarót, Lábatlan, Nyergesújfalu, Bajna, Csolnok, Szomor, Piliscsév, 
Máriahalom, Dág, Dunaszentmiklós, Esztergom, Leányvár, Sárisáp, 
Nagysáp, Úny, Mogyorósbánya, Bajót, Kesztölc, Epöl, Tardos, Neszmély, 
Tokodaltáró) 
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- csak kis mértékben érinti a megyét: 
- 1-4 Marcal alegység 

 (érintett település: Bakonybánk) 
- 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony alegység 

 (érintett települések: Súr, Ácsteszér, Aka, Bakonysárkány) 
- 1-9. Közép-Duna vízgyűjtő alegység  

 (érintett települések: Szárliget, Tarján, Héreg, Gyermely) 
 
A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett 
víztesteken keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb 
alapelemei is a víztestek. Az Unió a jellemző víztestek kijelölésével kívánja a vizek 
állapotát megítélni, illetve az állapotmegtartó és -javító intézkedéseket meghozni. A 
víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a 
végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére hatással 
lesznek.  
 
Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint: 
- „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, 

amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy 
része, 

- „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több 
víztartó képződményen belül. 

Magyarországon a következő víztest fajták kerültek kijelölésre: 
- természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek, 
- erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek 

az emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen 
megváltoztak, fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont 
alapján is indokolt; 

- a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint 
- felszín alatti víztestek. 
 
A következőkben Komárom-Esztergom megye vízgazdálkodási helyzete a VKI 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés egységei és annak alapelemei, a víztestek szerinti 
bontás kerül bemutatásra. Az adatok jellemzően az alegységekre 2010-ben elkészült 
Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervek (azon belül is a megyét leginkább reprezentáló: Cuhai-
Bakony-ér és Concó alegység; Által-ér alegység; Gerecse alegység) vizsgálataira és 
értékeléseire támaszkodnak. 
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Felszíni vizek (víztestek) 
 
A megye területén található felszíni vizek a "természetes" és az "erősen módosított" 
vízfolyás víztestek, valamint a mesterséges állóvíz víztest kategóriába kerültek 
besorolásra. Ezek elhelyezkedését és besorolását a következő térképek szemléltetik. 
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Vízfolyások és állóvizek állapota, vízkészlet gazdálkodás és problémái 
 
- A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegység területén 8 vízfolyás víztest található. 

Állóvíz víztest az alegység területén nincs.  
A vízfolyások alsó szakaszának síkvidéki jellegéből adódóan a vízfolyásokra 
általánosan a diffúz tápanyag- és szervesanyag terhelés jellemző, dombvidéken 
pedig az erózió okoz problémát.  
Kiemelt fontosságú probléma a meglévő szennyvíztisztító telepek nem megfelelő 
működése (pl.: Cuhai-Bakony-ér alsó, Concó-alsó, Concó-felső és mellékágai), 
valamint az időszakos vízfolyások terhelése. 
Igen jelentős hatással van a víztestek (Szendi-ér, Csépi-és Császár-ér, Concó, 
Cuhai-Bakony-ér) ökológiai állapotára a több évtizede folyó halas tavi és 
horgászati célú halgazdálkodás, mely hozzájárulhat a víztestek vízminőségének 
kedvezőtlen változásához. A völgyzárógátas tározók további kedvezőtlen hatásai 
jelentkeznek még a hosszirányú átjárhatóság akadályozásában, valamint a 
mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség időszakonkénti és helyenkénti 
hiányában. 
A Cuhai-Bakonyérbe torkolló Ölbő-Bársonyosi-csatorna mellékágain 3 halastó 
vízigénye biztosítandó (Kerékteleki tavak, Ölbői-tó), melynek mértéke összesen 
max. 450 ezer m3/év. A Concó mentén elsősorban halastavak vízigényének 
biztosítására kialakított felszíni vízkivételek találhatók. A vízfolyáson közvetlenül 2 
halastórendszer mellett két halastó vízigénye is biztosítandó. A mellékágak közül a 
Császár-éren található egy hat tóból álló halastórendszer, illetve a Szendi-éren 
nyolc halastó rendelkezik jelentős vízigénnyel. Ez utóbbiak a kisvízfolyás és a 
Concó vízkészletét Nagyigmándnál szárazabb időszakokban teljesen igénybe 
veszik, eseti vízhiányt okozva a Concó Nagyigmánd alatti szakaszán. 
Nagy probléma, hogy a Szendi-éren a vízigények időbeni eloszlása és mértéke 
nem felel meg a készletek alakulásának, a vízhiány visszatérő gondot jelent.  
A Szendi-ér vízkészlete 8 halastó vízigényét elégíti ki. A halastavak éves 
összvízigénye 984 ezer m3. A legnagyobb vízigénnyel Szabó Ábelnek és Nemes 
Györgynek a Szendi-ér torkolatánál lévő, 3 tóból álló tórendszere (Nagyigmándi 
halastavak) rendelkezik, melynek pótlására a Szendi-ér vízkészletén kívül a tóba 
gravitáló Kocs-Kisigmándi vízfolyás, illetve a Concót és a Szendi-eret összekötő 
csatornán keresztül a Concóból is lehetőség nyílik. 
Ezt követi a Nagyigmándi Új Élet Mg. Szövetkezet két halastava, melynek 
vízigénye talajvízből, csapadékból és a Szendi-ér tavaszi nagyobb vízhozama egy 
részének megfogásából biztosítható. 
A vízfolyás 7+415-8+420 fkm szelvénye között található Szőkepusztai (Ghyczy-
pusztai) tározó vízigénye éves szinten közel megegyezik a Szákszend község 
határában található két tó összvízigényével. 
A felszíni vízbevezetések tekintetében a Komáromi-éren keresztül a Császári 
szennyvíztisztító kommunális szennyvízbevezetése befolyásolja a Szendi-ér 
vízkészletét. 
Egyéb, érvényes vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízhasználat a Szendi-éren 
nincs. 
A Szendi-éren felmerülő vízkészlet-gazdálkodási probléma a Szendi-ér 
torkolatánál található Nagyigmándi halastavak jelentős mértékű vízigényének 
biztosítása kapcsán merül fel. A három tóból álló tórendszer vize pótlására a 
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Szendi-ér és mellékvízfolyásainak teljes vízkészletét felfoghatja, ilyen módon 
előfordulhat, hogy a Szendi-ér felől egyáltalán nem érkezik víz a Concóba, sőt 
előfordul a vízhiányos időszakban jelentéktelen Concó-vízhozam akár teljes 
vízkivétele is. Ez egyrészt veszélyeztetheti a Concó-patak Nagyigmánd alatti 
felszíni vízigényeinek biztosítását (ezen belül a BO-GU Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. halastavának a Concó 8+300 fkm szelvényéből történő 
vízpótlását), másrészt pedig fenn állhat annak a veszélye, hogy az alsó szakaszon 
a Concó vízkészletét teljes mértékben a Komárom-Ács Vízmű Kft. által az 5+055 
fkm szelvénybe bevezetett kommunális szennyvíz mennyisége határozza meg, 
mely ökológiai problémát is okozhat. A BO-GU Bt. tavának vízpótlása és a 
szennyvíztisztító szennyvízbevezetése között található -közvetlenül a Concó 
mellett- az Ács és Környéke Horgászegyesület 3,9 hektáros talajvizes tava, ennek 
azonban az érvényes vízjogi engedély szerint nincs közvetlen kapcsolata a 
Concóval. A Szendi-ér és a Concó Nagyigmánd alatti szakaszának egyidejű 
vízhiánya ismétlődő folyamat. 
 

- Az Által-ér alegység területén jelentős hatással van a víztestek (Által-ér, Kocs-
Mocsai-vízfolyás, Naszály-Grébicsi-vízfolyás és Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás) 
ökológiai állapotára a több évtizede folyó halastavi és horgászati célú 
halgazdálkodás, amely hozzájárulhat a víztestek vízminőségének kedvezőtlen 
változásához. A völgyzárógátas tározók (Bokodi-tó, Bánhidai-tó, Tatai Öreg-tó, 
Környei tó, stb.) további kedvezőtlen hatása a hosszirányú átjárhatóság 
akadályozása, valamint a mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség 
időszakonkénti és helyenkénti hiánya. 
A vízigények időbeni eloszlása és mértéke nem felel meg a vízkészletek 
alakulásának. A vízhiány visszatérő probléma, mivel az Által-ér vízgyűjtőjén lévő 
tavak jelenlegi üzemrendje és az egyéb vízigények a vízgyűjtőn nem állnak 
összhangban. Ezzel összefüggésben a kisvizes időszakban a vízhiány jelentős. 
Jelentős a vízkészlet probléma az Által-ér vízgyűjtőjén. Az Által-éren lévő tavakat 
korábban, a XIX. században főként halas- és malom-tóként létesítették: Tatai 
Öreg-tó, Bánhidai-tó, Környei-tó, Bokodi-Öreg-tó, Majki-felső-tó, melyek 
folyamatos szinten tartását a természetes vízhozamok biztosították. A XX. század 
’30-as éveiben a bányászat és a hozzá kapcsolódó energiatermelés következtében 
a Bánhidai-tó felszíne és tározó kapacitása jelentős bővítésére került sor. A ’60-as 
évek elején a Bokodi-Öreg-tó alatt megépítésre került a Bokodi Erőmű hűtőtava, 
melynek vízigénye meghaladta a természetes vízpótlódás mértékét, így az erőmű 
biztonsága érdekében vízpótló vezeték épült ki Tatáról, majd Környéről a hűtőtóig. 
A ’70-es években további tározók létesültek részben a bányakár terhére, a relatív 
vízbőségnek (nagyarányú bányavíz kiemelés) köszönhetően (Majki alsó tavak, 
Oroszlányi-park tavak, Tatai Utóülepítő-tó). További vízigényként jelentkezik a 
tatai Öreg-tó alatt létesült, Réti,- majd a ’80-as években jelentősen (300 ha-ra) 
kibővült Ferencmajori halastó rendszer, ezeket a tatai források elapadása, majd a 
bányavíz kitermelés megszűnése után csak a tatai Öreg-tó elfolyó vizei táplálják. 
A bányászati célú vízkiemelések miatt a tatai források elapadtak, de a kiemelt 
bányavíz felszíni vízbe történő bevezetése miatt relatív vízbőség volt a vízgyűjtő 
középső és alsó szakaszán, ami a bányabezárásokkal fokozatosan csökkent, majd 
a ’90-es évek elején megszűnt. A vízigények megmaradtak, így a források lassú 
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visszatérése (30 év) miatt a vízgyűjtő alsó szakaszán visszatérő vízhiánnyal kell 
számolni a nyári időszakban. 
A vízigények felülvizsgálata, a mederben folyamatosan továbbvezetendő 
vízmennyiségek meghatározása sürgető, különös tekintettel a bevezetett tisztított 
szennyvizek nagy arányára is. A XX. sz-ban Tatabánya és Oroszlány lakossága 
megtízszereződött, a közműellátás teljesen kiépült. 
Az Által-ér vízkészletében magas a használt és/vagy tisztított szennyvizek aránya. 
A vízgyűjtő vízrajzi jellemzőit az emberi tevékenységek hatásai jelentősen 
befolyásolták (-ják). A bányászat és a városiasodás miatt a vízfolyások lefolyási 
adatai jelentősen megváltoztak mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. Az 
1970-es évek közepéig az Által-ér vízrendszerében a bányavédelem miatt 
szükségessé váló nagymennyiségű karsztvíz kiemelések a használt és/vagy 
szennyvizeknek kellő mértékű hígítást biztosítottak. Ezt követően a vízgyűjtőn 
kiemelt bányavíz hozama fokozatosan csökkent, majd a ’90-es évek elején szinte 
megszűnt a felszíni vízkészlet karsztvíz utánpótlása. (Egyedüli kivételnek a 
Carbonex Kft. Palahányó-patakba történő max. évi 110 ezer m3-es bányavíz-
bevezetése számít.) 
A mai helyzetre jellemző, hogy az Által-ér Tatai Öreg-tó feletti szelvényében mért 
vízhozam mintegy felét a Galla-patak, valamint Tatabánya és Oroszlány város 
tisztított szennyvize adja. 
A tatabányai szennyvíztisztító kommunális szennyvízbevezetés befogadója az 
Által-ér. A szennyvíztisztító telep fejlesztésének eredményeként lényegesen javult 
a telepről elfolyó tisztított szennyvíz minősége, ami megfelel a jogszabályi 
előírásoknak is. Ugyanakkor kisvizes időszakban a tatabányai szennyvíztisztítóból 
származó tisztított szennyvíz mennyisége meghaladhatja a befogadó Által-ér 
vízhozamát. A Tatabányai szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 16000 
m3/nap, vagyis 5840 ezer m3/év. 
A Kömlőd-Dad szennyvíztisztítója éves szinten max. 110 ezer m3 kommunális 
szennyvizet engedhet a Kömlőd-Dadi-határárokba. Az Oroszlány-Kecskédi-
vízfolyáson jelentősebb mennyiségű vízbevezetésnek az Oroszlányi Szolgáltató Rt. 
max. 1277 em3/év kommunális szennyvízbevezetése tekinthető. A Kocs-Mocsai-
vízfolyáson a mocsai, illetve kocsi szennyvíztisztító összesen max. 270 ezer m3/év 
kommunális szennyvízbevezetéssel terheli a vízfolyás vízkészletét. 
A talaj- és a felszín alatti vizekre egyik legnagyobb veszélyt jelentő diffúz 
szennyezőforrás a csatornázatlan települések szennyvize. Az utóbbi években 
átadott szennyvíztisztító telepek üzemelésével a térségben jelentősen csökkent az 
ebből adódó szennyezés utánpótlása. Azonban a korszerű szennyvíztisztítás 
térhódítása nem jelenti azt, hogy a már talajba bejutott szennyezőanyagok nem 
jelenthetnek a továbbiakban veszélyt a vízkészletekre. 
 

- A Gerecse alegység hegy- és dombvidékről eredő vízfolyásai a felső területükről 
rengeteg hordalékot hoznak (nagy esés, nagy sebesség, völgyek talajtípusa 
miatt), melyet a torkolati síkvidéki jellegű szakaszaiban leraknak. Az út-, és 
beépítések, a fakitermelés a falu fölötti egykori övárkok megszűnése csökkenti a 
csapadék elnyelődését, a gyors lefolyás növeli a víz uszadék szállító erejét, mely a 
műtárgyak elzáródását idézhetik elő. A medrek átalakulnak, „elvadulnak”, s az 
alacsony vízhozamok is magas vízszinttel vezethetők le, amely a parti területek 
intenzív használata miatt gyakran károkat okoz. Legutóbb az Esztergom, 
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Pilismarót és Dömös térségében 1999-ben okozott heves elöntést, belterületet, 
lakóházakat is fenyegetve. 
A kisvízfolyások morfológiai problémái meghatározó módon a nem megfelelő 
fenntartásból adódnak. A nem megfelelő fenntartásnak lehetnek ugyan műszaki 
okai is, de végső soron a finanszírozásra vezethető vissza. 
A trapézmeder fenntartására irányuló mederrendezési beavatkozásoknak 
ellentmond, hogy az árvízmentesítéskor a medrek karbantartására a 
vízgazdálkodási gyakorlatban használt technológia (növényzet irtása, 
mederkotrás) gyakran az ökológiai állapot romlását idézi elő. A mederkotrások az 
élővizek fontos funkcióit (öntisztulás, természetes élőhely biztosítása stb.) 
jelentősen korlátozzák, ezért a dombvidéki kisvízfolyások ökológiai 
mederrendezésére (mederrehabilitációjára) van szükség. 
 

- A Duna medersüllyedése jelentős hidromorfológiai hatást okoz, mértéke Gönyű 
térségében meghaladja a 2 m-t. Ez hatással van a környező talajvíztestre és 
bizonyos felszín alatti víztől függő ökoszisztémákra is (Gönyű térségi erdők), 
illetve a mellékágrendszerek vízellátására is. A medersüllyedés veszélyeztetheti a 
parti szűrésű vízbázisokat is. 
A mellékágak gyakori kiszáradása, lefűződésük folyamata, értékes élőhelyek 
eltűnéséhez vezet. Ugyanakkor potenciális veszélyforrás, hogy a kizárólag helyi 
érdekeket figyelembe vevő rehabilitációk a vízfolyás ágak uniformizálódásához 
vezetnek, ami a biológiai sokféleség jelentős mértékű csökkenését és értékes 
fajok eltűnését eredményezheti. A talajvizet is megcsapolja a bevágódás miatt 
mélyebbre került Duna. A térségben a talajvízszintek csökkenése növeli az 
aszályos periódusok kialakulásának veszélyét, a kisvízfolyások vízforgalmát egyes 
esetekben akár meg is szünteti. 
A medersüllyedés oka, hogy a Dunán épült vízlépcsők a görgetett hordalékot 
visszatartják. A víztestre jellemző hordalékszegény víz hordalék-elragadó ereje 
nagy, ennek hatására mélyül a meder, csökkennek a kis-és középvízszintek. Az 
1970-es évekig jelentős ipari kotrás mára nem jellemző. 
A Duna az európai víziút rendszer meghatározó része, a Duna - Majna - Rajna vízi 
út a VII. számú Transz-Európai Közlekedési Folyosó részét képezi. A Duna 
folyamon a hajóút kitűzést a víziút helyi jellegzetességei, forgalma, valamint a 
jellemző hajókaravánok méretei alapján kell kialakítani, melyet nemzetközi 
szerződések, törvények és rendeletek szabályoznak. A fenti szakasz víziút 
osztályba sorolása EGB VI, hajózóút méretei a Duna Bizottság ajánlása alapján 
szélesség: 150 m, vízmélység 27 dm. 
A nemzetközi hajózóút maga után vonja személy és teherhajó kikötők létesítését 
is. A meglévők mellett új kikötők létesítésének egyre erőteljesebb igénye 
jelentkezik. A szakaszon a legnagyobb dunai kikötő Komáromban található, de a 
térségben több is létezik. A Duna Gönyű – Szob közötti szakaszán a 
medermorfológiai változások, sziklás talajú gázlók miatt több helyen, a hajózási 
kisvízszinthez vonatkoztatva az előírt hajóút paraméterek nem biztosíthatók. A 
legkritikusabb területek Nyergesújfalu és a Helemba-sziget térségének sziklás 
szakaszai. Hajózási korlátozások találhatók Ebed, Istenheg, Garamkövesd és Szob 
környékén. 
A hajózóút biztosítása érdekében jelentős, az ökológiai állapotot negatívan érintő 
beavatkozások történtek. A hajózási szempontból helyenként túl széles meder 
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miatt a szigetek és a part közötti mellékágak nagy részét felülről lezárták, 
keresztgátakkal a partba bekötötték. A vízpótlás céljából kialakított csőátereszek 
jórészt eltömődtek, a mellékágak feliszapolódtak. A feltöltődő mederben és a 
folyamszabályozási műveken megjelent a fás növényzet. 
A Duna legkiemelkedőbb természeti értékei - közöttük bennszülött (endemikus) 
fajok – a gyors áramlású sekély kavicsos élőhelyeken fordulnak elő. A 
medersüllyedés miatt a kis- és középvízszintek csökkentek, és a szárazföldi 
vegetáció mederbeli megjelenése miatt az év nagy részében a hajóúti mélyebb 
szakaszok és szárazföld között eltűnt az átmeneti mederszakasz, ahol korábban 
az élőhelyeknek megfelelő adottságok rendelkezésre álltak. Ez szélsőséges 
esetben a Duna bennszülött fajainak lokális eltűnéséhez vezethet. Ezt a 
folyamatot helyenként erősíti a hajóút fenntartási tevékenység, amely a vízszintek 
süllyedése miatt szőkülő hajóút-szélesség, valamint a nem megfelelő 
medermélységek végett a hajózási előírásoknak megfelelő paraméterek 
fenntartására törekszik. A hajózás hatásai között meg kell említeni a 
hullámkeltést, ami -különösen alacsony vízállás mellett - halivadék- és 
kagylópusztulást eredményezhet, amely a Duna megnövekedett nemzetközi 
turistahajó forgalma miatt fokozottan jelentkezik. Mindezekkel kapcsolatban 
konfliktushelyzet mutatkozik a természetvédelem és a hajóút fenntartási célú 
gázlókotrások között. Hangsúlyozni kell azonban, hogy hajózási szempontból 
gázlóként az olyan mederszakaszok vannak nyilvántartva, ahol a folyó legmélyebb 
részén kijelölt hajóútban a medermélység hajózás számára nem megfelelő. A 
konfliktus helyzet megoldását az átmeneti területek visszaállítását célzó 
intézkedések jelenthetik, melyeket mind az ökológiai-, mind az árvízvédelmi 
szempontoknak megfelelően kell végrehajtani, és amelyek egyúttal a 
madárvédelmi irányelv célkitűzéseinek elérést is segíthetnék. 
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Felszíni vizek állapotának minősítése 
 
Biológiai állapot értékelése 

 
A biológiai állapot értékelés a vízfolyások esetében mind az 5 élőlény együttesre 
készült típus specifikus, EQR (Környezetminőségi Arány) alapú biológiai minősítő 
rendszer. Ennek elemei a következők: fitoplankton, fitobenton, makrofita, 
makroszkópikus vízi gerinctelenek, halközösség. 
 
- A minősített természetes víztestek egyike sem éri el a jó ökológiai állapotot.  

A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegységben a vizsgált víztestek mindegyike csak 
mérsékelt biológiai állapotúnak mondható. 
A Galla-patak felső víztest fitobenton alapján elérné a jó állapotot, de mivel a 
makrogerinctelen fauna értékelése alapján csak gyenge állapotokat tükröz, így 
összességében a víztest biológiai állapota csak gyengének mondható.  
Az Által-ér felső víztest tekintetében a makrogerinctelen fauna a mintavételi hely 
környékén mérsékelt állapotra utal.  
A Szőny-Füzitői-csatorna, valamint a Galla-patak alsó víztest minősítése jelenleg 
nem volt elvégezhető adathiány miatt. 
A Dömös-Malom-patak ökológiai állapota a fitobenton minősítés alapján kiváló, 
míg a makogerinctelenek, valamint a halak minősítése alapján jó. A minősítés 
eredményeit alátámasztja, hogy a patak zavartalan hegyvidéki patak képét 
mutatja: erdőben futó, erősen meanderező jellegű; változatos mederformájú 
patak.  
A Pilismaróti-Malom-patak ökológia állapota a makrogerinctelen vizsgálatok 
alapján jónak mondható. Más élőlénycsoport alapján nem történt minősítés. A 
patak magjelenése hasonló a Dömös-Malom-patakéhoz, azaz zavartalan 
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hegyvidéki patak képét mutatja. Hasonló képet mutat szakértői becslés alapján a 
Szentlélek-patak felső víztest is, ahol adathiány miatt a minősítés jelenleg még 
nem volt elvégezhető.  
A Bajóti-patak, valamint a Szentlélek-patak alsó víztesten szintén adathiány miatt 
nem volt elvégezhető a minősítés. A 2005-ös gyűjtés alapján a Bajóti-patak 
makrogerinctelen faunája jó vízminőségű osztálynak (II.A) megfelelő állapotokat 
tükrözött, míg a Szentlélek-patak alsó víztesten vett minta közepesen szennyezett 
vízminőséget jelzett (III.A). Megjegyzendő még, hogy a Szentlélek-patak alsó 
szakasza időszakos jellegű, melyet sem a korábbi, sem a jelenlegi minősítési 
rendszer nem vesz figyelembe. 
A Kenyérmezei-patak és mellékágai, valamint az Únyi-patak két víztestje már 
nem érik el a jó ökológiai állapotot a minősített élőlénycsoportok alapján. Mind a 
fitobenton, mind a halak, valamint a makrofita minősítés alapján csak mérsékelt 
ökológiai állapotot mutatnak, míg a Kenyérmezeipatak esetében a 
makrogerinctelenek minősítése alapján a víztest állapota csak gyenge ökológiai 
állapotúnak mondható. 
A „Duna Gönyű-Szob közötti szakasza” víztest ökológiai állapota összességében 
nem éri el a jó állapotot, mivel mind a makrozoobenton, mind a halfauna 
minősítése alapján csak mérsékelt állapotokat tükröz. 
 

- Az erősen módosított víztestek esetében a Cuhai-Bakony-ér és Concó alegységben 
a természetes víztestekhez képest, elmondható, hogy az egyes élőlénycsoportok 
alapján történő minősítések során a jó potenciált elérő víztestek száma az 
ökopotenciálnál alkalmazott korrekció miatt magasabb. Mind a makrozoobenton, 
mind a halfauna alapján jó minősítés adódott a Csépi- és Császár-ér víztesten. 
Az Által-ér alegységen belül a minősített erősen módosított víztestek egyike sem 
éri el a jó ökológiai potenciált. Az eredmények alapján a Kocs–Mocsai-vízfolyás, 
Naszály-Grébicsi-vízfolyás, Fényes-patak és Csever-árok csak gyenge biológiai 
potenciált tükröz mind a makrogerinctelen, mind a fitobenton alapján.  
Az Által-ér alsó víztest a kisvízfolyásokhoz képest némileg kedvezőbb képet 
mutat, habár a jó potenciált ezen víztest sem éri el. Mind fitrobenton, 
fitoplankton, valamint makrofita minősítés alapján mérsékelt potenciál adódott.  
Az Árendás-patak és az Oroszlány-Kecskédi-vízfolyás és mellékága víztest 
esetében a minősítés nem volt elvégezhető adathiány miatt. 
Mind a Bikol-patak, mind a Csenke-patak esetében nem állnak még rendelkezésre 
a 2008, illetve 2009-ben elvégzett biológiai monitoring minősítési eredményei. 
Egyedül a Bikol-patak esetében készült el a makrogerinctelenek alapján történő 
minősítés, mely szerint a víztest jó ökológiai potenciált tükröz. 

 
- Áltanosságban elmondható, hogy a kedvezőtlen állapotoknak az oka a legtöbb 

víztest esetében a korábbi évtizedek során a mederben felhalmozódott 
szennyezett üledék, a mederbe vezetett tisztított kommunális szennyvíz 
mennyisége, esetenként minősége, illetve a helyenként a partélig is lehúzódó 
mezőgazdasági területekről származó diffúz terhelések. A kisvízfolyásokon a 
felsorolt okok hatását növeli a vízfolyások változó vízhozama, időszakos jellege, 
melyek a kisvizes időszakokban fokozzák a terhelések hatásait kedvezőtlenül 
kihatva a víztestek élővilágára. További kedvezőtlen hatással van a víztestek 
ökológiai állapotára a több évtizede folyó halastavi és horgászati célú 
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halgazdálkodás, mely a kommunális, ipari és diffúz terheléseken túlmenően 
hozzájárulhat a víztestek vízminőségének kedvezőtlen változásához, valamint 
kedvezőtlenül hat a víztestek halfaunájára, illetve a vízinövényzetre és a 
makrozoobentonra is. A völgyzárógátas tározók, halastavak további kedvezőtlen 
hatásai jelentkeznek még a hosszirányú átjárhatóság akadályozásában, valamint a 
mederben hagyandó ökológiai vízmennyiség időszakonkénti és helyenkénti 
hiányában. 

 
Fizikai-kémiai állapot értékelése 

 
A fizikai-kémiai állapot értékelést a vízfolyásokra meghatározott 5 elem csoportból 4 
csoportra végezték az alábbi komponensekre :oxigén háztartás, szerves anyagok 
(oldott O2, KOICr, BOI5, NH4-N); tápanyagkínálat (NO2-N, NO3-N, ÖN, PO4-P, összes P); 
savasodási állapot (pH); sótartalom (fajlagos vezetőképesség, klorid). A minősítés öt 
osztályos. 
 
- A fiziko-kémiai minősítés alapján a Cuhai-Bakony-ér és Concó alegységben a 

vizsgált víztestek csaknem mindegyike mérsékelt állapotúnak/potenciálúnak 
mondható. A legrosszabb a helyzet a sótartalom és a növényi tápanyagok 
esetében. Ezen két paraméter esetében a vizsgált víztestek 33-55 %-a nem éri el 
a jó állapotot. Kedvezőbb a helyzet a szervesanyagok, oxigénháztartás, valamint a 
savasodási állapot alapján, melyek esetében a vizsgált víztestek mindegyik eléri a 
jó állapotot. Kedvezőtlen hatással lehet egyes víztestek esetében (Szendi-ér, 
Csépi- és Császár-ér, Concó felső) a halastavakból leeresztett, tápanyagban 
gazdag víz, mely a kommunális, ipari és diffúz terheléseken túlmenően 
hozzájárulhat a víztestek vízminőségének kedvezőtlen változásához. 
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- A Által-ér alegységhez tartozó természetes víztestek közül kettő (Galla-patak 
felső, Duna Gönyű-Szob között) éri el a jó állapotot. A legrosszabb a helyzet a 
sótartalom esetében, ahol a Galla-patak felső és a Duna Gönyű-Szob között 
víztest kivételével egyik víztest sem éri el a jó állapotot. A hazai felszíni vizek 
természetes sótartalma geokémiai adottságok miatt az európai vizekkel 
összehasonlítva általában magasabb. A szervesanyagok, oxigénháztartás, 
valamint a savasodási állapot alapján az alegységen található természetes 
víztestek mindegyik eléri a jó állapotot. A tápanyag tekintetében egyedül a Galla-
patak alsó víztest nem éri el a jó állapotot. 
Az alegységhez tartozó erősen módosított víztestek esetében kedvezőtlenebb a 
kép. Ezen víztestek egyike sem éri el a jó potenciált a fiziko-kémiai minősítés 
alapján. Legnagyobb probléma a tápanyag háztartás területén mutatkozik ahol az 
alegységhez tartozó erősen módosított víztestek szinte mindegyik csak mérsékelt 
vagy annál rosszabb potenciált tükröz. Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet a 
sótartalom tekintetében, ahol az erősen módosított víztestek 83 %-a nem éri el a 
jó potenciált. A sótartalom miatt kifogásolt vizekben azonban nem a természetes 
eredet, hanem kommunális szennyvízbevezetés (esetenként termálvíz bevezetés) 
emeli a sókoncentrációt. Szervesanyagok, oxigén háztartás alapján már 
kedvezőbb a kép, a víztestek 67 %-a eléri a jó potenciált, míg a savasodási 
állapot alapján az összes vizsgált víztest eléri a jó potenciált.  
 

- A szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy az 
alegységet alkotó vizsgált természetes vízfolyásoknál esetenként a diffúz 
szennyezés okozhat tápanyag problémát. Az erősen módosított víztestek esetében 
a szennyezések forrásainak feltárására irányuló elemzés azt mutatja, hogy több 
víztesten a szennyvízterhelés is nagyban hozzájárul a tápanyag problémákhoz, 
valamint a víztest vízminőségét kedvezőtlenül befolyásolják a halastavakból 
leeresztett, tápanyagban gazdag vizek is. Általánosságban elmondható, hogy több 
esetben a szántóterületek származó diffúz terhelés is hozzájárul a tápanyag 
problémákhoz, valamint több vízfolyás állapota a magas feliszapolódás miatt 
kedvezőtlen. (Szennyezett üledék, belső terhelés). 

 
- Az Által-ér alsón és a Galla-patak felsőn történt releváns veszélyes anyagokra 

minősítés, ahol a víztesteken határérték túllépés ezen anyagok alapján nem 
mutatkozott. 
A nehézfémek tekintetében a Gerecse alegységben 4 db víztesten (Dömös-Malom-
patak, Duna Gönyű Szob közötti szakasza, Kenyérmezei patakon, Únyi-patak felső 
és mellékvízfolyásai) történt vizsgálat. Határérték-túllépés egyedül csak a 
Kenyérmezei-patakon volt kimutatható réz tekintetében. 
A „Duna Gönyű Szob szakasza” víztest esetében a nehézfémek vizsgálata során 
nem tapasztaltak lényeges terhelést. 
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Hidromorfológiai állapot értékelése 

 
 
A hidrológiai és morfológiai viszonyok értékelése a következő jellemzők vizsgálatára 
terjedt ki: a vízfolyás hosszirányú és keresztirányú folytonossága, átjárhatósága; a 
meder morfológiai viszonyai; a meder anyaga és benőttsége; a parti növényzónák 
állapota; a vízjárás jellemzői; a környező felszín alatti víztérrel való kapcsolat. 
 
- A hidrológiai és morfológiai viszonyok fontos meghatározói az ökoszisztémák 

működésének. Az ökológiai minősítés ún. támogató elemei.  
Általános problémaként jelentkezik a puffersáv nem megfelelő szélessége, 
valamint több helyütt annak hiánya. Jellemző még a középvízi és a kisvízi meder 
nem megfelelő kanyargóssága. 
 

- A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegységhez tartozó természetes víztestek 
kétharmada az ún. mérsékelt osztályba esik: vagyis az eltérés az általánosan 
megkívánt célállapottól nem jelentős. A Concó alsó víztest a hidromorfológiai 
minősítése alapján viszont már csak a gyenge osztályba esik. 
Az alegységhez tartozó erősen módosított víztestek egyike sem éri el a jó 
potenciált. Az erősen módosított víztestek közel kétharmada az ún. mérsékelt 
osztályba esik. A Csépi- és Császár-ér, valamint a Szendi-ér a hidromorfológiai 
minősítése alapján viszont már csak a gyenge osztályba esik. 
 

- Az Által-ér alegységben a hidromorfológiai minősítés alapján az alegységen egy 
víztest, az Által-ér felső éri el a jó állapotot. Az alegységhez tartozó további 
természetes víztestek fele (50 %) az ún. mérsékelt osztályba esik: vagyis az 
eltérés az általánosan megkívánt célállapottól nem jelentős. A Galla-patak alsó 
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esetében a hidromorfológiai minősítés a gyenge állapotra utal, mivel a fentebb 
felsorolt problémák szinte a víztest egész hosszában jellemzőek, illetve 
egyidejűleg fennállnak. 
Az alegységhez tartozó erősen módosított víztestek egyike sem éri el a jó 
potenciált. Az eltérés az általánosan megkívánt célállapottól nem jelentős. Az 
Által-ér alsó, valamint a Fényes-patak esetében a hidromorfológiai minősítés a 
gyenge potenciálra utal, mivel a fentebb felsorolt problémák szinte a víztest egész 
hosszában jellemzőek, illetve egyidejűleg fennállnak. 
 

- A Gerecse alegységhez tartozó természetes víztestek közül három víztest (Dömös-
Malom-patak, Pilismaróti-Malom-patak, Szentlélek-patak felső) hidromorfológiai 
állapota megfelel a jó állapotnak. Ezen vízfolyások tipikus hegyvidéki patak képét 
mutatják. Az alegységhez tartozó további víztestek a hidromorfológiai minősítés 
szerint az un. mérsékelt osztályba esnek: vagyis az eltérés az általánosan 
megkívánt célállapottól nem jelentős. Kivételt képez az Únyi-patak felső víztest, 
melyeknek minősítése csak gyenge állapotra utal. 
Az alegységhez tartozó erősen módosított víztestek egyike sem éri el a jó 
potenciál. A Bikol patak az un. mérsékelt osztályba esik, míg a Csenke-patak csak 
gyenge potenciálra utal. 
 

- A „Duna Gönyű-Szob szakasza” víztest ezen szakaszára jellemző a 
medermélyülés, a kis- és középvízszintek süllyedése, melyek együttesen 
megcsapoló hatást gyakorolnak a talajvízviszonyokra, valamint kedvezőtlen 
hatással vannak a Dunába torkolló kisvízfolyások torkolati szakaszának állapotára. 
E problémák továbbá maguk után vonják a mellékágak egyre gyakoribb 
kiszáradását, lefőződését, melyek értékes élőhelyek eltűnéséhez vezetnek. 
Mindezek hatására a víztest ökológiai állapota összességében nem éri el a jó 
állapotot. 
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Az ökológiai állapot integrált minősítése 

 
A korábban tárgyalt hidromorfológiai, általános kémiai és biológiai állapotjellemzők 
felhasználásával kialakított értékelés. A legfontosabb emberi hatásokat jelző 
indokátorok, illetve minősítő elemek: a szennyezés jellemzésére a fizikai-kémiai vagy 
a fitobentosz minősítés; a hidromorfológiai hatásoknál pedig a makrofita, a 
makroszkópikus gerinctelenek vagy a halak. 
 
- A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegység esetében az ökológiai állapot integrált 

minősítése során 4 db víztestre (100%) kaptak eredményt. a természetes 
víztestek mindegyike mérsékelt ökológiai állapotot ért el. Ez azt jelenti, hogy az 
alegységhez tartozó természetes vízfolyás víztestek 100%-a intézkedést igényel! 
Az erősen módosított víztestek (3 db) esetében jó és a fölötti potenciált egyetlen 
vízfolyás sem ért el. A minősített víztestek mindegyik mérsékelt ökológiai 
potenciált tükröz. Ez azt jelenti, hogy az alegységhez tartozó erősen módosított 
vízfolyás víztesteknek jelentős aránya (60%) intézkedést igényel, az erősen 
módosított állapotot eredményező ember tevékenység fennmaradása mellett is! 
 

- Által-ér alegység esetében a nem teljes körű monitoring miatt egy-egy víztesten 
eltérő számú minőségű elem állt rendelkezésre az integrált minősítéshez, ezért az 
alegység területén összesen 6 db víztestre (55%) áll rendelkezésre minősítés. 
ennek eredményeit a térkép mutatja. 
Az erősen módosított víztestekből jó és a fölötti potenciált nem ért el egyetlen 
víztest sem. A minősített víztestek mérsékelt, valamint gyenge ökológiai 
potenciált tükröznek. Ez azt jelenti, hogy az erősen módosított vízfolyásoknak 
jelentős aránya intézkedést igényel, az erősen módosított állapotot eredményező 
ember tevékenység fennmaradása mellett is! 
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- A Gerecse alegységesetében 5 db természetes víztestre (62,5%) kaptak 

eredményt. Kiváló állapotú víztest az alegységen nem lett, jó állapotot pedig 
mindössze 2 db víztest (Dömös-Malom-patak, Pilismaróti-Malom-patak) ért el. 
Mérsékelt állapotot 3 db víztest ért el, míg a Kenyérmezei-patak csak gyenge 
ökológiai állapotúnak mondható. 3 db víztest esetében pedig nem volt 
elvégezhető az integrált minősítés megfelelő számú és minőségű adat hiánya 
miatt. Ez azt jelenti, hogy az alegységen a természetes vízfolyásoknak közel 
egyharmada intézkedést igényel. 
Az alegységen elforduló két erősen módosított víztest közül az összesített 
eredmények szerint 1 db víztestet (Bikol-patak) minősítettünk (50%), mely 
mérsékelt ökológiai potenciált ért el. Ez azt jelenti, hogy ezen erősen módosított 
vízfolyás intézkedést igényel, az erősen módosított állapotot eredményező ember 
tevékenység fennmaradása mellett is. 
 

- A „Duna Gönyű-Szob közötti szakasza” víztest mérsékelt ökológiai állapotokat, 
míg Galla-patak felső víztest gyenge ökológiai állapotokat tükröz, azaz intézkedést 
igényelnek. 

 
Kémiai állapot veszélyes anyagok szerinti minősítése 

 
Az Európai Parlament és a Tanács irányelvet dolgozott ki a vízpolitika területén a 
környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 
84/491/EGK és 86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről, valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról. Ez az irányelv 
tartalmazza az elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyezőanyagokra 
vonatkozó környezetminőségi előírásokat a felszíni vizekre. (pl. benzol, higany és 
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vegyületei, lindán, kadmium és vegyületei, ólom és vegyületei, poliaromás 
szénhidrogének, tetraklór- és triklór-etilén, stb.) 
 
- A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegységnél az elsőbbségi anyagokra az alegységhez 

tartozó víztestek esetében csak 1 db víztesten (Concó alsó) történt vizsgálat. Az 
eredmények alapján határérték-túllépés figyelhető meg a lindán esetében a 
maximum koncentrációk alapján. 

 
- Által-ér alegységhez tartozó víztestek közül egyedül az Által-ér alsó víztesten 

történt vizsgálat. A vizsgálat alapján határérték-túllépés mutatható ki kadmium, 
valamint tetraklór-etilén tekintetében. 

 
- A Gerecse alegységhez tartozó víztestek közül a Kenyérmezei patak minősége 

kémiai szempontból nem megfelelő a kadmium, valamint a lindán határérték 
túllépése miatt. A Kenyérmezei-patak esetében a túllépést feltételezhetőleg a 
szennyezett üledék, valamint a nem megfelelően tisztított szennyvíz okozhatja. 
Korábbi hatásként jelentkezett a SARPI Dorogi Hulladékégető, valamint a Richter 
Gedeon Gyógyszergyár. 

 
- A „Duna Gönyű Szob közötti szakasza” víztest elsőbbségi anyagok vizsgálata 

során nem tapasztaltak lényeges terhelést, így a víztest jó kémiai állapotú. 
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Felszín alatti vizek (víztestek) 
 
A régió és a megye egyik legfontosabb természeti erőforrásai a felszín alatti vizek. 
Ezek közül is kiemelendő a Dunántúli-középhegység karbonátos rétegeiben kialakult 
karsztvízrendszer. A nyílt és kis vastagságban fedett karsztos területekről leszivárgó 
víz a rendszer fő karsztvíztárolójába kerül, mely összefüggő víztartónak tekinthető a 
középhegység alatt. A rendszer természetes megcsapolói a peremterületeken, sokszor 
törésrendszerek mentén fakadó karsztforrások voltak. 
 
Felszín alatti víztestek 
 
A megye területét érintőn két porózus és négy sekély hegyvidéki, valamint egy 
porózus és négy hegyvidéki felszín alatti víztest található. Továbbá egy porózus 
termál, valamint a három hideg karszt és két termál karszt víztest. Ezek felsorolásait 
és tájékoztató lehatárolásait a következő térképek és táblázatok tartalmazzák. 

 
Felszín alatti víztestek - sekély porózus és sekély hegyvidéki 

víztest neve kódja  
Dunántúli-középhegység északi peremvidéke 
hordalékterasz 

sp.1.4.2 sekély porózus, 
feláramlással 

Dunántúli-középhegység északi peremvidéke sp.1.4.1 sekély porózus, 
vegyes áramlással 

Dunántúli-középhegység - Által-ér-vízgyűjtő 
 

sh.1.3 sekély hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-
ér-torkolat - Visegrád 

sh.1.4 sekély hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő sh.1.5 sekély hegyvidéki 
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Budapest alatt 
Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő 
 

sh.1.2 sekély hegyvidéki 

 

 
Felszín alatti víztestek - porózus és hegyvidéki 
víztest neve kódja  

Dunántúli-középhegység északi peremvidéke p.1.4.1 porózus, vegyes 
áramlással 

Dunántúli-középhegység - Által-ér-vízgyűjtő 
 

h.1.3 hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő Által-
ér-torkolat - Visegrád 

h.1.4 hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Duna-vízgyűjtő 
Budapest alatt 

h.1.5 hegyvidéki 

Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő 
 

h.1.2 hegyvidéki 
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Felszín alatti víztestek - porózus termál 

víztest neve kódja  
Északnyugat-Dunántúl 
 

pt.1.1 porózus termál 
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Felszín alatti víztestek - karszt és termálkarszt 
víztest neve kódja  

Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-
források vízgyűjtője 

k.1.2 hideg karszt 

Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források 
vízgyűjtője 

k.1.4 hideg karszt 

Észak-dunántúli termálkarszt 
 

kt.1.2 termál karszt 

Visegrád-Veresegyháza termálkarszt 
 

kt.1.4 termál karszt 

Dunántúli-középhegység - Budai-források 
vízgyűjtője  

k.1.3 hideg karszt 

 
Felszín alatti vizek hasznosítása 
 
A jó minőségű karsztvízkitermelésekre regionális vízellátó rendszereket telepítettek, 
melyek nem csak a megye, de a középhegységen túl is számos település vízellátását 
biztosítják, így a karsztvíz a térség legfontosabb ivóvízkincsévé vált.  
A Duna által lerakott kavicsos rétegek szintén alkalmasak a tiszta ivóvíz kinyerésére. A 
megyében meghatározott három távlati ivóvízbázis is ebből a kategóriából kerül ki. 
 
Parti szűrésű vízkivétel a Duna menti településeken található (Dömös, Esztergom, 
Komárom, Tát). A vizek alapvetően jó minőségűek, de minél közelebb helyezkedik el a 
felszínhez a vízadó réteg, annál nagyobb valószínűséggel jelenhet meg felszíni 
szennyező anyag (ammónia, nitrát) a vízben (pl. Dömös térsége). 
 
Karsztvizes vízbázisok jellemzően a Vértes és a Gerecse hegységekben fordulnak elő 
(pl. Tatabánya, Tarján, Héreg, Sárisáp térsége) (Dunaalmás II. üzemelő és I. számú 
BSH kút /tartalék/ karsztvizes kút). A karsztvizek nagyon jó minőségűek, kémiai 
összetételük jellegzetesen magnézium‐kalcium hidrogénkarbonátos, alacsony szulfát, 
klorid tartalmú, nitrát, ammónium nem szennyezi. 
 
Termálvíz adó réteg a megye északnyugati területén található, itt helyezkednek el a 
megye jelentősebb termálkútjai is (Komárom, Ács, Bábolna, Dunaalmás).  
 
Az Országos Tisztiorvosi Szolgálat a megyében tíz ásványvízzé és három gyógyvízzé 
minősített kutat tart nyilván. Egyedül a Komáromi fürdő szerepel a gyógyfürdők 
nyilvántartásában, ahol a víz mozgásszervi (reumatológiai betegségek), 
nőgyógyászati, bőrgyógyászati problémák kezelésére ajánlott. 
 
Felszín alatti vizek mennyiségi problémái 
 
A bányászati víztelenítés miatt bekövetkezett karsztvízszint süllyedés, a bányászat 
rendszerváltozás utáni, majd a 2000-es évek elejétől bekövetkező újabb hanyatlása 
után megszűnt, mivel a karsztvízszint süllyedés kiváltó oka, azaz a bányászati célú 
vízemelés befejeződött. Az egységes karsztvíztároló visszatöltődése megindult, és a 
természetes rendszer nagy részének helyreállása 2040-2050-re prognosztizálható.  
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A süllyedés miatt kiszáradt források újra megindulnak, ha az emelkedő karsztvíznívó 
eléri a források fakadási küszöbszintjét. 
Problémát az okoz, hogy a lokális hatások (vízkivételek depressziója) a karsztvízszint 
emelkedését, források visszajöttét késleltethetik, vagy gátolhatják. 
Az emelkedő karsztvízszint negatív hatással is járhat, mivel nem kívánt fakadóvizeket 
okozhat. A korábban vizenyős területek kiszáradásával megváltoztak a 
területhasználatok, több helyen beépítésre kerültek. Ezeken a helyeken a fakadó vizek 
megjelenése az épített környezetben kárt okozhatnak. A visszatérő karsztforrások 
Tatán már vis-major helyzeteket is teremtettek.  
A problémakör komplex kezelése érdekében Tata városa intézkedési tervet állított 
össze, ami többek közt kiterjed a tatai források újrafakadásának következtében 
felmerülő hidrogeológiai és geotechnikai problémák teljes körű feltérképezésére is. Az 
intézkedési terv részletes kidolgozása, majd megvalósítása a település számára 
sürgető feladat. A műszaki intézkedések megfelelő előkészítése érdekében Tata városa 
a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel kötött együttműködési megállapodást. A 
visszatérő forrásokkal kapcsolatos tennivalók egy része az Által-ér Szövetség és az 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság koordinálásával az Öreg-tó rehabilitáció II. 
ütemében kerülne megoldásra. 
 
A visszatérő vizek hasznosítása, többek közt az egykori vizes élőhelyek újraéledésével, 
a vizek balneológiai, halgazdasági, vagy fűtési célú hasznosításával viszont komoly 
előnyökkel is járhat. 
Mennyiségileg a karsztos Dunántúli-középhegység - Tatai- és Fényes-források 
vízgyűjtője és a Dunántúli-középhegység - Esztergomi-források vízgyűjtője 
víztesteknél vannak problémák a vízmérleg teszt alapján. Ez utóbbi víztest gyenge 
állapotához a közvetlen vízkivételek mellett, az utánpótlódási területét képező 
víztestben jelentkező felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) vízigény is 
hozzájárul. 
Ugyanakkor a térségben folyamatosan nyilvánulnak meg újabb igények termálvíz-
felhasználására alapozó gazdasági vállalkozások létesítése iránt. A jelenlegi ismeretek 
alapján azonban éppen a beruházói igények által leginkább célzott területeken – a 
jelenleg rendelkezésre álló kitermelhető vízkészletek lekötöttsége, illetve 
kihasználtsága révén –nincs szabad vízkészlet. 
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Felszín alatti vizek minőségi problémái 
 
A karsztvizeknek nem csak a mennyiségi, de a minőségi védelme is kiemelt 
fontosságú. A sérülékeny nyílt karsztokra (leszivárgási zónák) nagy veszélyt 
jelentenek a mezőgazdasági, kommunális, ipari szennyezések, illetve a mélyművelésű 
bányák öregségeiből származó rétegeredetű és antropogén szennyezések.  

 
A térség vízellátását a főkarsztvíztározóra települt vízbázisok biztosítják, amelyek 
sérülékeny földtani környezetben vannak. Szerepelnek a vízbázisvédelmi programban 
és diagnosztikai vizsgálatuk a Tatabánya XIV/A karsztakna kivételével megtörtént. A 
védelmi intézkedések végrehajtása, a vízbázisok tényleges biztonságba helyezése és 
biztonságban tartása jelentős feladat. 
 
A felszínen előforduló szennyező forrásokon kívül sajátos problémákat vet fel, hogy 
megszűnt mélyművelésű bányák vágatainak öregségi vizei keverednek, 
keveredhetnek a regenerálódó középhegységi karsztvízzel, melyek potenciális 
szennyezési forrást jelentenek. Nem tisztázott az öregségi vizek veszélyeztető hatása, 
hogy mennyiben léphetnek ki a felhagyott bányaterekből.  
A vízaknákban vízminőségi, vasasodási problémák merültek fel. Felvetődik a vízaknák 
üzemeltetési módszerének átalakítása is, azaz a jelenleg bányászati módszerekkel 
üzemelő vízaknák felengedése és búvárszivattyús üzemmódra történő átalakítása. A 
XV/C vízaknára vonatkozóan ennek előkészítése elkezdődött. 
 
Nitrát- és ammóniumszennyezésekkel kapcsolatos problémák a következő sekély 
porózus, vagy sekély hegyvidéki víztesteknél tapasztalhatók: Dunántúli-középhegység 
- Által-ér-vízgyűjtő; Dunántúli-középhegység északi peremvidéke; Dunántúli-
középhegység északi peremvidéke hordalékterasz; Dunántúli-középhegység - 
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Dunavízgyűjtő Által-ér-torkolat - Visegrád. Mindegyik esetben a probléma fő oka 
mezőgazdasági területekről származó diffúz szennyezés: szerves- és 
tápanyagterhelések, szennyezések, amelyeket az állattartás, a hulladék elhelyezése, a 
hígtrágya öntözése okoz. 
 
Szerves anyag terhelések, szennyezések, melyeket - hasonlóan a tápanyag 
terheléshez - az alábbiak okozzák: 
- Településekről származó egyéb szennyezések: állattartás, hulladék elhelyezés, 

hígtrágyaöntözés. 
- Települési szennyvízelhelyezés: 

A közelmúltig a Bakony-térségi települések csatornázatlanok voltak, de már 
megindult a csatornázási program. Bakonybánk, Réde, Ete, Bakonyszombathely, 
Bársonyos, Vérteskethely, Kisbér (itt bővítés zajlik), Bakonysárkány, Ácsteszér, 
Csép, Tárkány, Csém. Ahol még megoldatlan: Aka és Csatka települések.  
Továbbra sem megoldott Máriahalom szennyvízelvezetése és tisztítása. 

- Alacsony rákötési arány meglévő csatornahálózatra: pl.: Kisigmánd: 63%,  
Baj 65 %, Környe 67 %, Szárliget 82 %. 

 
A megye nyugati részén található egyedi kutas vízellátású, rétegvízbázisokkal 
rendelkező településeken hosszabb ideje vízminőségi gondok vannak. 
Kocson a réteg eredetű ammónia tartalom okoz problémát. Tekintettel arra, hogy a 
szóban forgó vízbázis kedvezőtlen vízminőségét nem felszín felől érkezett 
szennyeződések okozzák, hanem víztároló képződmény összetétele, vízbázisvédelmi 
intézkedések nem tudják megoldani a problémát.  
Felmerülhet a vízkezelés lehetősége és a vízbázisok kiváltása, a települések más 
vízbázisokról történő ellátása. Az egyedi kutas vízműveket üzemeltető ÉDV Zrt. 
megnyugtató megoldásnak a településeknek a tatabányai regionális rendszerre 
történő rákötését tartaná. A szintén nem megfelelő minőségű vízzel ellátott 
Almásfüzitő esetében is a megoldást a (település számára egyébként már most is 
elérhető) regionális rendszerbe történő bevonás jelenti.  
 
A karsztvíz védettségét ronthatják a külszíni bányászati tevékenységek, függetlenül 
attól, hogy azok az alaphegységi karbonátot, vagy az azt fedő üledéket célozzák meg. 
Az anyagkitermelések csökkentik a karsztot fedő üledékek vastagságát, és így a 
karsztvíz védettségét. A karbonátok esetleges lebányászása közvetlenül 
veszélyeztetheti a karsztvizet, mivel az beavatkozást jelent magába a vízadó rétegbe. 
A felszíni szennyezések a mészkő repedésein szűrőhatás hiányában, hígulás nélkül 
juthatnak le a felszín alatti karsztvíztárolóig. Mivel a főkarsztvíztároló összefüggő 
hidraulikai rendszer az ilyen területeken esetlegesen lejutó szennyezés eljuthat a 
karszt-vízbázisok vízkivételi helyeire. 
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Rövid összefoglalás 
 
A Víz Keretirányelv (VKI) a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait a vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezés (VGT) során az úgynevezett víztesteken keresztül érvényesíti. 
2010-ben készültek el a Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervek többek között a megyét érintő 
tervezési alegységekre is, melyek közül a jelentősebbek: a Cuhai-Bakony-ér és Concó; 
az Által-ér és a Gerecse alegységek.  
A vízfolyások alsó szakaszaira a síkvidéki jellegből adódóan általánosan a diffúz 
tápanyag- és szervesanyag terhelés jellemző, dombvidéken pedig az erózió okoz 
problémát. A víztestek vízminőségének kedvezőtlen változásához hozzájárul a több 
évtizede folyó halas tavi és horgászati célú halgazdálkodás. A Cuhai-Bakony-ér és 
Concó alegység területén kiemelt fontosságú probléma a meglévő szennyvíztisztító 
telepek nem megfelelő működése. Jelentős a vízkészlet probléma az Által-ér 
vízgyűjtőjén (vízigények időbeni eloszlása és mértéke nem felel meg a vízkészletek 
alakulásának). Magas a használt és/vagy tisztított szennyvizek aránya. 
A Duna medersüllyedése jelentős hidromorfológiai hatást okoz (oka, hogy a Dunán 
épült vízlépcsők a görgetett hordalékot visszatartják). A mellékágak gyakori 
kiszáradása, lefűződésük folyamata, értékes élőhelyek eltűnéséhez vezet. A hajózóút 
biztosítása érdekében jelentős, az ökológiai állapotot negatívan érintő beavatkozások 
történtek. 
A régió és a megye egyik legfontosabb természeti erőforrásai a felszín alatti vizek. 
Kiemelendő a Dunántúli-középhegység karbonátos rétegeiben kialakult 
karsztvízrendszer. A megye területét érintőn porózus és sekély hegyvidéki, felszín 
alatti, valamint termál és karszt felszín alatti víztestek kerültek kijelölésre. A jó 
minőségű karsztvízkitermelésekre regionális vízellátó rendszereket telepítettek, 
melyek nem csak a megye, de a középhegységen túl is számos település vízellátását 
biztosítják, így a karsztvíz a térség legfontosabb ivóvízkincsévé vált. A Duna által 
lerakott kavicsos rétegek szintén alkalmasak a tiszta ivóvíz kinyerésére. A megyében 
meghatározott három távlati ivóvízbázis is ebből a kategóriából kerül ki (Dömös, 
Esztergom, Komárom, Tát, Dunaalmás). Termálvíz adó réteg a megye északnyugati 
területén található, itt helyezkednek el a megye jelentősebb termálkútjai is 
(Komárom, Ács, Bábolna, Dunaalmás). A megyében tíz ásványvízzé és három 
gyógyvízzé minősített kutat tartanak nyilván. 
A felszín alatti vizek mennyiségi problémáinál kiemelendő, hogy a bányászati 
víztelenítés miatt bekövetkezett karsztvízszint süllyedés megszűnt, az egységes 
karsztvíztároló visszatöltődése megindult és a természetes rendszer nagy részének 
helyreállása 2040-2050-re prognosztizálható. A visszatérő vizek hasznosítása, többek 
közt az egykori vizes élőhelyek újraéledésével, a vizek balneológiai, halgazdasági, 
vagy fűtési célú hasznosításával komoly előnyökkel is járhat. Negatív hatása, hogy az 
emelkedő karsztvízszint Tatán már vis-major helyzeteket is teremtett.  
A Tatai- és Fényes-források, valamint az Esztergomi-források vízgyűjtőjén a vízmérleg 
teszt alapján mennyiségileg problémák tapasztalhatók, miközben növekvő igények 
mutatkoznak a termálvíz-felhasználására. 
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5. TELEPÜLÉSI VÍZMINŐSÉGVÉDELEM 

 
Vízminőség (ivóvíz, fürdővíz)  
 
Ivóvízkivétel felszín alatti vízbázisokból 
 
Az ivóvízbázis védelem célja az emberi tevékenységből származó szennyezések 
megelőzése, a természetes (jó) vízminőség megőrzése az ivóvíz termelés céljára 
kiépített vízművek környezetében és a jövőbeni emberi fogyasztásra szánt vízbázisok 
területén. 
A 123/1997 (VII. 18.) Korm. rendelet határozta meg a biztonságba helyezés 
folyamatát. A rendelet hatálya az ivóvíz-minőségű vízigények kielégítését, az ásvány- 
és gyógyvízhasznosítást szolgáló, igénybe vett, lekötött vagy távlati hasznosítás 
érdekében kijelölt vízbázisokra, továbbá az ilyen felhasználású víz kezelését, tárolását, 
elosztását szolgáló vízilétesítményekre terjed ki, amelyek napi átlagban legalább 50 
személy vízellátását biztosítják. Közcélú vízilétesítmény megvalósításához, 
üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni 
ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok (távlati ivóvízbázis) védelme érdekében e 
rendelet szerinti védőidomot, védőterületet, védősávot kell kijelölni. Saját célú 
vízilétesítmény esetén a védőidom, a védőterület, a védősáv szabadon kijelölhető. 
A Víz Keretirányelv (VKI) a minimum 50 fő ivóvíz ellátása mellett 10 m3/nap-ban 
határozza meg a védetté nyilvánítás alsó határát. A közcélú vízbázisok esetében a 
hazai gyakorlat ennek megfelelő. 
A jogilag is alátámasztott védelmet a védőidomok és védőterületek jelentik. A 
termelőkutak környezetében kijelölhető az a felszín alatti térrész (az ún. védőidom), 
ahonnan a vízrészecskék egy meghatározott időn belül jutnak a kútba. Védőidoma 
tehát minden vízbázisnak van, és ez jelenti a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) 
szerinti védelem alapját. A földtanilag védett (nem sérülékeny) vízbázisoknak csak 
védőidoma van, de a jogszabály szerint a kutak körül ekkor is kötelezően ki kell jelölni 
egy minimum 10 m sugarú belső védőterületet. A felszín alatti vízbázisok összes 
kapacitásának mintegy kétharmadát adó ún. sérülékeny bázisok (partiszűrésű-, talaj-, 
karszt és sekély rétegvízbázisok) esetében védőterületet is meg kell határozni, amely 
az előzőek szerint meghatározott védőidom felszíni metszete. 
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A vízbázisokon belül megkülönböztetünk üzemelő és távlati vízbázisokat. A távlati 
vízbázisokat jó vízadó adottságokkal rendelkező, általában sérülékeny vízadókban 
jelölték ki, ahol eddig még nem létesült vízműtelep. A távlati vízbázisoknál csak a 
hidrogeológiai védőidom, védőövezet „B” zónájának határát kell kijelölni, az „A” zóna 
határait csak akkor, ha a tervezett vízkivételi helyek ismertek. 
 
Vízbázisok, távlati vízbázisok biztonságba helyezése 
 

Megnevezés Vízbázis 
üzemeltetője 

Vízbázis 
típusa 

Megjegyzés 

Sérülékeny üzemelő vízbázis 
Tatabánya XV/C vízakna ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Tatabánya XIV/A vízakna ÉDV Zrt. Karsztvíz Védőidom, védőterület 

kijelölő határozat kiadása 
folyamatban van 

Tardos ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Tata ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Héreg ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Bajna Hétforrás Kistér-

ségi Vízmű Kft. 
Karsztvíz és 
talajvíz 

 

Tarján ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Sárisáp ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Dömös DMRV Zrt.   
Tokodaltáró (IV/C. és 
Ágnes ereszkék) 

AQUA EURÓPA 
Kft. 

Karsztvíz  

Dunaalmás ÉDV Zrt. Karsztvíz és Védőidom, védőterület 
kijelölő határozat kiadása 
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rétegvíz folyamatban van 

Komárom-
Koppánymonostor  

Komárom-Ács 
Vízmű 

Parti szűrésű  

Esztergom  
(Primás-sziget) 

ÉDV Zrt. Parti szűrésű  

Pilisszentlélek ÉDV Zrt. Karsztvíz  
Tát ÉDV Zrt. Parti szűrésű  
Nyergesújfalu Zoltek Zrt. Parti szűrésű  

Dorog, Kálvária úti ÉDV Zrt. Karsztvíz  

Szárliget FEJÉR VÍZ Zrt. Karsztvíz Védőidom, védőterület 
kijelölő határozat kiadása 
folyamatban van 

Távlati vízbázis 
Tát  ÉDUVIZIG Parti szűrésű  
Esztergom-Kelet- 
Pilismaróti 

ÉDUVIZIG Parti szűrésű  

Ács-Lovadi rét ÉDUVIZIG Parti szűrésű  
Egyéb vízbázis 

Piliscsév, ásványvíz kút  LOGICENT Kft. Karsztvíz  
Esztergom,  
Szent István kút 

Szent István 
Strandfürdő 

Karsztvíz  

Bicske,  
Vivien ásványvíz 

Vivien Ásványvíz 
és Karsztvíz 
Üdítőital Zrt. 

Karsztvíz  

forrás: ÉDU-KTVF 
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Vízmű szolgáltatók tevékenysége 
 
Komárom-Esztergom megye mind a 76 települése rendelkezik közműves ivóvíz 
ellátással. A megye lakossága által fogyasztott ivóvíz mennyiségi és minőségi 
szempontból jónak mondható. A vízmű szolgáltatók "az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" szóló 201/2001. (X.25.) 
kormányrendeletben előírt követelményeket biztosítják és betartják. A lakosság 
részére a következő típusú vízszolgáltatók biztosítják az ivóvizet: 
- közüzemi vízmű szolgáltatóként az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. (ÉDV Zrt.), a 

Duna-menti Vízmű Zrt, a Hétforrás Kft. és a VIZÁK Kft, Komárom-Ács Vízmű Kft, 
(az ÉDV Zrt. 2014. január 1-től várhatóan átveszi üzemeltetésre a VÍZÁK Kft. és a 
Hétforrás Kft. által üzemeltetett ivóvízhálózatokat és vízbázisokat is) 

- vízi közmű üzemeltetőként az ÉDV ZRt, az Alfen Kft, a Treszner Kft, a Pannon Víz 
Csatorna és Fürdő Zrt, továbbá 

- egyedi vízellátók üzemeltetők. 
 
A fogyasztott víz minőségére vonatkozó hatósági ellenőrzést a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve végzi. A fenti 
üzemeltetők által végzett önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok szerint, a karsztvíz az 
előírt minőségi paramétereknek megfelel. Ennek ellenére a szolgáltatók a vízbázisok 
védelme, a potenciális szennyező források megszüntetése és a karsztvíz jó 
minőségének hosszú távú megőrzése érdekében, a tatabányai XIV/A és XV/C vízaknák 
átalakítása, korszerűsítése céljából 2009-ben vízjogi létesítési eljárást 
kezdeményeztek. Az elavult bányászati módszer helyett, az aknákba 
búvárszivattyúkat szerelnek, a vízkitermelés hatékonyságának fokozása céljából. 
Esztergom és térsége karsztvízzel történő ellátását a IV/C és az Ágnes ereszkék 
karsztvizeiből biztosítják. A Duna rétegvizére épített Prímás-szigeti vízbázis 
háromcsápos és egy ablakos kútjai továbbra is üzemelnek. Esztergom lakossága így a 
fenti két vízbázis kevert vizét kapja a meglévő hálózaton keresztül, javítva ezzel a 
közegészségügyi-járványügyi biztonságot. 
 
Vízminőség javító intézkedések 
 
A fogyasztott ivóvíz bázisául egyes településeken (Kocs, Nagyigmánd, Csém, 
Almásfüzitő) karsztvíz hiányában, rétegvíz és kis százalékban talajvíz szolgál. Az 
utóbbi kutak vízminősége vas, mangán, ammónium összkeménység miatt nem felel 
meg az előírásoknak. A vízmű szolgáltatók a regionális ellátó rendszer bővítése 
érdekében megkezdték a következő települések vízminőség javítását: 
- Az egyedi vízellátású települések közül (Kocs, Nagyigmánd, Almásfüzitő) a 

regionális rendszerre történő rákötésének tervei - az Ivóvíz Javító Programon 
belül - elkészültek, megvalósításuk azonban forráshiány miatt késik. A beruházás 
közegészségügyi-járványügyi szempontból megnyugtató módon megoldaná 
Nagyigmánd, Kisigmánd, és a két település illetékességi területéhez tartozó 
puszták vízellátását. 

- Az elmúlt időszakban a KEOP pályázati pénzből megépült a Tata - Naszály - Mocsa 
ivóvíz ellátó rendszer, mely révén a Naszály - Grébicspuszta - Új telepen élők 
ellátása is jó minőségű vízzel történik. 
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- Tarján - Tornyópuszta ivóvíz ellátó rendszer fejlesztési munkálatai sikeresen 
befejeződtek. 

- Csém település egyedi kutas vízművében vas- és mangántalanító telepítésével 
lesz megoldott a megfelelő minőségű ivóvíz ellátás. 

Kocs, Almásfüzitő, Nagyigmánd, Héreg és Csém települések ivóvíz ellátásának 
javítására a végleges megoldását a regionális rendszerre történő rácsatlakozás jelenti. 
 
Egyedi kutak problémája 
 
A megyében a megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízellátás alól kivételt mindössze 
egyes városrészek, zártkertek, puszták és tanyák képeznek (Esztergom-Búbánatvölgy 
településrész, Kömlőd Nagy és Kis Parnak, Nagyigmánd-Ghychy, Nagyigmánd-Szőke, 
Ács- Jeges puszták). Jellemző tendencia, hogy többen a város környéki, korábban 
pihenési célra kijelölt, zártkertes üdülő övezetekbe költöznek, ahol a villamos 
hálózaton kívül egyéb közmű nincs kiépítve. Egy-egy helyi ásott kút vízminta 
eredménye alapján megállapítható, hogy a vízminőségük kifogásolható, ivóvízként 
való fogyasztásra nem, vagy korlátozottan használhatók. Ilyen esetben lajtos kocsival, 
illetve zacskós kiszerelésben jutnak megfelelő minőségű ivóvízhez az ott élők. 
A külterületi lakott helyeken a methaemoglobinaemiás (MHB) megbetegedések 
megelőzése érdekében a Tisztiorvosi Szolgálgat a védőnői szolgálattal folyamatos 
munkakapcsolatot működtetet. A kismamák és csecsemők részére, a területi védőnő 
kezdeményezésére, magánkút vízmintázást végzünk, mely eredményről minden 
esetben tájékoztatják az ügyfelet. Nem megfelelő vízminősítéskor az érintett 
önkormányzat felé elrendelik a csecsemőtápláláshoz szükséges mennyiségű palackos 
víz biztosítását, 3 liter/fő/nap mennyiségben. Hatósági intézkedéseiknek 
köszönhetően, az elmúlt években MHB megbetegedés a megyében nem fordult elő. 
Szükséges és indokolt lenne a kutak vízminőségének monitorozása, beleértve az 
egyedi kutak felmérését, a vízminőség és használat ellenőrzését. 
 
Természeti források problémája 
 
A megyében a lakosság és a turisták igen nagy számban használják rendszeresen a 
különféle források vizét, ivás céljából. A legtöbb forrás esetében a tulajdoni viszonyok 
nem tisztázottak, nincs kezelője, gazdája továbbá a vízminőségi vizsgálatok sem 
állnak rendelkezésre. Tekintettel a fenti lakossági igényre, a Tisztiorvosi Szolgálgat 
munkatársai 2008-2009-ben elvégezték a turistautak melletti frekventált források 
szemléjét és mintázását. A forrásvizek bakteriológiai és /vagy kémiai paraméterek 
tekintetében "kifogásolt" illetve "nem elfogadható" minősítést kaptak, vagyis a 
forrásvizek fogyasztása egészségkárosodást okozhat. 
A szennyezettség valószínűsíthető okai: 
- a források felszínre törési helyétől és a kutaktól távolabbi területeken történő 

háttérszennyezés (a háttérszennyezést jelentheti mezőgazdasági és 
állattenyésztési tevékenység, helytelen trágya- vagy szennyvízkezelés-, tárolás) 
vagy 

- forrás és kút műtárgyainak elhanyagolása, csöveikben felszaporodó szennyező 
baktériumok, mikroorganizmusok jelenléte. 

Tekintettel fenti közegészségügyi-járványügyi megállapításra, felkérték az illetékes 
települési önkormányzatokat, és más tulajdonosokat (Duna-Ipoly Nemzeti Park 
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Igazgatóság), a "nem ivóvíz" felirat kihelyezésére az érintett forrásokhoz. A 
forrásvizek fogyasztásának veszélyeiről - a sajtó közreműködésével - a lakosságot is 
tájékoztatták. 2010-től kezdődően fenti tárgyú szemlék és mintázások forráshiány 
miatt nem folytatódtak. 
Indokoltnak lenne a források karbantartottságának ismételt feltérképezése, 
vízminőségének bevizsgáltatása és a lakosság tájékoztatása. 
 
Fürdővíz (természetes és mesterséges) minőségének javítása 
 
Mesterséges fürdők 
A megyében összesen 40 mesterséges közfürdő található, melyek közül 2013-ban 38 
üzemelt, összesen 118 medencével. Szezonálisan összesen 17 fürdő üzemel, melyből 
9 működik kizárólag idény jelleggel. A fürdők közül 9 vízellátása biztosított egyedi 
kútról. 
Az elmúlt időszakban új fürdők épültek, melyeket elsősorban motelekben, panziókban, 
szállodákban létesítették. Közfürdők közül megújult a tatabányai Gyémánt Fürdő (a 
volt Cseri strand felújításával és bővítésével jött létre), a tatai Fényes fürdő, az 
esztergomi Aquasziget Élményfürdő és a komáromi WF strand. Vízforgatóval minden 
medence rendelkezik, kivételt képeznek ez alól az elismert természetes ásvány- és 
gyógyvíz minőségű vízzel táplált medencék (a komáromi (KOMTHERMÁL gyógyfürdő 
és az esztergomi Szent István strand). Összességében elmondható, hogy a megye 
területén működő fürdők építészeti és gépészeti szempontból megújultak, így 
valamennyi megfelel a vonatkozó rendeleti előírásoknak. Területeik szépen 
parkosítottak, rendezettek. A szükséges öltöző és zuhanyozó, WC használatot 
biztosítják a vendégek részére. A fürdők medence- és tápvizeinek minőségi 
ellenőrzését hatóságok és az üzemeltetők (önellenőrző vizsgálatokként) folyamatosan 
elvégzik. A fürdővizek vizsgálati eredményeit értékelve megállapítható, hogy 
bakteriológiai szempontból megfelelőek, ugyanakkor kémiai kifogásoltság egyes 
esetekben előfordul, ezek fokozott ellenőrzése szükséges. 
Egy gyógyfürdő létesült Komáromban, a KOMTHERMÁL Kft. üzemeltetésében. A fürdő 
folyamatos megújítás alatt áll. A gyógymedencék mellett uszoda, élményfürdő és 
gyógyászati szolgáltatást nyújtó részleg is található a területén. A komáromi 
Gyógyfürdő nagy beruházásai befejeződtek. 
 
Természetes fürdők 
A megyében mindössze egy kijelölt természetes vizű strandfürdő üzemel, az 
Esztergom -Kertvárosi Palatinus - tó esztergomi oldalán üzemelő Palatinus strand. 
Üzemeltetője Esztergom Város Önkormányzata, a Szent István strandfürdő szervezeti 
egységében. "A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről " szóló 78/2008. (IV. 3.) 
Kormányrendelet alapján a fürdőhely kijelölése előírás szerint 2008-ban megtörtént, a 
fürdővíz használati engedélyezése minden szezonban megtörténik. A tó környezete 
rendezett. A vízminőség ellenőrzése folyamatos és megfelelő minden évben. A 
vizsgálati eredmények nyilvánosak, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján 
(www.antsz.hu) megtekinthetőek. 
A korábbi években a Tatai Öreg-tó vízfelülete, a természetes fürdőhelyek között került 
kijelölésre, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatal törölte a víztestet a természetes 
fürdőhelyek közül. A tatai Öreg-tavon hivatalosan 1985 óta tiltott természetesvízi 
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fürdőzés az elmúlt években ismét egyre jelentősebb méreteket ölt, aminek azonban 
csupán egyik feltétele adott: az immár stabilan fürdésre alkalmas víz. A higiénés és 
biztonsági feltételek híján azonban várhatóan még évekig nem kerülhet kijelölésre itt 
hivatalos strand. A fürdőzés a természetvédelmi célokkal (Ramsari Egyezmény, Natura 
2000) jól összehangolható, de majdani kijelölését az egyéb tóhasználati formákkal 
(halászat, vízisportok, hajózás, árvízi védekezés) és vízminőség-védelmi elvárásokkal 
körültekintően kell összehangolni. 
A Duna megyei szakaszán a fürdés tiltott, kijelölt fürdőhely a Dunán, vízminősége 
miatt nincs. 

 
A Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv adatállománya alapján a megye területén a következő 
felszíni vizeken (víztesteken) találhatók fürdőhelyek:  
Település fürdőhely víztest 

Mocsa Mocsa, Oázis strand Mocsai kavicsbánya tavak 
Tata Tata Által-ér alsó 
Esztergom Esztergom, Palatinusz-tó, szabadstrand Palatinus tó Dorogtól ÉK-re 
Megjegyzés: A mocsai Oázis Strand és az Általér-alsó (Tata) habár a VGT-ben 
szerepelnek, de nem kijelölt fürdőhelyek. A Komárom-Esztergom megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve nyilvántartása alapján a 
megyében összesen 3 természetes fürdő van: Fényes fürdő (Katonai medence); 
Palatinusz-tó dorogi oldala és a Palatinusz-tó esztergomi oldala. Ezek közül 2013. 
nyarán csak 1 üzemelt, mivel, a Palatinusz-tó két oldalán lévő 1-1 természetes fürdő 
hivatalosan még nem kaphatott engedélyt az ÉDU-KTVF 2 éve húzódó vízjogi 
engedélyezési eljárása miatt. 
 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  62 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

Szennyvízkezelés 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
értelmében a települési önkormányzat feladata a közszolgáltatások keretében 
gondoskodni: 
- a csatornázásáról, a szennyvizek tisztításáról, a tisztított szennyvíz elvezetéséről, 

illetőleg a más módon összegyűjtött szennyvíz, továbbá a szennyvíziszap 
ártalommentes elhelyezésének megszervezéséről, 

- a települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezésének szervezéséről és 
ellenőrzéséről. 

 
A települési szennyvízből származó szennyezőanyag-tartalom nemzetközileg 
elfogadott mértékegysége a lakosegyenérték (LE). 1 LE azt a szennyvízben lévő, 
szerves, biológiailag lebontható szennyezőanyag-mennyiséget jelenti, amelynek 
ötnapos biokémiai oxigén igénye 60 g BOI5/nap. Magyarországon az egy főre jutó 
szennyezőanyag terhelés a tapasztalatok szerint még nem éri el ezt az értéket. A 
település(rész), szennyvíz agglomeráció, szennyvíztelep névleges szennyezőanyag-
terhelése a területükön képződő összes biológiailag lebontható kommunális szennyvíz 
szennyezőanyag terhelésének összege, azaz az állandó lakosok száma (1 lakos = 1 
LE), és minden egyéb közcsatornába vezetett szennyezőanyag terhelés (ipari, 
kereskedelmi, szolgáltatási, közintézményi, turizmusból és szezonális ingadozásokból 
származó terhelés). 
 
A Települési Szennyvizek Ártalommentes Elhelyezésének Nemzeti Programja - 
műszaki és gazdasági okokból - két részre tagolódik, úgymint: 
- „A” program: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: 

Vgtv.) 4. § -ának jogharmonizációs módosításával összefüggő felhatalmazás 
alapján a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelettel kihirdetett „Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és –tisztítási Megvalósítási Program” –ra, és a 

- „B” program: „a közműves szennyvízelvezető és –tisztító művel gazdaságosan el 
nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelési Nemzeti 
Megvalósítási Program” –ra. 

 
Az „A” program, amelynek az ütemezett végrehajtása alapvető EU csatlakozási 
feltétel, a 2000 lakosegyenérték feletti közüzemi csatornarendszerek és tisztítótelepek 
megépítéséről rendelkezik. Az EK irányelv követelményein túlmenően - ivóvízbázis 
védelmi célból - több kisebb települést is ebbe a programba kellett bevonni. Ez a 
program az ország lakossága mintegy háromnegyed részének jelent városias 
infrastruktúrát. Az „A” programmal egy időben és azzal összefüggésben megjelent, a 
szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról, illetőleg a nyilvántartási és 
jelentési kötelezettségről szóló 26/2002. (II. 27.) Korm., valamint a 27/2002. (II. 27.) 
Korm. rendelet.  
A „B” program, 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a környezetvédelem, illetve a 
társadalmi jólét érdekében is lehetőséget ad a szennyvízelvezető közművel 
gazdaságosan, illetve környezeti előnyök szempontjából indokoltan el nem látható 
területek költség- és környezetkímélő, szakszerű egyedi szennyvízkezelő 
létesítményekkel való ellátására, biztosítva ezzel az ország minden polgárának az 
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egyenlő életminőség, a komfortos lakásokhoz jutás lehetőségét.  
A „B” program a 91/271/EGK irányelv rendelkezésén, valamint a Vgtv. 
jogharmonizációs módosításán (4. § (2) bek.) alapszik, amely kimondja, hogy „ahol a 
gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti 
előnyökkel, akár mert túlságosan drága lenne, ott azonos szintű környezetvédelmet 
nyújtó egyedi helyi rendszereket, vagy más megfelelő rendszereket kell alkalmazni”. A 
kormányrendelet meghatározza az egyedi szennyvízkezelés három eszközét:  
- az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt,  
- az egyedi szennyvíztisztító kisberendezést és  
- az egyedi zárt szennyvíztároló létesítményt,  
melyeket a közcsatornával gazdaságosan el nem látható területeken lehet, illetve kell 
megvalósítani. 
A fentiek közül a szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények különösen 
alkalmasak széleskörű lakossági alkalmazásra, a viszonylag egyszerű és költségkímélő 
megépítésük, karbantartásuk és működtetésük következtében. Az egyes ingatlanokon 
szakszerűen kialakított homok-, illetve kavicsszűrős megoldásokat 
költséghatékonysági szempontok miatt, illetve ritkán szükséges, de rendszeres 
ellenőrzés mellett - elterjedten alkalmazzák a fejlett országokban. 
 
A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási 
Megvalósítási Program (25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet) az EU szennyvizes 
irányelvének hazai megvalósítását szolgálja. A Program településekre lebontva 
tartalmazza szennyvízelvezetési agglomerációk felosztását. Ebben (többek közt) az 
EU-s elvárásoknak megfelelően külön kategóriaként szerepelnek a 15000 LEÉ feletti, a 
2000-15000 LEÉ közti, és a 2000 LEÉ alatti agglomerációk, továbbá az érzékeny 
területeken lévő agglomerációk. 
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A jogszabály 6. melléklete szerint 10 agglomeráció (16 település) rendelkezik 
megfelelő szennyvízelvezető‐és tisztító rendszerrel. A megyét érintő 10.000 LE – 
15.000 LE osztály agglomerációi közül négy késésben volt a fejlesztésekkel, mivel 
annak 2010. december 31‐ig meg kellett volna történnie. 2013-ban befejeződött az 
Északdunántúli Vízmű Zrt. legnagyobb beruházása, a tatai és tatabányai 
szennyvíztisztító telep fejlesztése.  
Pilismarót és Dömös települések a Váci agglomerációhoz tartoznak. E településeken 
megfelelően kiépült a szennyvízelvezető rendszer.  
A 2000‐10.000 LE osztályba tartozó agglomerációk közül a bakonyszombathelyi és a 
csépi agglomerációk szennyvízelvezető rendszere épül. Réde település gesztorságában 
indult a Kisbér környéki 12 település szennyvíztisztítása, csatornázása program. Ennek 
keretében történik a kisbéri szennyvíztisztító telep bővítése, iszapkezelésének a 
korszerűsítése is, A kisbéri szennyvízelvezető agglomeráció fejlesztése befejezése 
2015. végére várható. 
A beruházások végeztével Komárom‐Esztergom megye minden 2000 LE feletti 
településén teljesülni fog a Nemzeti Szennyvízkezelő Program szerinti ellátási 
kötelezettség, azonban a megyében további 15 kisebb szennyvíztisztító mű 
technológiai fejlesztése is szükséges.  
 
Továbbra is a megye egyik legproblematikusabb településrésze a Nyergesújfalu - 
Lábatlan közötti Eterniti lakótelep, ami a jelenlegi tervek szerint a Süttői 
szennyvíztisztító telepre kerülne átvezetésre, és e beruházással párhuzamosan épülne 
meg az iszapkezelő rendszer, mely a Hétforrás Kft. szolgáltatási területén lévő 
szennyvíztisztító telepek iszapjait kezelné. (A tisztító kiváltását támogató pályázat 
megjelenéséig az előkészítő munka folyamatban van.) 
 
Összességében a megye 76 településéből jelenleg 61 település rendelkezik működő 
szennyvízelvezető hálózattal (ezek egy részén a kiépítés folyamatban van), és 34 
szennyvíztisztító üzemel. A szolgáltatást a megyében öt szolgáltató végzi, a 
legnagyobb az ÉDV Zrt, mely 45 településen végez csatornaszolgáltatást és 2014-től 
várhatóan további szennyvízcsatorna hálózatokat és szennyvíztisztító telepeket 
vesznek át üzemeltetésre a VÍZÁK Kft.-től, a Hétforrás Kft.-től és a Bokodi Szolgáltató 
Kft.-től. A Bakony térségében (Ácsteszér, Bársonyos, Kerékteleki, Bakonybánk, Réde, 
Bakonysárkány, Vérteskethely, Ete, Csép, Tárkány) épülő szennyvízcsatorna 
hálózatokat és szennyvíztisztító telepeket is várhatóan az ÉDV Zrt. fogja üzemeltetni. 
További szolgáltatók az Oroszlányi Szolgáltató Zrt, Bokodi Szolgáltató Kft. és a 
Hétforrás Kft. A szennyvíztisztító telepek fejlesztése is folyamatosan történik, azonban 
a kisebb tisztítók, szolgáltatók estében anyagi okok miatt ez gyakran elmarad. Az 
elmúlt években jelentős volumenű rekonstrukciót hajtott végre az Észadunántúli 
Vízmű Zrt a tatabányai, tatai és esztergomi szennyvíztisztító telepeken. 
 
Az Országos Vízgyűjtő‐gazdálkodási Terv célkitűzései szerint 2015‐re el kell érni a 
92% feletti rákötési arányt valamennyi közcsatornával ellátott településen. A megye 
ebből a szempontból igen jól áll az országos átlaghoz képest: a 2010‐es KSH adatok 
szerint a megye lakásainak 80,3%‐a rákötött a hálózatra, míg az országos arány 
mindössze 72,5%. A közműolló az Oroszlányi kistérségben a legzártabb, ahol a 
közüzemi szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások aránya 96%, ugyanakkor a 
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Kisbéri kistérségben mindössze 48,5% (a KSH 2010-es adatai szerint, ami azóta 
2012-es adatok alapján kb. 85%-ra emelkedett), mert itt található a csatornával 
ellátatlan települések többsége. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A megye mind a 76 települése rendelkezik közműves ivóvíz ellátással. Az ivóvíz 
mennyiségi és minőségi szempontból jónak mondható. A legjelentősebb szolgáltató az 
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. A fogyasztott ivóvíz bázisául egyes településeken (Kocs, 
Nagyigmánd, Csém, Almásfüzitő) karsztvíz hiányában, rétegvíz és kis százalékban 
talajvíz szolgál. A vízmű szolgáltatók több településen megkezdték a vízminőség 
javítását, illetve az ellátás javítása érdekében a regionális rendszerre történő 
rácsatlakozás kiterjesztését. A megyében a megfelelő minőségű és mennyiségű 
ivóvízellátás alól kivételt mindössze egyes városrészek, zártkertek, puszták és tanyák 
képeznek. 
A megye 76 településéből jelenleg 61 település rendelkezik működő szennyvízelvezető 
hálózattal (ezek egy részén a kiépítés folyamatban van), és 34 szennyvíztisztító 
üzemel. A szolgáltatást a megyében öt szolgáltató végzi, a legnagyobb az ÉDV Zrt, 
mely 45 településen végez csatornaszolgáltatás. A szennyvíztisztító telepek fejlesztése 
folyamatosan történik, azonban a kisebb tisztítók, szolgáltatók estében anyagi okok 
miatt ez gyakran elmarad. A közelmúltig a Bakony-térségi települések 
csatornázatlanok voltak, de már megindult a csatornázási program. Bakonybánk, 
Réde, Ete, Bakonyszombathely, Bársonyos, Vérteskethely, Kisbér (itt bővítés zajlik), 
Bakonysárkány, Ácsteszér, Csép, Tárkány, Csém. Ahol még megoldatlan: Aka és 
Csatka települések. 
A megyében összesen 40 mesterséges közfürdő található, melyek közül 2013-ban 38 
üzemelt, összesen 118 medencével. Szezonálisan összesen 17 fürdő üzemel, melyből 
9 működik kizárólag idény jelleggel. A fürdővizekről megállapítható, hogy 
bakteriológiai szempontból megfelelőek, ugyanakkor kémiai kifogásoltság egyes 
esetekben előfordul. 
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6. Épített örökség védelme 

 
Épített örökség 
 
Komárom-Esztergom megye települései közül összesen 68 településen 496 
objektumot érint a védettségi bejegyzés, melyből 332 a műemlék, ennek mintegy 
harmada városi középület, lakóépület, kicsit több, mint ötöde gyülekezeti épület, kb . 
5%-a vár, várrom, palota, kastély, vagy kúria és mintegy 3 %-a népi építészeti emlék. 
Két településen Esztergomban és Tatán található a megye műemlékeinek több mint 
fele, ezen kívül még jelentős számú műemlékkel rendelkező települések: Kisbér, 
Komárom, Pilismarót, Bajna, Oroszlány, Tatabánya, Dad, Kesztölc, Kocs, Naszály, 
Szákszend.  
 

Komárom‐Esztergom megye épített örökségek 

 
forrás: Komárom – Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepció 

 
A műemlék többsége lassan pusztul, a pályázati úton elnyerhető, növekvő összegű 
támogatások kevesebb műemlékhez jutnak el, mint amennyi felújításra szorulna.  
Jelentősebb műemléki felújítások zajlottak illetve kezdődtek meg a bajnai Sándor 
Metternich Kastélynál, az esztergomi várnál, a komáromi erődben, a tatai várnál, a 
tatai Angol-parkban lévő kiskastélynál, elkészült a várgesztesi vár rekonstrukciós 
terve, a felújításhoz, hasznosításhoz kapcsolódó feltételként rendeződött a Majki 
műemlék együttes tulajdonviszonya. 
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Az Országos Területrendezési terv és Komárom-Esztergom Megye Területrendezési 
terve számos, az épített örökség védelmével összefüggő övezeti kijelölést határozott 
meg: 
- Világörökség-várományos területen fekszik: Ács, Almásfüzitő, Dömös, Esztergom, 

Komárom, Mocsa, Naszály, Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tokod.  
- Történeti települések övezetébe tartozik: Bajna, Kisbér, Kocs, Oroszlány, Süttő, 

Szákszend, Tata, Tatabánya, Tát, Várgesztes, Vértessomló, Vértestolna  
- Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 23 települést érint. 
- Védendő településszerkezettel rendelkezik: Ácsteszér, Bábolna, Bajót, 

Bakonysárkány, Csolnok, Dad, Dorog, Kesztölc, Nagyigmánd, Réde, Sárisáp, 
Szomód. 

Komárom és Esztergom műemlékei, történeti településszerkezetüket megőrzött 
településrészei turisztikai szempontból is jelentős vonzerőt jelentenek. 

 
 
Régészeti lelőhelyek 
 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda 
(korábban KÖH - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) által a megyei területfejlesztési 
koncepcióhoz szolgáltatott adatok szerint a megyében 1827 nyilvántartott lelőhely 
található, melyből hat fokozottan védett (mind Esztergomban található), illetve 224 
kiemelten védett. A régészeti lelőhelyek 71%-a általános védelemben részesül a 
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (röviden: Kötv.) által. A 
Kötv 13. § (4) bekezdése szerint „kiemelten védett az a lelőhely, mely kivételes 
tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő 
fontossággal bír.  
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A régészeti területek közül a világörökség‐várományos területként nyilvántartott 
limest (A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica) kell kiemelni. A 
Római limes a következő települések területét érinti: Dömös (Solva), Pilismarót (Ad 
Herculem, Solva), Esztergom (Crumerum, Solva), Tokod (Gardellaca/CardaBiaca), 
Tokodaltáró, Tát, Nyergesújfalu (Crumerum Erőd), Neszmély (Odiavum), Naszály 
(Brigetio), Mocsa (Brigetio), Almásfüzitő (Asaum/Odiavum vicus), Komárom (Brigetio 
munipícium), Ács (Ad Mures és Ad Statuas). 
 

Komárom‐Esztergom megye régészeti lelőhelyek 
 

 
forrás: Komárom – Esztergom Megye Területfejlesztési Koncepció 

 
Ősrégészeti leletanyaga Vértesszőlős érdemel említést. A Vértesszőlősi 
előember‐telep természeti értékvédelem alatt is áll. A Természetvédelmi Terület 
védetté nyilvánításáról szóló 12/1976. OTvH határozat, a védettség fenntartásáról 
szóló 84/2007. (X. 18.) KvVM rendelet rendelkezik. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A megye mind az épített örökségét, mind a régészeti lelőhelyeit tekintve gazdag. 
Esztergomban és Tatán található a megye műemlékeinek több mint fele. A megye 
településeinek 90%-a rendelkezik épített örökségvédelmi értékkel. A műemlék 
többsége lassan pusztul, kevés a felújításra fordítható forrás.  
Kijelölésre kerültek a "történeti települések övezetébe", a "kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő területek övezetébe" és "védendő 
településszerkezettel rendelkező települések" övezetébe tartozó települések. A Duna-
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menti települések többsége a római limes magyarországi szakaszaként -Világörökség-
várományos területen fekszik. 
A megyében 1827 nyilvántartott lelőhely található, melyből hat fokozottan védett, 
illetve 224 kiemelten védett. A régészeti területek közül is kiemelendő a 
világörökség‐várományos területként nyilvántartott limes, valamint a Vértesszőlősi 
előember‐telep, ami természeti értékvédelem alatt is áll.  
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7. ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME 

 
Zöldfelületek alatt értendő minden olyan terület, amelyet részben, vagy egészben 
növényzet borít. A település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, 
fasorok, erdők, rét-legelő és nádas területek, másodlagos elemei a fennmaradó 
területek növényzettel fedett részei, amelyek együttesen település zöldfelületi 
hálózatát alkotják. 
A zöldfelületi rendszer elemei az elsődleges funkcióik alapján két csoportba 
sorolhatók: a "termesztési célú zöldfelületek", valamint a "kondicionáló célú 
zöldfelületek". A termesztési célú zöldfelületek elsősorban gazdasági célú ültetvények, 
amelyeket mező-, kert-, vagy erdőgazdasági módszerekkel művelnek. A kondicionáló 
célú zöldfelületek olyan növényzettel fedett területek, ültetvények összessége, melyek 
az embert részint közvetlenül, részint közvetve érvényesülő közjóléti hatásokkal 
szolgálják. 
A fenntarthatóság elve megköveteli, hogy a települések a területeikkel, a 
termőfölddel, a természetes vagy mesterségesen telepített és fenntartott 
növénytakaróval, az un. biológiailag aktív felülettel takarékosan, ésszerűen 
gazdálkodjanak. 
 

Növényzettel való borítottság a
Corine Land Cover adatai alapján

 
 
A zöldfelületek normatív alapú jellemzésére többféle, különböző megközelítésű 
mutatószámot használnak, ezek közül a legfontosabbak a zöldfelületi arány, a 
vegetációs index, valamint a biológiai aktivitás. 
- A "zöldfelületi arány" a településtervezésben használt fogalom és alapvetően a 

különböző terület-felhasználási egységekhez (lakó, ipari, közlekedési stb.) tartozó 
részben vagy egészben növényzet borított, meglévő, vagy minimális előírt 
arányban kialakítandó területet jelöli.  



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  71 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

- A "vegetációs index" egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki és 
elsősorban a földhasználat és a földhasználat változás tervezésére és 
monitoringozására használatos. Az idősoros vegetációs indexek (VI), mint például 
a Normalizált Vegetációs Index (NDVI), hagyományosan a kis időfelbontású 
műholdak által készített felvételekből állíthatók elő. 

- A "biológiai aktivitás" alatt a növényzetnek, ill. a növényzettel fedett 
felületeknek a fizikai – fiziológiai – biológiai folyamatokon keresztül a környezetre 
gyakorolt kondicionáló hatását értjük.  

A különböző mutatók mindegyike más-más oldalról közelíti a zöldfelületek változását. 
A vegetációs index elsősorban a földhasználat változások, illetve ezzel összefüggő 
vegetációs aktivitás változások térségi szintű nyomon követésére szolgál.  
A települési önkormányzatok településrendezési eszközrendszerének részét képező, a 
helyi építési szabályzatban megjelenő zöldfelületi arány az (építési)övezetekhez kötött 
alsó korlátozással igyekszik megfelelő szinten tartani a zöldfelület nagyságát (ami 
különösen fontos a nem közcélú területhasználatok esetén fontos), míg a 
településszerkezeti tervhez köthető biológiai aktivitás érték számítás a település 
területének egészére vonatkozó összesített aktivitásérték szinten tartását, vagy 
növelését célozza.  
 
Az előző mutatók közül még a biológiai aktivitásérték fejezi ki legjobban a település 
zöldfelületeinek "összértékét". Habár a jogszabályok alapján történő számításának 
alapvető célja, hogy a település összbiológiai értéke ne csökkenjen, (a tervezési 
folyamat kiskapuinak ismeretében) ez sem jelent garanciát arra, hogy a zöldfelületek 
ne csökkenjenek. (Megjegyzés: Habár a településszerkezeti tervek összterületi 
mérlegei alapján számítható lenne egy össztelepülési biológiai aktivitási érték, de ez 
sokszor elmarad, pedig ez számszerűsített kiindulásai adatot valamelyes biztosítékot 
jelentene a későbbi tervezési folyamtoknál.)  
 
Míg a települési önkormányzatok a településrendezési eszközeik révén biztosíthatják a 
zöldfelületek területi alapú megóvását, fejlesztését, addig a megyei önkormányzat 
ugyanezt a megyei területrendezési terve során is megteszi, többek között a térségi 
területfelhasználás során kijelölt erdőterületek, a tervezett erdőterületek övezete, 
valamint indirekt módon a települési térségre növekedésére vonatkozó korlátozások 
révén. 
 
A települések zöldfelületei a használat jellege és a tulajdonviszonyok szerint 
magántulajdonú, vagy közcélú, köztulajdonú zöldfelületek. A közösségi tulajdonban 
lévő zöldfelületek a település összlakosságának igényeit hivatottak kielégíteni. 
Kialakításukról és fenntartásukról az önkormányzat, vagy az állam gondoskodik. E 
közhasználatra szánt, vagy korlátozott közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak pl. 
a közparkok, közkertek, út- és térfásítások, játszóterek, szoborparkok, temetők, 
közcélú erdők, stb. 
 
Az 1990-es évek közepére országos viszonylatban az egy lakosra jutó zöldterület 30 
m2 körül volt. A KSH TSTAR adatbázisa csak a városok önkormányzati fenntartású 
zöld közterületeit, parkjait és a védősávok adatait veszi nyilvántartásba. Nincsen 
ugyanakkor átfogó információnk többek közt a magánházak, az üdülők, az 
agrárterületek, a termelő-, a vízügyi és a sportlétesítmények zöldfelületi 
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borítottságáról. A települések zöldfelületének nyilvántartása, a rendelkezésre álló 
adatok csak kis részben felelnek meg a követelményeknek. A települések összes 
kondicionáló zöldfelületének egységes nyilvántartása hiányzik, akárcsak a minőségi 
alapú nyilvántartás.  
 

 
 
A települési zöldfelületek, illetve azon belül a zöldterületek aránya többnyire nem éri el 
a szükséges mértéket, a meglévők a fenntartás hiányosságai miatt gyakran 
gondozatlanok. A megyei városok zöldterületi ellátottsága mennyiségi értelemben 
közepes, minőségi értelemben közepesnél rosszabb színvonalú. A zöldterületek 
fokozódó károsodását elsősorban a levegő és a talaj fokozódó szennyeződése okozza. 
Ennek következménye a fenntartás növekvő költsége, s egyes területeken az állomány 
teljes leromlása. Tovább károsítja a zöldterületeket részleges vagy időszakos 
beépítésük.  
 
A települési zöldfelületek megóvása, fejlesztése valamennyi települési szereplő 
feladata, ugyanakkor a zöldterületek, közparkok mint a forgalomképtelen 
önkormányzati törzsvagyon elemei elsősorban az önkormányzatok, mint fenntartók 
felelősségi körébe tartoznak. Elhanyagolt közterületek elsősorban a nagyobb 
településeken fordulnak elő, habár ezeken a településeken is többnyire komoly 
erőfeszítések történnek a közterületek szépítésére, parkok, játszóterek fejlesztésére. A 
burkolt járdáknak és utaknak csak a töredékét tisztítják rendszeresen. A 
külterületeken számos illegális szemétlerakó található. 
A települési zöldterületek színvonalas fenntartása, virágosítása terén meghirdetett 
„Virágos Magyarországért” versenyben a megye több települése rendszeresen részt 
vesz. A 2013-as versenyben Bábolna, Esztergom, Gyermely, Nyergesújfalu, Súr, Tát, 
Tata és Tatabánya szerepelt. A települések közül kiemelendő Tata városa, amely 
1998-ban megnyerte a rangos hazai versenyt és 2008-ban különdíjat is kapott. 
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A fenntartási munkák és a fejlesztések egy részét az önkormányzatok többnyire a 
közmunkaprogram részeként igyekeznek megoldani. 
 
Rövid összefoglalás 
 
Összességében megállapítható, hogy a települési zöldfelületek, azon belül is a 
zöldterületek mennyiségében, illetve fenntartásuk színvonalában jelentős változások 
nem történtek.  
Szükséges lenne a települések egészén a zöldfelületi borítottság felmérésére, a 
változások nyomonkövetésére, például a rendelkezésre álló űrfelvételekre alapozva. 
Kiemelendő Tatabánya, ahol a KSH nyilvántartás szerint az egy lakosra jutó 
zöldterületek és közparkok tekintetében is a megyeszékhelyek és az egyéb városok 
átlaga fölött, előkelő helyen szerepel. 
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8. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE, TERMÉSZET- ÉS 
TÁJVÉDELEM 

 
A biológiai sokféleség, vagy más néven biodiverzitás több szinten értelmezhető, 
egyaránt jelenti az előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, valamint a 
fajon belüli genetikai változatosságot. 
A Biológiai Sokféleség Egyezmény célkitűzése a biológiai sokféleség megőrzése, 
komponenseinek fenntartható használata, a genetikai erőforrások hasznosításából 
származó előnyök igazságos és méltányos elosztása, beleértve a genetikai 
erőforrásokhoz való megfelelő hozzáférhetőséget, technológiák átadását és 
pénzeszközök biztosítását. 
A biológiai sokféleség csökkenésének, a fajok eltűnésének legfőbb okai között 
szerepelnek az élőhelyek pusztulása (elsősorban beépített terület, mezőgazdasági 
terület és közlekedési célú igénybevétel miatt), a környezetszennyezések (pl. vizek, 
talajok szennyezése), valamint az őshonos fajokat agresszívan kiszorító fajok 
terjeszkedése és nem utolsó sorban a klímaváltozás. 
 
A természetvédelmi információs rendszer részeként működik a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer (NBmR), ami adatokat szolgáltat az élővilág különböző 
szerveződési szinteken létező sokféleségnek állapotáról és változásairól, segítve ezzel 
a biológiai erőforrásokkal történő jobb gazdálkodást figyelembe vevő környezet- és 
természetvédelmi döntéshozatalt. 
 
A különböző életközösségek, geológiai-, vízrajzi-, tájképi értékek megóvásának 
leghatékonyabb eszközei a természetvédelmi területek. Komárom-Esztergom megye 
területén a természeti értékek döntő többsége már hivatalos oltalom alatt áll. A 
természetvédelmi oltalom alatt álló területek adatainak központi nyilvántartását a 
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) végzi. 
 
A megye területét érintő országos védettségű területek összes kiterjedése 21569,2 
hektár, ebből a Nemzeti Park (NP) 10421,7 ha, a három Tájvédelmi Körzet (TK) 
10671,1 ha, a három Természetvédelmi Terület (TT) 276,3 ha, az ex-lege védett 
területek 200 ha, ezek együttesen a megye területének 9,5%-át teszik ki. A 85 helyi 
jelentőségű védett terület csaknem 6740 hektárnyi területe a megye területének 
3,0%-át foglalja el.  
 
A megye legjelentősebb védett természeti területei: Duna-Ipoly Nemzeti Park, 
Gerecsei Tájvédelmi Körzet, Vértesi Tájvédelmi Körzet, Pannonhalmi Tájvédelmi 
Körzet, Dunaalmási kőfejtők Természetvédelmi Terület, Tatai Kálvária-domb 
Természetvédelmi Terület, Vértesszőlősi Előembertelep, valamint az Észak-Vértes 
helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében (ex-lege) védettnek 
minősülő területek (pl.: lápok, szikes tavak, védett források, víznyelők, kunhalmok és 
földvárak) kijelölése Komárom-Esztergom megyében is megtörtént és ezek 
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felülvizsgálata folyamatos. Ezek döntő többsége a Pilis, a Gerecse és Vértes 
térségében található. A Gerecsében mintegy 450 az ismert barlangok száma. 
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A vizes élőhelyek védelméről szóló megállapodást, a Ramsari Egyezményt 1971-ben 
írták alá, amihez hazánk 1979-ben csatlakozott. Magyarországon jelenleg összesen 29 
Ramsari terület található, melyből az egyik legjelentősebb a Tatai-tavak Ramsari 
terület. Területe 1633 hektár, a listára vétele 1989-ben, a bővítésére 2006-ban került 
sor. 
A nemzetközi jelentőségű vizes élőhely területe kiterjed a Tatai Öreg tóra, az Által-ér 
alsó szakaszára, a Réti- és Ferencmajori-halastavakra, Fényes-fürdőre valamint az 
ezek környezetében fennmaradt lápokra, láprétekre és egyéb vizes élőhelyekre. E 
terület elsősorban a többtízezres tömegekben itt telelő vadlúdfajok szempontjából 
jelentős, de a különböző réce-, gém- és sirályfélék számára is fontos gyülekezőhely.  
 
Az érzékeny természeti területeket (ÉTT) a 2/2002. (I.23.) KöM‐FVM együttes 
rendelet jelölte ki az Által-ér mentén és a Gerecse-Pilis közötti dombvidéken. A 
rendelet módosítása nélkül az ÉTT által érintett települések területére kijelölésre 
kerültek a Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT), viszont a megye területén 
Magas Természeti Értékű Terület nincs kijelölve. Így sajnos ma a megye egyik területe 
sem része a vizes élőhelyek, rét, legelő környezetileg érzékeny területein 
természetkímélő gazdálkodás programnak. 
 
Az elmúlt évtizedben az ökológiai hálózatok átfogó, nagyobb léptékű elemeinek 
kijelölésére helyeződött a hangsúly. Ezek közé tartoznak a Natura 2000, (az Európai 
Unió közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területei), az országos 
ökológiai hálózat területei (magterület, ökológiai folyosó és pufferterület). 
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A Natura 2000 területeket alkotó közösségi, valamint kiemelt jelentőségű közösségi 
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat az európai 
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet állapította meg. A Natura 2000 hálózatot az Európai Uniós 
madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek alapján lehatárolt területek alkotják. 
Kialakításuk célja, hogy az európai közösség számára jelentős élőhely típusok, egy 
összefüggő ökológiai hálózat részeként hosszútávon fennmaradjanak. A Natura 2000 
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól a 69/2007. (X. 18.) Korm. 
rendelet rendelkezik. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletek felsorolását a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
tartalmazza.  
Komárom-Esztergom megyében a Natura 2000 területek elsősorban a már meglévő 
védett természeti, valamint természeti területekkel átfedésben kerültek kijelölésre, 
mintegy 64375 hektáron. A Natura 2000 területek Komárom-Esztergom megye 
területének mintegy 28,4 %-át fedik le.  
Madárvédelmi Terület került kijelölésre a Tatai Öreg-tónál, a Gerecsében, Vértesben 
és a Visegrádi-hegységben. A megyét érintő Természetmegőrzési Területek sokkal 
több helyszínen, jóval mozaikosabban kerültek kialakításra. 
 
2003. évi XXVI tv. az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) által kijelölt ökológiai 
hálózat behálózza a megye teljes területét, melyben meghatározó jelentősége van a 
Natura 2000 területeknek is. A megyei területrendezési terv az országos ökológiai 
hálózat alapján magterület, pufferterület, ökológiai folyosó övezeteket jelölt ki. A 
megye északi határát képező Duna és a déli határát képező Vértes ökológiai 
rendszerét a vízfolyások mentén lévő természeti területek, védett természeti 
területek, erdős térségek összefüggő ökológiai hálózata teszi teljessé. A magterület 
övezetét meghatározóan a védett természeti területek és Natura 2000 területek 
alkotják, a Duna és ártere, a Gönyűi‐homokvidék, Vértesi TK, Bársonyos, a Pilis és 
Visegrádi hegység, a Gerecse. A pufferterület nem veszi körbe a magterületeket, 
hanem a védett természeti területek környezetében található természetközeli 
élőhelyek nagy kiterjedésű területeit foglalja magában. Az ökológiai folyosókat 
egyrészt a vízfolyások és a vízfolyások menti természeti területek összefüggő 
rendszerei alkotják, másrészt a Gerecse‐Pilis közötti dombvidék és Bakonyalja 
mozaikos erdőterületei, természetközeli élőhelyei.  
A tájvédelmi (tájképvédelmi) szempontból érintett területeket – a megyei 
területrendezési tervben történt kijelölés alapján - az országos ökológiai hálózat, a 
védett természeti területek és a nem védett természeti területen lévő Natura 2000 
területek alkotják. 
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Kiemelendő megyei sajátosságok a natúrpark kezdeményezések, első hivatalos 
képviselőjük 2005‐től a Vértesi Natúrpark (17 településből 6 megyei település 
alkotja). 2007‐ben fejlesztési javaslat készült, mely a megye területén további két 
natúrpark kialakítását látta reálisnak.  
 
E folyamat eredményeként 
2013-ban megalakult a 
Gerecse Naturpark, mely 29 
település területét érinti. Az 
újonnan alakult Gerecse 
Natúrpark létesítésének 
alapvető célja, hogy a 
Gerecse hegység és az 
ahhoz csatlakozó 
peremterületeken (Duna-
völgy, Által-ér völgye, 
kisalföldi löszvidék, Keleti-
Gerecse) elősegítse a 
fenntartható és értékőrző 
tájhasználati formákat, egységes arculatot és marketing támogatást teremtsen a tájra 
jellemző helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint a környezeti nevelés, 
oktatás eszközeivel is járuljon hozzá a természeti és kulturális értékek, a 
hagyományok megőrzéséhez.  
 
A natúrparkok jellemzően alulról induló kezdeményezések, ami (a nemzeti park, 
tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület mellett) a természeti és kultúrtörténeti 
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értékek megőrzésének negyedik szervezeti formája a természetvédelmi törvény 
2004‐es módosítása óta. A natúrparkok a települési önkormányzatok és 
magánszemélyek összefogásán alapuló, közalapítvány vagy egyesület által fenntartott, 
kezelt terület és egyben komplex tájvédelmi és vidékfejlesztési területek is. A 
natúrparkokra jellemző együttműködés, az egységes kultúrtáj, az egységes arculat, 
valamint az összhang megteremtése a természetvédelem és a gazdasági tevékenység 
között a 2014‐2020 közötti uniós ciklusban várhatóan kiemelten támogatott 
célkitűzések lesznek. 
Folyamatban van a Bakonyalja Natúrpark kialakítása is. 
Az Által-ér völgyében és a Gerecse Natúrpark kialakítása érdekében végzett sokéves 
tevékenységéért az Által-ér Szövetség 2013-ban Magyar Tájdíjat vehetett át, ami jól 
jelzi e táj természeti és táji értékét is. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A Komárom-Esztergom megye II. Környezetvédelmi Programjának elfogadása óta az 
ex-lege védett területek kijelölésének, illetve lehatárolásának felülvizsgálata tovább 
folytatódott. A Natura 2000 hálózat területei, valamint a megyei területrendezési 
tervnek köszönhetően az OTrT országos ökológiai hálózatának elemei (magterület, 
pufferterület, ökológiai folyosó övezetek) is további pontosításra kerültek és ezek 
folyamatosan beépülnek a területi alapú tervezésbe (pl. településrendezési tervek). 
Összességében megállapítható, hogy az elmúlt időszakban a biológiai sokféleség 
védelme terén további előrelépések történtek egyrészt az országos szintű területi 
szabályozások megyei és települési szintre történő átültetése, másrészt az alulról 
induló civil és önkormányzati kezdeményezések terén.  
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9. TALAJOK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA 

 
Komárom-Esztergom megyében a KSH 2010-es földhasználati statisztikai adatai 
alapján a megye 226.452 hektárnyi területének mintegy 64 %-a (146.575 hektár) a 
használt termőterület (jelen adatok csak a termőterületek statisztikai küszöbértéket 
meghaladó nagyságú területekre vonatkoznak). Ennek közel 70%-a, mintegy 200 
gazdasági szervezet használatában van, gazdasági szervezetenként átlagban közel 
500 hektár területnagysággal. A fennmaradó 30%-nyi termőterületen több mint 
10.000 egyéni gazdaság működik, átlagosan 4,3 hektárnyi területnagyságon. A 
termőterületek megoszlását a következő diagram mutatja be. 

Komárom-Esztergom megye termőterületeinek megoszlása
(KSH 2010)
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A mezőgazdasági termelés általános visszaesése ellenére az ágazat megyei szerepe 
változatlanul jelentős.  
A művelésből kivett területek nagysága közel 38 ezer hektár, ami a megye területének 
16,8 %-a. A művelésből kivett területek aránya - az országos tendenciához hasonlóan 
– folyamatos növekedést mutat. Ennek zöme urbanizációs, közlekedési, illetve egyéb 
(pl bányászati) céllal került felhasználásra. 
 
A növénytermesztésre jellemző, hogy a legfontosabb szántóföldi termelvények 
tekintetében a megye az ország legjobb termésátlagait tudhatja magáénak. Jellemző 
az intenzív monokultúrás termesztés. A vetésterület közel 70%-án gabonaféléket 
termesztenek.  
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A megyében három fő talajtípus található az erdő-, csernozjom és réti 
talajképződmények. A Duna menti alacsony felszíneken az öntés réti talajok aránya 
jelentősebb. A Kisbér-Igmándi medencében, Bábolna környékén csernozjomok talajok, 
a hegyvonulatokon rendzinatalajok jellemzőek (Gerecse, Vértes, Pilis), míg az 
alacsonyabb térszíneken csernozjom barna erdőtalajok (pl. Zsámbéki-medence), vagy 
barnaföldek találhatók (Vértesalja, Gerecse és Vértes, illetve Gerecse és Pilis között). 
 
Komárom-Esztergom megye termőföld adottságai országos viszonylatban jónak 
mondhatók, a legjobb termékenységű talajok a Kisbér-Igmándi medencében és 
Bábolna környékén találhatók, míg a gyengébb termőképességű talajok főként a 
hegyvidéki területekre jellemzők. Az intenzív mezőgazdasági termelés talajkárosító 
hatásai elsősorban a víz- és szélerózió növekedése, a szennyező anyagok talajba 
jutása, a talaj vízháztartásának megváltozása és talajtömörödés során jelentkeznek. 
 
A megye állatállománya a 2012. június 1-jei adatok szerint az elmúlt félév alatt a 
tyúkfélék kivételével szinte valamennyi számbavett állatfaj esetében növekedett. A 
megyei állattartók összesen 12 ezer szarvasmarhát istállóztak, mely közel azonos a 
2011. decemberivel. Jelentős, 3 ezres növekedés következett be a juhállományban. A 
piaci feltételek változására leggyorsabban reagáló tyúkfélék tartása jelentősen 
visszaesett, a 3 milliós állomány alig több mint fele a decemberinek. A sertéstartás 
országosan veszített jelentőségéből, ugyanakkor Komárom-Esztergom megyében az 
elmúlt hat hónap alatt mintegy 3 ezerrel, 108 ezerre bővült az állomány. 
 
A megye erdőállománya jelentős értéket képvisel (az élőfa-készlet mintegy 9 millió 
m3-re becsülhető), azonban faállományának szerkezetében és korösszetételében 
negatív irányú tendenciák mutatkoznak. Az intenzív kitermelés nagymértékben 
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csökkentette a tölgyek (17 %), a gyertyán (10%) és főleg a cser (25%) és bükk (4%) 
arányát a nyár (4%), az akác (11%), a fekete fenyő (fenyőfajok: 4%) és a 
kocsánytalan tölgy javára. Az összefüggő erdők zöme állami tulajdonú erdészeti 
társaságok kezelésében van (80%). Főleg a kárpótlás révén növekedett meg a 
„magánerdők”, egyéni vagy szövetkezeti erdők, erdőbirtokossági társulások 
kezelésében lévő erdők aránya. 
 
Összességében a megye agro-ökológiai potenciálja kiemelkedőnek mondható. A 
mezőgazdaság a megyei szükségleteket meghaladó kapacitásokkal rendelkezik a 
szántóföldi gabona- és takarmánytermesztés, a takarmány-gyártás, a baromfi-, ló- és 
sertés-tenyésztés, valamint az erdő-, vad- és halgazdálkodás terén. Jelentős 
tartalékokkal rendelkezik a gyep-gazdálkodás, az öntözéses művelés, a kertészeti 
tevékenység, a zöldség, gyümölcs és szőlő-termesztés és az állattenyésztés több 
ágazata.  
 
A Komárom-Esztergom megye II. Környezetvédelmi Programjának elfogadása óta 
eltelt időszakban, tovább nőt (félezer hektárral) a művelésből kivett területek 
nagysága, és a településrendezési tervekben urbanizációs célokra kijelölt fejlesztési 
területek nagysága.  
Az agrárterületek használatában elindult egy kedvező folyamat, a birtok nagyságok 
strukturális átrendeződése. A nem versenyképes kisgazdálkodások fokozatos 
felszámolódásával egyidejűleg megindult a versenyképes méretű családi mező- (és 
erdő) gazdasági birtokok kialakulása.  
 
A talajdegradáció globális probléma és talajdegradációs folyamatok túlnyomó része 
Magyarországon is előfordul. Mivel az erózió egyik kiváltó tényezője a domborzat, így 
dombvidéken számolni kell az erózióval, amit az intenzív mezőgazdasági művelés még 
tovább gyorsíthat. A síkvidéken a rétegerózió és a defláció mellett inkább más jellegű 
talajdegradációs problémák lépnek fel, mint pl. talajszerkezet romlás. Továbbá 
felléphetnek időszakos jellegű problémák, mint a belvíz, az árvíz és az ezzel járó talaj 
átnedvesedés, ami művelési gondokat okoz.  
A talajpusztulás egyes folyamatai során a víz vagy szél elszállítja a talajrészecskéket, 
ezért a termőréteg állandóan vékonyodik, ami a földminőség romlásához is vezet. A 
talajok természetes termékenysége csökken, esetleg a talajtakaró teljesen 
megsemmisül. 
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A talajt, annak állagát, szerkezetét, összetevőit, termékenységét elsődlegesen a 
közlekedés, az ipar, a mezőgazdaság, továbbá a szennyvíz‐ és hulladék‐elhelyezés 
megoldatlansága befolyásolja, de közvetetten antropogén okokra vezethető vissza a 
szél és a víz pusztító hatásaként kialakuló erózió is. Mezőgazdasági eredetű 
szennyeződés lehet többek közt a túltrágyázás (mely egyben a talajvizet is 
veszélyeztetheti). Az állattartó telepek szennyvize is jelentős szennyezőforrás lehet, 
pl. a sertéstelepek hígtrágya elhelyezése (Vértessomló, Kecskéd) a nitrátérzékeny 
területeket veszélyeztetheti.  
A nitrátérzékeny területekkel érintett településeket a vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelemről szóló Kormányrendelet jelölte ki. A rendelet 
szerint a megye nagyobb része nitrátérzékeny. A vizek védelme, továbbá a termőföld 
védelme érdekében egyaránt fontos, hogy a megye mezőgazdaságának fejlesztésére 
irányuló koncepciók, rendezési tervek a kormányrendelet szerinti szabályok 
figyelembe vételével, továbbá az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet által meghatározott 
cselekvési programban foglaltakkal összhangban készüljenek. 
A nem megfelelő talajtakarás és mezővédő erdősáv hiánya a talajok romlásához 
vezet, melynek kialakulásában a talajfizikai és egyéb éghajlati adottságok mellett 
szerepet játszik az agrotechnika is. A megye sík területein (Komárom‐Esztergomi 
síkság, Dunavölgy, Bakonyalja, Bársonyos, Által‐ér völgy) olyan szélerózióra 
érzékeny homoktalajok, homokos vályog talajok találhatók, ahol a megfelelő 
agrotechnika alkalmazása segíthet a megelőzésben. 
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Rövid összefoglalás 
 
A KSH 2010-es földhasználati statisztikai adatai alapján a megye területének mintegy 
64 %-a a használt termőterület ennek közel 70%-a, mintegy 200 gazdasági szervezet 
használatában, átlagban 500 hektár területnagysággal). A művelésből kivett területek 
nagysága közel 38 ezer hektár, ami a megye területének 16,8 %-a.  
A legjobb termékenységű talajok a Kisbér-Igmándi medencében és Bábolna környékén 
találhatók, míg a gyengébb termőképességű talajok főként a hegyvidéki területekre 
jellemzők.  
A megye erdőállománya jelentős értéket képvisel (az élőfa-készlet mintegy 9 millió 
m3-re becsülhető), azonban faállományának szerkezetében és korösszetételében 
negatív irányú tendenciák mutatkoznak.  
Összességében a megye agro-ökológiai potenciálja kiemelkedőnek mondható.  
A talajdegradációs folyamatok közül kiemelendő az erózió, aminek egyik kiváltó 
tényezője a domborzat, amit az intenzív mezőgazdasági művelés még tovább 
gyorsíthat. Síkvidéken a rétegerózió és a defláció mellett pl. a talajszerkezet romlás is 
felléphet. 
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10. Ásványvagyon, megújuló energia 

 
Ásványvagyon 
 
A megye területe gazdag építési nyersanyagokban, valamint a jelentős kitermelést 
követően is energiahordozókban, melyet a térség geológiai viszonyai magyaráznak. A 
legnagyobb területen építőanyag-ipari ásványi nyersanyagok találhatók. 
A Duna jóvoltából több helyütt is kavics és homok halmozódott fel (pl. Komárom, 
Tatabánya, Tokod, Pilismarót stb. térsége), viszont agyag csak zárványként fordul elő 
(pl. Baj, vagy Kisbér környéke). A cementgyártásra használt márgát Lábatlan -
Nyergesújfalu térségében termelhető ki. Jelentős mennyiségű mészkő található a 
Gerecsében, mely építőanyagként, vagy építési kötőanyagként való felhasználása 
mellett alkalmas savanyú talajok javítására is.  
Az energiahordozók közül a megye területén nem történik kőolaj és földgázkitermelés, 
de kutatási területek lehatárolásra kerültek. A Dorogi-,Tatabánya-Mányi-, Oroszlányi 
medencék jó minőségű és megfelelő mennyiségű barnaszénnel rendelkeznek, mára 
azonban már csak az oroszlányi Márkushegyi bánya termel. 
 

 
 
Az ásványi nyersanyagvagyonnal, mint természeti erőforrással megfelelően kell 
gazdálkodni, természeti erőforrásként kell számításba venni, nemcsak mint környezeti 
veszélyforrást. A területfejlesztés és a környezetvédelem érdekellentétének feloldása 
fontos feladat. Hangsúlyosan meg kell jelennie annak a kritériumnak, hogy az ásványi 
nyersanyag kitermelése – a nemzeti ásványvagyon felértékelődésére tekintettel – a 
parciális érdekek kölcsönös figyelembe vétele mellett biztosítható legyen. 
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Megújuló energia használat 
 
A megyében korábban jelentős szerepe volt a szén kitermelésének és 
felhasználásának, a hangsúly azonban a szénről fokozatosan a földgáz, illetve a 
megújuló energiaforrások irányába tolódik el. 2012-ben fogadták el a Nemzeti 
Energiastratégia, amely a 2030-as évig előretekintve vázolja fel az ország energetikai 
jövőképét. A célok között szerepel az átalakítási veszteség csökkentése több erőmű 
felújítása révén, illetve az épületállomány energetikai korszerűsítése. Az 
energiatermelést illetően a Nemzeti Energiastratégia az „atom-szén-zöld” elnevezésű 
forgatókönyvet preferálja. 
A megye energiaellátásában rövid távon a szén szerepének csökkenése és a földgáz 
szerepének további növekedése várható, a Márkus-hegyi szénbánya és a ráépülő 
oroszlányi hőerőmű várható bezárásával. A bezárás pontos időpontja többször 
elhalasztásra került, jelenlegi tervek szerint a bánya 2014 végéig működne, a 
rekultiváció pedig 2018-ban fejeződne be. 
A Nemzeti Energiastratégia szerint a megújuló energiák részesedése az energiamixből 
a 2030-ig 20% közelébe emelkedik. A 2020-ig megvalósítandó konkrét cél 14,65%-os 
arány a bruttó végső energiafelhasználásban, melynek részleteit Magyarország 
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve rögzíti.  
 
A Cselekvési Terv a biomassza (azon belül is az úgynevezett „második generációs” 
alapanyagok, vagyis a mezőgazdasági melléktermékek, illetve az energianövények 
felhasználásának) elsődleges szerepével számol.  
A Vértesi Erőmű Zrt. folyamatosan növeli kazánjaiban a biomassza részarányát. 
Oroszlány támogatja és tervezi egy biomassza alapú fűtőerőmű építését és 
Tatabányán is tervezett az erőmű biomassza alapú fejlesztése. 
A Tatabányai Fűtőerőmű telephelyén kapcsolt hő‐ és villamos energiatermelés 
történik, jelenleg egy 10.000 m3 –es hőtároló egység kialakítása kezdődött meg és 
hosszabb távon biomassza hasznosítása is tervezett.  
Dorogon az erőmű kombinált (hő és energiatermelő) és földgáz illetve füstgáz/biogáz 
tüzelésű. A szén mellett faapríték és mezőgazdasági aprított növények tüzelésére is 
lehetőség van. A tartalékkazán esetében a biomassza aránya jó esetben elérheti a 
bevitt tüzelőanyag-hő 80%‐át is. 
Tatabányán az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. és Tatabánya Város 
Önkormányzata közös cégen keresztül üzemeltet egy 2 MW-os biogáz üzemet. Az 
ország egyik első faapríték-tüzelésű távfűtőművének számító tatai 1986 óta működik. 
A közel 1800 lakás fűtését ellátó rendszer korszerűsítésére az elmúlt években számos 
beruházás történt, de a teljes megújításához és esetlegesen geotermikus energiával 
történő hatékonyságnöveléséhez további lépések szükségesek. 
 
A Cselekvési Tervben jelentős növekedéssel számolnak a geotermikus energia 
felhasználás tekintetében is. A szél, illetve a napenergia esetében az időjárással 
kapcsolatos bizonytalanság és ingadozás miatt a kapacitások jelentősebb bővítésének 
feltétele a villamosenergia‐rendszer szabályozhatóságának növekedése. 
Komárom‐Esztergom megyében a természeti adottságok kedveznek a szélenergia 
felhasználásnak. A megyében működik az ország legnagyobb szélerőmű parkja 
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Kisigmánd, Nagyigmánd, Ács, Bábolna határában mintegy 100, egyenként 2 MW 
teljesítményű szélkerék működik. A beruházó 2020-ra jelentős (5-szörös) 
kapacitásnövekedést tervez. Hazai viszonyok között a szélfarmok átlagos 
kihasználtsága csupán 20% körüli. A tervezett kapacitásokkal együtt összességében a 
szélenergiának a megújuló energiatermelésből való jelenlegi 5%‐os részesedésének 
szinten tartása szerepel a tervekben. A szélenergia hasznosítás terén a táj- és 
természetvédelmi szempontokkal jó kompromisszumnak tekinthető, hogy szélturbinák 
felállítására gyakorlatilag a Kocstól nyugatra elterülő kisalföldi térség került kijelölésre. 
 

 
 
Rövid összefoglalás 
 
Komárom-Esztergom megyében országos léptékben jelentős nyersanyag kitermelés, 
azonban az energia‐forrásokról (kőszén) az építőipari nyersanyagok irányába tolódott 
el a hangsúly.  
A megye energiaipari súlya mennyiségi tekintetben radikálisan csökkent, de a 
megmaradt létesítmények többsége ma már a legszigorúbb követelményeket is 
kielégíti, miközben a megújuló energia, különösen a szélenergia területén a megye 
húzó szerepet tölt be.  
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11. KÁRMEGELŐZÉS, KÁRMENTESÍTÉS 

 
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) a földtani közegben és a 
felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítését, a 
szennyeződések mértékének feltárását, illetve újabb szennyeződések kialakulásának 
megakadályozását, a múltból visszamaradt környezeti károk mérséklését vagy 
felszámolását célzó, az ország egész területére kiterjedő, felelősségi körtől 
függetlenül, minden kármentesítési feladatot magába foglaló környezetvédelmi 
program. 
A fejlett országok tapasztalataira támaszkodva az OKKP a Kormány 2205/1996.(VII. 
24.) határozatával indult. A tevékenység jogszabályi hátterét a 219/2004 (VII.21.) 
Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez 
szükséges határértékekről szóló 10/2000.(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes 
rendelet biztosítja. E jogszabályok – többek között – rögzítik a felszín alatti vizek, 
illetve a földtani közeg (talaj) szennyezettségének megelőzésére vonatkozó 
előírásokat és a szennyezettségi határértékeket; az OKKP célját, az érintett tárcák 
kormányzati munkamegosztás szerinti feladatait, a tárcákhoz tartozó kármentesítési 
Alprogramokat, valamint az Alprogramok keretében megvalósuló kármentesítési 
beruházások végrehajtásának rendjét, a földtani közegben és felszín alatti vízben 
hátrahagyott szennyezések megszüntetésének felelősségi kérdéseit. 
 
A Felszín Alatti Víz és a Földtani Közeg Környezetvédelmi Rendszer (FAVI) részeként 
működő Kármentesítési Információs Rendszerben (KÁRINFO) nyilvántartott tényleges 
és potenciális szennyezőforrások adatait (VITUKI 2011.) a megyei területrendezési 
terv helyzetelemzése részletesen feldolgozta. A megyében 66 db folyamatban lévő 
kármentesítés van, tényfeltárás, beavatkozás vagy kármentesítési monitoring 
szakaszban. A 2007. előtti adatok tartalmazzák a legtöbb ipari tevékenységet folytató 
területen a potenciális szennyező forrásokat, elsősorban mérnöki becslések és 
következtetések alapján. Ennek alapján sürgős kármentesítési intézkedésekre van 
szükség Almásfüzitő, Bokod, Csolnok, Dorog, Esztergom, Neszmély, Tatabánya 
térségében. 
A 2007 előtti tényfeltárások során detektálásra kerültek a szennyező anyagok, és 
elvileg megtörtént a szennyezett terület lehatárolása is, a 2007. utáni adatok a felszíni 
és a felszín alatti vizek szennyezettségét azonosították. 2007 után több műszaki 
beavatkozás is megtörtént, az érintett objektumok további kockázatot általában már 
nem jelentenek, azonban a további területhasználat lehetősége behatárolt lehet. 
 
A FAVI, országos szinten több mint 15 ezer pontszerű szennyezőforrás (potenciális és 
tényleges) adatát tartalmazza, amelyek közül a VITUKI Kármentesítési Koordinációs 
Központ szakemberei a Vízgyűjtő-Gazdálkodási Tervekhez leválogatták a releváns, 
tényfeltárási információkkal rendelkező szennyezett területeket, melyek közül a 
megyében található 10 területet a következő térkép mutatja. 
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Potenciális konfliktusforrások a hazai szénbányászat megszűnését követően a hajdani 
bányaterekben visszamaradt, illetve későbbiekben elhelyezett hulladékok. Több 
kistérség is jelezte, hogy a forrásvizek megjelennek már a belterületen is, fokozva az 
elégtelen csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos gondot. A VITUKI felhívta a figyelmet a 
bányavágatokra, felszíni és felszín alatti üregekre, tárókra és aknákra, melyek 
tömedékelése nagy valószínűséggel részben hulladékkal és nem kizárólag inert 
anyaggal történt. Különösen figyelemreméltóak e tekintetben a Dorogi-medence 
hajdani bányaterületei, meddőhányói. A felülvizsgálatot a Bányakapitányságok 
bevonásával célszerű végrehajtani. 
 
Rövid összefoglalás 
 
Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) a földtani közegben és a 
felszín alatti vizekben hátramaradt, akkumulálódott szennyeződések felderítését és 
felszámolását célzó környezetvédelmi program. A megyében 66 db folyamatban lévő 
kármentesítés van, tényfeltárás, beavatkozás vagy kármentesítési monitoring 
szakaszban. Ennek alapján sürgős kármentesítési intézkedésekre van szükség 
Almásfüzitő, Bokod, Csolnok, Dorog, Esztergom, Neszmély, Tatabánya térségében. 
 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  91 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

12. KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

 
A környezetbiztonság fogalomkörébe azok a biztonságunkat veszélyeztető események 
és folyamatok tartoznak, melyek egyrészt természeti (földrengés, árvíz, szélviharok, 
erdőtőz stb.), másrészt emberi eredetűek (pl. környezet-károsítással is járó ipari, 
közlekedési katasztrófák). A környezetbiztonsági tevékenység célja az előre nem 
látható környezeti havária/katasztrófa helyzetek kezelése és lehetőség szerint 
megelőzése. A katasztrófák két fő csoportja a természeti és a civilizációs okok miatt 
bekövetkező események.  
 
Civilizációs okok miatt bekövetkező események 
 
Veszélyes üzemek 
 
A veszélyes üzemek működéséhez kapcsolódó uniós normákat három átfogó 
jogszabály határozza meg: a súlyos ipari balesetek veszélyének megelőzésére és 
csökkentésére alkotott 96/82/EK (és azt módosító 2003/105/EK) úgynevezett 
„Seveso” irányelv; a 1907/2006/EK a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról szóló „REACH” rendelet, valamint a 2004/35/EK 
irányelv, amely a környezeti felelősségről szól. 
 
A súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek 
csökkentését célzó intézkedéseket 2002. január 1-től vezették be Magyarországon. A 
Seveso irányelvet a hazai jogrendbe átültető szabályozás „a katasztrófák elleni 
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről” szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete, valamint a 
kapcsolódó végrehajtási 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet és 18/2006. (I. 26.) 
Korm. rendelet.  
A törvény a katasztrófavédelem feladatává teszi a súlyos ipari balesetek elleni 
védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását, 
valamint az üzemek kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos balesetek 
bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet 
védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőzi intézkedések megtételét. A belső 
védelmi terv végrehajtásáért az üzem, míg a külső védelemért az állami polgári 
védelmi szervek (Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Polgármesteri Hivatalok) 
felelősek. A veszélyes üzemek biztonsági jelentése nyilvános, a védelmi tervek az 
érintett helyi polgármesteri hivatalokban mindenki számára hozzáférhetőek, valamint 
lakossági tájékoztató kiadványok is készültek. 
 
A Komárom Esztergom megyében lévő veszélyes ipari üzemek az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján (www.katasztrofavedelem.hu) 
nyilvánosságra hozott lista alapján kerültek összeállításra. 
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Komárom-Esztergom megye - veszélyes üzemek 

üzem tevékenység 
Alsó küszöbértékű veszélyes üzemek 

Magyar Suzuki Zrt. - Esztergom Egyéb 
Reckitt Benckiser Magyarország Kft. - Tatabánya Egyéb 
Richter Gedeon Nyrt. - Dorog Gyógyszergyártás 
Sarpi Dorog Kft. - Dorog Veszélyes hulladék 
Tatabánya Erőmű Kft. - Tatabánya Erőmű 
Henkel Kft. - Tatabánya-Környe ipari park Ragasztógyártás 
Novexplo Robbantástechnikai kft. - Tatabánya Robbantástechnika 

Felső küszöbértékű veszélyes üzemek 
Austin Powder Kft. - Tatabánya Robbanóanyag, lőszer, pirotechnika 
Közép-Európai Gázterminál Zrt. - Dunaalmás Gázipar 
MOL Nyrt. Logisztika Komárom Bázistelep Olajipar 
Rossi Biofuel Zrt. - Komárom Olajipar 
Zoltek Zrt. - Nyergesújfalu Általános vegyipar 
Tatai Környezetvédelmi Zrt.  Hulladék ártalmatlanítás 
Gallavit Környezetvédelmi Kft. - Tatabánya Hulladék feldolgozás 

 
 
Nukleáris kockázat 
 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére épült ki hazánkban az 
országos sugárzásfigyelő rendszer. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 
mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabad téren álló állomások olyan műszerekkel 
vannak felszerelve, amelyek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás: az óránkénti 
dózis, azaz a dózisteljesítmény értékét. 
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A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül 
ingadozik. 
 
Az Országos Sugárzásfigyelő Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER) részeként 
Komárom-Esztergom megyében a háttérsugárzási monitoring rendszer részeként 3 
mérőállomás működik: Tát Vízművek; Tata (HM); Tata ZKI Kutatóintézet. 
 
Nukleáris veszélyeztetettség szempontjából a magyar határtól számított 50 km-es 
körzetben működő vagy üzembe helyezésre tervezett atomerőművek jelentik a 
legnagyobb veszélyt. Szlovákiában Jaslovské Bohunicén (Apátszentmihály) négy blokk 
üzemel (4X440 MW), amelyből kettő nem felel meg a világban és hazánkban is 
érvényes biztonsági előírásoknak. A környezeti veszélyeztetés szempontjából a 
legnagyobb hátrányuk, hogy nincs konténmentjük (védőépületük, védőburkolatuk), 
csak kis térfogatú hermetikus teret alkalmaznak. A Mochovcei (Mohi) atomerőműben 
(4X440 MW) jelenleg két blokk üzemel, a harmadik és negyedik blokkot még nem 
építették meg. Bármelyik erőmű üzemzavara, balesete komoly veszélyt jelenthet az 
egész országra, azon belül is elsősorban a megyére. 
Komárom-Esztergom megye valamennyi atomerőmű vonatkozásában az 
atomerőművek 300 km-es zónájába tartozik. 
 
Az ipari katasztrófák környezetbiztonsági vonatkozásait áttekintve megállapítható, 
hogy jelenleg a vegyipar a legnagyobb kockázati tényező, de kiemelt jelentősége van 
a nukleáris környezetbiztonságnak is. A közlekedés és szállítás területén a mérgező, 
vagy robbanásveszélyes anyagok szállítása jelent különös veszélyt. 
 
Sugáregészségügy 
 
Sugáregészségügyi problémák a megyében az ipari üzemekben nem jelentkeztek, az 
egészségügyben több új, korszerű röntgenberendezés került beüzemelésre, amelyek 
jóval kevesebb terhelést okoznak.  
 
Természeti okok miatt bekövetkező események 
 
Árvízvédelem 
 
A megye területén az 1 %-os valószínűségű árvízszinthez tartozó veszélyeztetett 
terület összesen 44 km2. A Duna Komárom-Esztergom megyei szakaszán két 
árvízvédelmi öblözet található. A Komárom-almásfüzitői és Esztergomi védvonalak 
összes hossza 17,6 km. A védvonalak között magasparti szakaszok vannak, amelyek 
magassága legalább a mértékadó árvízszint felett van. 
 
A Komárom-almásfüzitői 14,2 km hosszú árvízvédelmi szakaszhoz tartozó védvonal 
szerkezetileg vegyes, több kritikus szakasszal. A védvonal része 4630 m hosszú vasúti 
fővonal, amelynek földműve nem felel meg a magassági kiépítési szintnek és 
szerkezetéből adódóan az árvízi terhelés hatására a vasútvonalon jelentős 
korlátozásokat kell elrendelni. KEOP pályázat keretében 2010-ben elkészült keretében 
a „Komárom-Almásfüzitői árvízvédelmi öblözet árvízvédelmi biztonságának javítása” 
projekt előkészítő munka. A projekt második fordulójának sikeres elbírálása 
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megtörtént, melynek következtében a közbeszerzési eljárások lefolytatása után 
megindulhat a kivitelezés. 
 
A Tát-esztergomi árvízvédelmi szakaszhoz tartozó jobbparti 3,3 km-es védvonal 
magasságilag biztonsággal megfelelő volt, de keresztmetszeti és altalaj hiányos 
szakaszokkal. A térség árvízvédelmi fejlesztése az "Únyi és a Kenyérmezei-patak 
visszatöltésezése projekt" keretében a 10. számú főközlekedési utat tehermentesítő, 
Tátot elkerülő út korábbi építésével kezdődött meg. 2005 évben az úttal közös 
nyomvonalon elkészült a 4974 m hosszú árvízvédelmi előírásoknak megfelelő 
paraméterekkel rendelkező töltés. Az I. ütemben megvalósult védmű teljes körű 
megoldást nem biztosíthatott, mivel a keresztező Kenyérmezei- és Únyi-patakokon 
keresztül a részöblözetet a nagyobb dunai árhullámok továbbra is elöntéssel 
fenyegették. Az árvízvédelmi rendszer teljes kiépítésének 2013. év végére tervezett 
befejezésével, a II. ütemben megvalósult patakok visszatöltésezésével az érintett 
területeken az árvíz veszélyeztetettség megszűnik. 
 
A 2013. évi dunai árvíz is rávilágított arra, hogy az árvízvédelmi öblözetek közé eső 
"magasparti települések"-en a növekvő árvízszintek egyre nagyobb mértékben 
okoznak problémákat. A közvetlen árvízkárok mellett környezeti kockázatokat is 
jelenthetnek egyes településrészek esetleges elöntései. Ezt a kockázatot növelik a 
települések ártérben kijelölt fejlesztési területek is. 
Az emberi tevékenység és természeti jelenségek okozta környezeti hatások 
kapcsolatára, egymást gerjesztő folyamataik kompenzálására külön hangsúlyt kell 
fektetni és a megye ilyen téren egyik gócpontja a Duna nagyvízi medre. 
 
A megye többi részein a vízkárokat nem a belvíz, hanem a dombvidéki vízfolyások 
nagyvizei, vagy a vízfolyásokon visszaható Dunai nagyvizek okozzák. A dombvidéki 
vízfolyásoknál a fő problémát az jelenti, hogy az elmúlt évtizedekben nem voltak teljes 
hosszban jókarbahelyezve (kotrás, iszapolás, part- és mederbiztosítás, korrekciók, 
stb.), emiatt a medrek vízszállító képessége a töredéke csupán a kiépítettségi 
hozamoknak. Az eredeti vízszállító képesség visszaállítása mellett a megnövekedett 
csapadékokból és hóolvadásból származó nagyvizek levezetése megkívánná a helyi 
tárózásokat is. Gyakoriak az elöntések a Cuhai Bakony-éren és a Concó patakon. 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a "Tatai Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő 
rehabilitációjára" kivitelezési munkái 2012-ben fejeződtek be. A projekt érintette 
Dunaalmás, Naszály, Szomód, Tata, Vértesszőlős, Tatabánya, Környe, Kecskéd, 
Oroszlány, Bokod településeket. Az Által-ér és mellékvízfolyások vízszállító 
képességének helyreállítása, a vízkormányzó műtárgyak rekonstrukciója jó hatással 
lesz az árvízi biztonságra, valamint hozzájárul a vízminőség javulásához, a szűkös 
vízkészletekkel való takarékos gazdálkodáshoz. Az Által-ér, mint a terület fő 
vízlevezetője, befogadója a társulati, önkormányzati árkoknak, vízelvezető 
rendszereknek, így amennyiben visszaáll az eredeti vízszállítása, akkor a 
csapadékvizek levezetésében jelentős javulás áll be. Az eddigi tapasztalatok biztatóak, 
a rekonstrukció eredményeként az árvízi elöntések mérséklődnek, a belterületeken 
esztétikus, rendezett vízpartok szolgálják a lakosság kikapcsolódását. A projekt révén 
a hazai és nemzetközi turizmus az egyik legpatinásabb régióbeli célterületét kaphatja 
vissza. 
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Belvízvédelem 
 
A megyében egyedüli, a Szőny-Füzitői belvízcsatorna mentén, a vasúti töltés mögött 
elhelyezkedő belvízvédelmi öblözet területe 2 ezer ha. A belvízcsatorna állami 
tulajdonú és kezelésű szakasza jókarba helyezésre került 1998-2001 között és azóta is 
folyamatosan karbantartják. Az Önkormányzati kezelésű terület 1,18 km elhanyagolt 
állapotú, feliszapolódott, növényzettel benőtt, korlátozott vízlevezető képességű, mert 
megközelítési (tulajdonjogi) problémák vannak a csatorna felső szakaszán.  
A Dunaalmási belvízcsatorna gravitációs bevezetését (az Által-ér projekt keretében) a 
Fényes-patakba 2012-ben is megvalósították. 
 
Földrengésvédelem 
 
Földrengés veszélyeztetettség vonatkozásában megállapítható, hogy a megye a 
nyugat-keleti irányban húzódó a Hurbanovoi törésvonal mentén fekszik. A GeoRisk 
Földrengéskutató Intézet adatai alapján az elmúlt ezer évben Komárom-Esztergom 
megye területén 4 helyen (mintegy 95-ször) pattant ki 4-nél nagyobb magnitúdójú 
földrengés (Komárom, Esztergom, Almásfüzitő és Nyergesújfalu környékén). 1763-ban 
Komáromban volt a legnagyobb magyarországi ismert, 6,3 magnitúdójú földrengés. 
2011-ben Oroszlány térségében 4,8 erősségű földrengés volt. Statisztikai adatok 
alapján a megye területén Komárom és környékén a legnagyobb az esélye a 
földrengések előfordulásának.  
Jelenleg Magyarországon 17 földrengésjelző állomás működik, melyek közül 
Komárom-Esztergom megyében egy sem található. A megye közelében fekvő 
magyarországi mérőállomások: Budapest, Gánt, Csákvár, Penc. 
 
Erdőtűz-veszélyesség 
 
A magyar erdőállomány gyarapodásával és a veszélyeztető események 
előfordulásának növekedésével egyre inkább szükség van az erdők tűzkár elleni 
védekezésének magas szintű biztosítására. Európai Uniós előírások alapján, a Magyar 
Állami Erdészeti Szolgálat 2002-ben elkészítette a magyar települések és megyék 
erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolását. Az erdőtűzindex kialakításához a faállomány 
minőségi, mennyiségi adatain kívül, éghajlati adatokat, valamint antropogén 
tényezőket (társadalmi, gazdasági adatokat) is figyelembe vettek. A települési adatok 
területi súlyozásával készített kistérségi erdőtűz-index térkép alapján Komárom-
Esztergom megye mindegyik kistérsége a "kismértékben tűzveszélyes", vagyis a 
legkevésbé erdőtűzveszélyes területek közé tartozik. 
 
Rövid összefoglalás 
 
A civilizációs okok miatt bekövetkező eseményekhez köthető tevékenységek közül 
kiemelendők a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros 
következményeinek csökkentését célzó intézkedések. A megyében hét alsó 
küszöbértékű és hét felső küszöbértékű veszélyes üzem működik, mindegyiknél 
elérhetők a biztonsági jelentések és a védelmi tervek. A megyében e tekintetben 
jelenleg a vegyipar a legnagyobb kockázati tényező. 
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A természeti okok miatt bekövetkező események közül az árvízvédelmet kell kiemelni. 
A Duna Komárom-Esztergom megyei szakaszán két árvízvédelmi öblözet található. A 
Komárom-almásfüzitői és Esztergomi védvonalak összes hossza 17,6 km.  
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Helyzetértékelés, SWOT elemzés 

 
ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 
- A szervezett hulladékgyűjtés minden 

településen megoldott (98%). 
- Az elszállított települési szilárd hulladék 

mennyisége csökkenő tendenciát mutat. 
- A korábbi települési hulladéklerakó 

rekultivációja jó ütemben halad. 
- Ipari hulladékok és ezen belül a veszélyes 

hulladékok mennyisége csökken. 
- A régió és a megye egyik legfontosabb 

természeti erőforrásai a felszín alattivizek, azon 
belül is a Dunántúli-középhegység karbonátos 
rétegeiben kialakult karsztvízrendszer és 
termálvizek.  

- A karsztvíz a térség legfontosabb ivóvízkincse. 
- A Duna menti településeken parti szűrésű 

vízkivétel lehetősége (üzemelő és távlati 
vízbázisok). 

- A megye északi részén jelentős termálvízkincs 
található (Komárom, Bábolna, Esztergom). 

- A megye mind a 76 települése rendelkezik 
közműves ivóvíz ellátással. 

- A megye 76 településéből jelenleg 61 település 
rendelkezik működő szennyvízelvezető 
hálózattal, több településen pedig folyik a 
csatornázás. 

- A megye nagyvárosaiban korszerű 
szennyvíztelepek működnek. 

- Javul a városok levegőminősége. 
- Magas az épített örökségi védettségű 

objektumok száma, 68 településen 496 
objektum. 

- Tatabánya az egy lakosra jutó zöldterületek és 
közparkok tekintetében is a megyeszékhelyek 
és az egyéb városok átlaga fölött, előkelő helyen 
szerepel. 

- Jelentős az országos védettségű természeti 
területek nagysága, ezen belül is: Duna-Ipoly 
Nemzeti Park, Gerecsei Tájvédelmi Körzet, 
Vértesi TK, Pannonhalmi TK. 

- A Tatai Öreg tó és a Réti tavak - Ramsari 
terület. 

- Vértesi Natúrpark (6 megyei település) és a 
Gerecse Naturpark (29 település és a megyei 
önkormányzat) részvételével. 

- Jelentős a Natura 2000 hálózat és az országos 
ökológiai hálózatának területeinek a nagysága, 
ezek főként a meglévő védett területekkel 
átfedésben. 

- A megye termőföld adottságai országos 
viszonylatban jónak mondhatók, a legjobb 
termékenységű talajok a megye kisalföldi részén 
(Kisbér-Igmándi medencében és Bábolna) 
találhatók. 

- Jelentős értéket képvisel a megye 
erdőállománya. 

- A megújuló energia, különösen a szélenergia 
területén a megye húzó szerepet tölt be. 

 

 
- A regionális hulladékgazdálkodási rendszerek 

esetében vannak olyan társult települések, és 
létesítmény elhelyezések, amelyek földrajzi 
elhelyezkedéséből adódóan a rendszer 
működtetése logisztikai szempontból közel sem 
optimális. 

- Az új regionális hulladékkezelő és ártalmatlanító 
rendszerekben még nem jelent meg a 
hulladékmegelőzés, és újrahasználat 
szemléletének és eszközeinek beépítése. 

- A megyében a települési szilárd hulladék 
lerakással történő ártalmatlanításának aránya 
még mindig nagyon magas, 90%. 

- A szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások és 
üdülők aránya a megyében nagyon alacsony. 

- A veszélyes hulladékok mennyisége mintegy 
negyedével meghaladja a megyék átlagát. 

- Országos viszonylatban a megye termelő és 
szolgáltató telephelyei által kibocsátott 
légszennyező anyagok összmennyisége még 
mindig jelentős, elsősorban a nagy ipari 
kibocsátók miatt. 

- A vasúti közlekedés a közúti zajnál lényegesen 
kisebb területet érintő terhelés, aminek 
csökkentésére "passzív" zajvédelmi 
megoldásokat alkalmaznak. 

- A vízfolyások alsó szakaszaira a síkvidéki 
jellegből adódóan általánosan a diffúz 
tápanyag- és szervesanyag terhelés jellemző, 
dombvidéken pedig az erózió okoz problémát. 

- A felszíni vízfolyások medrei feliszapolódtak, 
elfajultak, jókarbantartásuk, felújításuk nem 
halad kellő ütemben. 

- Jelentős a vízkészlet probléma az Által-ér 
vízgyűjtőjén (vízigények időbeni eloszlása és 
mértéke nem felel meg a vízkészletek 
alakulásának). A szállított vízmennyiségben 
magas a használt és/vagy tisztított szennyvizek 
aránya. 

- A megyében a megfelelő minőségű és 
mennyiségű ivóvízellátás alól kivételt mindössze 
egyes városrészek, zártkertek, puszták és 
tanyák képeznek. 

- A műemlék többsége lassan pusztul, a pályázati 
úton elnyerhető, növekvő összegű támogatások 
kevesebb műemlékhez jutnak el, mint amennyi 
felújításra szorulna. 

 



Komárom-Esztergom megye III. Környezetvédelmi Program – 2. Vizsgálat, helyzetértékelés 

 

Projektszám: 1057  98 
Fájl: KEM_KVP_III_2_vizsgalatok 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 
 
- A hulladék másodnyersanyagként való 

hasznosítását, feldolgozását végző telephelyek 
száma növekedést mutat. 

- Vörösiszapban lévő titán, vanádium és egyéb 
ritka fémek kinyerésének lehetősége. 

- A levegőterheltségi szint a megyében csökkenő 
tendenciát mutat, ami elsősorban az ipari 
eredetű légszennyező anyag kibocsátásra 
vezethető vissza. 

- A megyében tíz ásványvízzé és három 
gyógyvízzé minősített kutat tartanak nyilván. 

- Távlati ivóvízbázisok Dömös, Esztergom, 
Komárom, Tát, Dunaalmás térségében. 

- Az egyedi kutas vízművekkel ellátott települések 
regionális rendszerre történő rákötése. 

- A karsztvíz tározó rendszerekbe visszatérő vizek 
hasznosítása, többek közt az egykori vizes 
élőhelyek újraéledésével, a vizek balneológiai, 
halgazdasági, vagy fűtési célú hasznosításával 
komoly előnyökkel is járhat. 

- A közelmúltig a Bakony-térségi települések 
csatornázatlanok voltak, de már megindult a 
csatornázási program. 

- Két településen Esztergomban és Tatán 
található a megye műemlékeinek több mint fele, 
ezen kívül még jelentős számú műemlékkel 
rendelkező települések: Kisbér, Komárom, 
Pilismarót, Bajna, Oroszlány, Tatabánya, Dad, 
Kesztölc, Kocs, Naszály, Szákszend.  

- Világörökség‐várományos területként 
nyilvántartott „római limes” – az érintett 
települések: Ács, Almásfüzitő, Dömös, 
Esztergom, Komárom, Mocsa, Naszály, 
Neszmély, Nyergesújfalu, Pilismarót, Tokod. 

- Történeti települések övezetébe tartozik: Bajna, 
Kisbér, Kocs, Oroszlány, Süttő, Szákszend, Tata, 
Tatabánya, Tát, Várgesztes, Vértessomló, 
Vértestolna. 

- Kulturális örökség szempontjából kiemelten 
kezelendő terület 23 települést érint 

- Vértesszőlősi előember‐telep (régészeti és 
természeti értékvédelem).  

- Az ismert barlangok száma nagyon magyas, 
különösen a Gerecsében. 

- Folyamatban van a Bakonyalja Natúrpark 
kialakítása. 

- A megye agro-ökológiai potenciálja kiemelkedő. 
- A megye területe gazdag építési 

nyersanyagokban, valamint a jelentős 
kitermelést követően is energiahordozókban. 

- Megújuló energiaforrás hasznosítási lehetőségek 
(szél, biomassza, nap), bővülő energiatermelő 
kapacitások. 

- A megyében 66 db folyamatban lévő 
kármentesítés van, ami a környezetkárosodás 
lehetőségét csökkenti. 

 
- A vörösiszap tározók, habár megfelelően 

védettek, de a lerakott iszap nagy mennyisége 
miatt potenciális veszélyforrásnak tekintendők. 

- A levegőminőség mérő hálózat automata 
mérőállomásai közül a korábbi négyből, már 
csak kettő szolgáltat adatokat, ez nem elegendő 
a megye levegőminőség állapot változásának a 
nyomon követésére.  

- A közlekedésből eredő levegőterhelés továbbra 
is jelentős, ami elsősorban az M1 autópálya, és 
a jelentős forgalmat bonyolító főutak 
környezetében érvényesül. 

- A mérőpontokkal rendelkező településeken a 
vegyes eredetű (közúti közlekedés, ipar, télen a 
lakossági fűtés) szálló por (PM10) gyakran 
magas koncentrációja különösen téli 
időszakokban (Dorogon folyamatosan az éves 
egészségügyi határérték közelében mozog. 

- A forgalmasabb utak környezetében a 
zajterhelés nappal is, de különösen éjjel 
gyakran meghaladja a megengedhető, illetve a 
kívánatos mértéket: 
Jelentős a zajterhelés elsősorban az 1. sz. főút, 
10. sz. főút, 11. sz. főút, 13.sz. főút és 81 sz. 
főút belterületi szakaszainak közvetlen 
környezetében. 

- 17 településen található jelentősebb üzemi 
eredetű zajkibocsátás. 

- Agostyáni lőtér környezetében a zajkibocsátás 
visszatérő probléma.  

- A Cuhai-Bakony-ér és Concó alegység területén 
kiemelt fontosságú probléma a meglévő 
szennyvíztisztító telepek nem megfelelő 
működése. 

- A Duna medersüllyedése jelentős 
hidromorfológiai hatást okoz. A mellékágak 
gyakori kiszáradása, lefűződésük folyamata, 
értékes élőhelyek eltűnéséhez vezet. 

- A megszűnt mélyművelésű bányák vágatainak 
öregségi vizei keverednek, keveredhetnek a 
regenerálódó középhegységi karsztvízzel, 
melyek potenciális szennyezési forrást 
jelentenek. 

- A felszín alatti vizeket veszélyeztető 
mezőgazdasági területekről származó diffúz 
szennyezés: szerves- és tápanyagterhelések, 
szennyezések, amelyeket az állattartás, a 
hulladék elhelyezése, a hígtrágya öntözése 
okoz. 

- Az emelkedő karsztvízszint Tatán (és 
környékén) vis-major helyzeteket teremt. 

- Talajdegradációs folyamatok erősödése,  
dombvidéki részeken elsősorban az erózió, 
síkvidéki részeken a rétegerózió és a defláció, 
valamint az ezekkel járó talajszerkezet romlás. 

- A megyében hét alsó küszöbértékű és hét felső 
küszöbértékű veszélyes üzem működik. 

- A természeti okok miatt bekövetkező 
veszélyeztetettségek közül kiemelendő az 
árvízvédelem. 

 


