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

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

Az alapelvek röviden a következőképpen értelmezhetők:
Megelőzés elve: A környezeti/környezetegészségügyi problémák megelőzése könnyebb,
gazdaságosabb és hatékonyabb, mint a helyreállítás, javítás, ezért a környezethasználati,
fejlesztési kérdésekben, tevékenységek folytatásánál a legnagyobb elővigyázatossággal
kell eljárni.
Felelősség elve: A kedvezőtlen hatásokat, a bekövetkezett károkat annak kell elhárítani,
akinek a tevékenysége okozza/okozta azt.
Kooperáció elve: A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő környezethasználatok
kialakításában, fenntartásában, a környezetvédelmi problémák megoldásában az
érintett/érdekelt állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezetek
együttműködése biztosítandó, elősegítendő.
Tájékoztatás elve: A környezet minőségére, állapotára, a környezetegészségügyi
veszélyekre vonatkozó adatok, információk megismerése alapvető állampolgári jog.
A környezetvédelmi törvény lefekteti a települési környezetvédelmi program készítés
hazai szabályozásának alapjait és egyebek mellett úgy rendelkezik, hogy
önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek. Ez
különösen aktuális olyan helyzetben, amikor a kis települések a regionális szintű
környezetvédelmi problémákat egyedi módon nem tudják hatékonyan kezelni. Döntően
ez a helyzet a vizsgált kistérségben is.
A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége a jogszabályi követelményeket és a politikaitársadalmi elvárásokat is figyelembe véve döntött Zirc kistérség környezetvédelmi
programjának elkészítéséről. A program elkésztésével megbízta a BLAUTECH Humán
és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-t, aki a jogszabályi követelményeket és a témakör
környezetpolitikai dokumentumaiban, jogi szabályozóeszközeiben, tudományos és
tájékoztató anyagaiban megfogalmazott alapelveket és célokat figyelembe véve
elkészítette a kistérség települési környezetvédelmi programját.
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A vizsgálati anyag ismerteti, összefoglalja és értékeli a különböző környezeti elemek
állapotát, majd részletezi azokat a feladatokat, amelyek a jelenleg kedvező állapot
fenntartáshoz, illetve a kedvezőtlen állapot javításához szükségesek.

2. ZIRC KISTÉRSÉG JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA
2.1.

LEVEGEŐTISZTASÁG-VÉDELEM

2.1.1.

A LEVEGŐ ÁLLAPOTÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Egy terület levegőminőségi helyzetének meghatározásához és minősítéséhez ismerni kell a
vizsgált területen a környezeti levegőbe kerülő szennyezőanyagok mennyiségét, a légkörben
zajló fizikai és kémiai folyamatokat, valamint a domborzati és egyéb tényezőket. A környezeti
levegőbe kerülő légszennyező anyagok egy része száraz vagy nedves úton kiülepedik, a
meteorológiai viszonyoktól függően különböző fizikai vagy kémiai átalakuláson megy át,
aminek következtében az eredeti légszennyező anyagoknál veszélyesebb anyagok is
keletkezhetnek. A környezeti levegőben maradt légszennyez anyagok a meteorológiai
viszonyoktól függően elkeverednek, felhígulnak és az előzőekben említett folyamatok végén,
ezek eredményeképpen alakul ki egy terület, egy térség levegőminősége. Az előzőekből
következik, hogy egy terület levegőminőségének a vizsgálata során nem elég csak a
kibocsátásokat vizsgálni, mivel előfordul, hogy a határérték alatti kibocsátások is kedvezőtlen
levegőminőséget idézhetnek elő, bizonyos, a légszennyező anyagok felhígulására,
elkeveredésére, kiülepedésére és átalakulására kedvezőtlen meteorológiai és domborzati
viszonyok esetén.
A hazai vizsgálatok adatai alapján megállapítható, hogy a légszennyező anyagok az alábbi
forrásokból kerülnek a környezeti levegőbe:
•
•
•

Ipari, mezőgazdasági, szolgáltató tevékenységből
Közlekedés, szállításból
Lakossági és intézményi tevékenységből.

A vizsgálatok azt mutatják, hogy a legnagyobb légszennyező iparágak Magyarországon az
energiaipar, a kohászat és a vegyipar. Az energiaiparon belül a szénerőművek jelentős kéndioxid kibocsátással üzemelnek, a kohászat szén-monoxid és szilárd kibocsátása jelentős, a
vegyipari az előző két iparágnál lényegesen kisebb mennyiségben bocsát ki légszennyező
anyagokat, az innen kikerülő légszennyező anyagok között viszont nagyon veszélyes anyagok is
vannak.
A közlekedés, szállítás rendszerint a nagyvárosokban, a sűrűn lakott területeken okoz
számottevő és meghatározó légszennyezést és a történelmi városok azon belvárosi részein,
amelyek áteresztőképessége és átszellőzése nem kielégítő.
A lakossági és intézményi tevékenységeknél elsősorban a fűtésből eredő légszennyezés a
meghatározó. Ez olyan területen jelent levegőtisztaság-védelmi problémát, ahol a fűtés nagy
kén- és hamutartalmú hazai szenek eltüzelésével történik és az üzemeltetett tüzelőberendezések
nem korszerűek és a karbantartásuk sem megfelelő.
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A légszennyező anyagokat kibocsátó források alapvetően két csoportba sorolhatók: a pontszerű
és a diffúz légszennyező források. Pontszerű légszennyező forrásokat jelentenek a gépkocsik
kipufogói, a füstgáz kémények és a különböző elszívó kürtők. Ezek közös jellemzője az, hogy a
légszennyező anyag kibocsátásuk mérésekkel egyértelműen meghatározható és kibocsátási
határértékkel szabályozható. A diffúz légszennyező forrásokat a különböző felületekről –
alapanyag, késztermék tárolók, épületek csarnokok nyílászárói, tárolótartályok légzői, stb. – a
környezeti levegőbe kerülő légszennyező anyagok jelentik. Egy településen belül jelentős diffúz
légszennyező forrást jelent a tavasszal és ősszel végzett avar- és hulladékégetés. A diffúz
légszennyező forrásokból a környezetbe kerülő légszennyező anyagok mennyisége nem mérhető,
ennélfogva kibocsátási határértékkel sem szabályozott. A megelőzést a diffúz források
megszüntetése jelenti, amire a különböző tevékenységek engedélyezése során kiemelt figyelmet
kell fordítani.
A levegő védelmével, a levegő tisztaságával kapcsolatos követelményeket a levegő védelmével
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. /II.14./ Korm. rendelet állapítja meg. A Korm.
rendelet kimondja, hogy tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz
és az ezzel kapcsolatos követelményeket és szükséges intézkedéseket részletezi. A Korm.
rendelet előírásainak betartatása a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság hatásköre.
Bizonyos, a Korm. rendelet által részletesen nem szabályozott helyi specialitásokat a települési
önkormányzatnak kell helyi rendelettel szabályozni. Ilyen lehet a hulladék és avar nyílttéri
égetése, az állattartás helyi szabályozása olyan formában, hogy ebből zavaró bűz, vagy
légszennyező anyag ne kerüljön a környezetbe.
A Korm. rendelet hatálybalépésével megszűntek a korábban alkalmazott védettségi besorolások.
A jelenlegi szabályozási rendszer szerint levegőtisztaság-védelmi zónákat kell kijelölni,
amelyekben eltérő levegőtisztaság-védelmi követelmények állapíthatók meg. A zónák
kijelölésének a szabályait egy, a Korm. rendelet végrehajtási utasításaként kiadásra kerülő
rendelet fogja tartalmazni. A tervezet szerint a levegőtisztaság-védelmi zónák kijelölési
eljárásában a helyi önkormányzat, a jegyző komoly feladat- és hatáskörrel fog rendelkezni.
A Korm. rendelet végrehajtására került kiadásra a 14/2001. /V.9./ KöM-EüM-FVM együttes
rendelet, amely légszennyezettségi határértékeket és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeit. tartalmazza.

2.1.2.

IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉG LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA

A fent leírt szempontok és jogszabályi követelmények alapján vizsgálva Zirc kistérség
települései levegőjének állapotát megállapítható, hogy a vizsgálat térség környezetében
nincsenek jelentős légszennyező anyagot kibocsátó létesítmények.
A vizsgált térség településein a légszennyező telephelyeket a mellékletben foglaltuk össze.
Látható, hogy a telephelyeken főként szolgáltató és kisipari tevékenységet folytatnak,
jelentősebb ipari tevékenység Zirc és Dudar településeken van, amelyeknek a légszennyező
anyag kibocsátása, légszennyező hatása viszont nem számottevő. A melléklet a vizsgált
települések légszennyező telephelyeit és a légszennyező pontforrásokon keresztül 1998. 1999. és
2000 évben kibocsátott légszennyező anyagokat mutatja be. Szemléltetésképpen az alábbi
táblázatokban bemutatjuk az 1998. 1999. és a 2000. években a vizsgált települések területén
végzett ipari és szolgáltató tevékenységből kibocsátott légszennyező anyagok éves mennyiségeit.
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PORVA
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
BORZAVÁR
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
CSESZNEK
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
BAKONYSZENTKIRÁLY
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
BAKONYBÉL
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
EPLÉNY
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
BAKONYOSZLOP
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
DUDAR
Légszennyező anyag
Kén-dioxid
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Szilárd /por/
Toluol
Xilol
Etil-benzol
Butil-alkohol
Ciklohexanon
Diaceton-alkohol
Butil-acetát
i-butil-acetát
Összesen:

1998
140.223
96.083
4.548
9.809
1.372
429
128
643
224
256
643
643
255.001

Kibocsátás kg/év
1999
310.419
225.372
4.292
262.644
1.348
421
126
632
295
337
632
632
807.150

2000
6.6
138
113
2,5
870
272
82
408
190
218
408
408
31.161

Az egyes légszennyező pontforrásokon keresztül kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége
nem jelentős, a kibocsátási határértéket egyetlen estben sem lépi túl.
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OLASZFALÚ
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
ZIRC
Légszennyező anyag
Kén-dioxid
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Szilárd /por/
Toluol
Xilol
Gázalakú fluorid
Sósav
Réz
Higany
Ólom
Antimon
Cink
Króm
Mangán
Ón
Vanádium
Vas
Nikkel
Kalcium-oxid
Magnézium

1998
11.869
82.504
4.182
11.684
1.431
183
8,9
13,4
0,85
0,22
0,85
0,85
0,13
0,85
0,85
0,85
0,85
2,77
2,68
2,68

Kibocsátás kg/év
1999
7.470
338.855
27.043
15.757
950
456
9,4
14
8,89
2,34
8,89
8,89
0,14
8,89
8,89
8,89
8,89
2,9
0,28
2,8
2,8

2000
7.665
427.664
31.185
16.530
1.249
450
13,02
19,53
1,24
0,33
1,24
1,24
0,19
1,24
1,24
1,24
1,24
4,0
3,9
3,9

Auminium
Szelén-dioxid
Tellur-dioxid
Szilicium-dioxid
Összesen:

2,68
111.892,41

2,8
0,28
0,28
2,8
390.626,16

3,9
484.801.69

Az egyes légszennyező pontforrásokon keresztül kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége
nem jelentős, a kibocsátási határértéket egyetlen estben sem lépi túl.
NAGYESZTERGÁR
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
CSETÉNY
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
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JÁSD
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
LÓKÚT
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
PÉNZESGYŐR
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
FENYŐFŐ
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező pontforrásain keresztül nincs a vizsgált
településen légszennyező anyag kibocsátás.
A vizsgált kistérségben folytatott ipari és szolgáltató tevékenységek légszennyező hatását
vizsgálva összefoglalásképpen megállapítható, hogy az érintett településeken nem végeznek
olyan tevékenységet, amelynek a megengedettnél nagyobb mértékben terhelné a környezetének a
levegőjét. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem számottevő, az elvégzett
vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a vonatkozó kibocsátási határértéket nem lépik túl, a
szűkebb és tágabb térség levegőjének a minőségét számottevően nem befolyásolják.
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2.1.3.

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA

A vizsgált térségben a 82-es számú főúton, valamint alsóbbrendű összekötő és bekötő utakon
bonyolódik a forgalom. Kiszámítottuk a kistérség ezen útjain bonyolódó forgalomból származó
légszennyező anyag kibocsátásokat a mellékletben csatolt forgalomszámlálási adatokat és a
gépjárművek fajlagos légszennyező anyag kibocsátásait /Közlekedéstudományi Intézet fajlagos
adatai/ véve alapul. A számítások eredményeit a vizsgált településekre vonatkozóan az alábbi
táblázatban foglaltuk össze.
Település

Út száma

Légszennyező anyag

Porva

83106.sz.
bekötő út

Borzavár

83106.sz.
bekötő út

Csesznek

83113.sz.
bekötő út

Bakonyszentkirály

8219.sz
összekötő út

Bakonybél

8301.sz.
összekötő út

Eplény

82.sz.főút

Bakonyoszlop

8219.sz.
összekötő út

Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Kibocsátás
kg/év
1.632
408
17
1,8
608
1.920
480
20
2
715
1.536
384
16
1,7
572
2.688
672
28
2,8
1.001
2.678
670
28
2,9
97
18.144
4.536
189
19
6.757
1.267
318
13
1,3
472
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Dudar

8216.sz.
összekötő út

Dudar

82112.sz.
bekötő út

Dudar

Összes út

Olaszfalú

82109.sz.
bekötő út

Zirc

82.sz.főút

Zirc

83106.sz.
bekötő út

Zirc

8301.sz.
összekötő út

Zirc

8216.sz.
összekötő út

Zirc

Összes út

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének

10.272
2.568
107
11
3.825
2.496
624
26
2,7
930
12.768
3.192
133
13,7
4.755
3.456
864
36
4
1.287
41.280
10.320
430
44
15.373
960
240
10
1
358
2.976
744
31
3,2
1.108
2.784
696
29
3,0
1.037
48.000
12.000
500
51,2
17.876
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Nagyesztergár

8216.sz.
összekötő út

Csetény

8216.sz.
összekötő út

Jásd

82111.sz.
bekötő út

Lókút

83303.sz.
bekötő út

Pénzesgyőr

Fenyőfő

2.1.4.

8301.sz.
összekötő út

83118.sz.
bekötő út

Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Korom
Szénhidrogének

6.816
1.704
71
7,3
2.538
5.664
1.416
59
6,0
2.109
2.304
576
24
2,5
858
1.536
384
16
1,7
572
1.632
408
17
1,8
608
384
96
4
0,5
143

LAKOSSÁGI FŰTÉS LÉGSZENNYEZŐ ANYAG KIBOCSÁTÁSA

A vizsgált kistérség településein a fűtés és melegvíz előállítás döntően szén, illetve fa tüzeléssel
történik. Az érintet települések közül Bakonyszentkirály, Olaszfalú és Zirc van bekapcsolva a
vezetékes földgáz ellátó rendszerbe. Bakonyszentkirály településen a tervek szerint a 367 db
lakásból 100 db-t a fűtési szezonra be fognak kapcsolni a vezetékes földgáz ellátó rendszerbe.
Olaszfalú 380 db lakásából 200 db és Zirc 2.685 db lakásából 1.489 db már be van kapcsolva a
vezetékes földgáz ellátó rendszerbe.
A lakossági fűtés és melegvíz előállítás során szén-monoxid, nitrogén-oxidok, kén-dioxid és
szilárd légszennyező anyagok kerülnek a környezeti levegőbe. Ezek a légszennyező anyagok
döntően a fűtési szezonban terhelik a környezeti levegőt. A felhasznált tüzelőanyagok
mennyiségét és minőségét alapul véve végzett műszaki számítások eredményei alapján a vizsgált
kistérség településein a fűtésből és melegvíz előállításból eredő légszennyező anyag kibocsátást
fűtési szezonként az alábbi táblázatokban foglaltuk össze.
BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
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Település
Porva

Lakásszám
/db/
175

Borzavár

346

Csesznek

220

Bakonyszentkirály

367

Bakonybél

580

Eplény

172

Bakonyoszlop

204

Dudar

630

Olaszfalú

380

Zirc

2.685

Nagyesztergár

397

Csetény

660

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Légszennyező anyag
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid

Kibocsátás
kg/fűtési szezon
8.700
8.400
30.000
8.900
16.714
16.608
41.600
16.268
11.000
10.560
40.000
11.360
14.082
13.236
66.800
15.156
28.014
27.840
69.600
27.260
8.840
8.256
40.000
9.536
9.851
9.792
24.400
9.642
30.429
30.240
75.600
29.799
9.440
9.480
32.000
9.240
68.245
63.662
40.000
75.448
15.762
14.676
78.800
17.196
31.900
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Jásd

Lókút

352

266

Pénzesgyőr

150

Fenyőfő

79

Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
Kén-dioxid
Szilárd

31.680
80.000
31.080
17.072
16.886
44.800
16.736
12.806
12.768
30.400
12.388
7.300
7.200
20.000
7.200
3.819
3.792
9.600
3.722

A vizsgált kistérség településein a pontforrásokon keresztül kibocsátott légszennyező anyagokat
vizsgálva megállapítható, hogy ipari és szolgáltató tevékenységből eredő számottevő
légszennyező anyag kibocsátás csak Dudar és Zirc települések területén van. A vizsgálati
adatokból az is megállapítható, hogy Dudar térségségében a légszennyező anyag kibocsátás
trendje csökkenő, míg Zirc területén enyhén emelkedő. Ez a tendencia Dudar térségében a bánya
és a kapcsolódó létesítményei bezárásának a következménye, míg Zirc térségében az ipari és
szolgáltató tevékenységek területén az utóbbi években mutatkozó élénkülés eredménye. A
vizsgálati adatok alapján az is megállapítható, hogy a vizsgált térségek pontforrásain keresztül a
környezeti levegőbe bocsátott légszennyező anyagok mennyisége egyetlen esetben lépte túl a
kibocsátási határértéket, a környezeti levegő minőségét káros mértékben nem befolyásolta.
A közlekedésből eredő légszennyező anyag kibocsátásokat vizsgálva megállapítható, hogy ez a
kistérség településein nem meghatározó módon folyásolja be a környezeti levegő minőségét. Az
ebből a forrásból származó légszennyező anyag kibocsátások mértéke az egyéb forrásokkal
összevetve kisebb mértékű. Tekintettel arra, hogy a forgalom lefutása sem időben, sem térben
nem egyenletes, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor a közlekedésből származó
légszennyezés zavaró hatású. Ilyen helyzet alakulhat ki például Zircen a nyári időszakban a nagy
turista forgalom idején amikor a központi részen a gépjármű sűrűség és a torlódások miatt
bizonyos időszakokra kedvezőtlen levegőminőség alakulhat ki. Ezt a helyzetet elősegíti az olyan
időjárási helyzet, amely légszennyező anyagok elkeveredésének és felhígulásának nem kedvez –
meleg nyári szélcsendes napok -, valamint a terület beépítettsége miatti kedvezőtlen átszellőzése.
Az ilyen helyzetek kialakulását forgalomszabályozással, a parkolók, buszállomások sűrűn
beépített területekről történő kitelepítésével kell megakadályozni.
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a kistérségben a kommunális fűtés döntően szén és fa
tüzeléssel történik. Néhány település be van kapcsolva a vezetékes földgáz ellátó rendszerbe,
illetve bekapcsolása folyamatban van, de a kistérségben a gáztüzelés nem mondható elterjedt
tüzelési módnak.
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Ismeretes, hogy a közép-dunántúli szenek, amelyeket a kistérségben is használnak fűtésre, nagy
kén-és hamutartalmúak, ezért a tüzelésük során a légszennyező anyag kibocsátás jelentős. A
vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a kistérség településeinek a jelentős részén a
légszennyező anyag kibocsátás a kommunális fűtés melegvíz előállításból származik. A
kibocsátás mértéke viszont nem olyan, amely a környezeti levegő minőségét károsan
befolyásolná. Az ilyen típusú légszennyező anyag kibocsátás a legnagyobb mértékű Dudar és
Zirc települések területén. A légszennyező anyag csökkentés céljából mérsékelni kell a nagy
kén- és hamutartalmú szenek tüzelését. Ez a földgáztüzelés kiterjesztésével, illetve a vizsgált
kistérség adottságainak kihasználásával valósítható meg. A vizsgált kistérség területének jelentős
része erdővel fedett, a térségben jelentős a keletkező fa hulladék mennyisége. Ennek a direkt
vagy tüzelőanyagnak feldolgozott formában történő eltüzelése erre a célra kifejlesztett hatékony
tüzelőberendezésben gazdaságos és környezetkímélő.
Az előzőekben vizsgált légszennyező pontforrásokon kívül a kistérség területén folyamatosan
működő, jelentős hatással bíró diffúz légszennyező forrás nincs. Hosszantartó, száraz időben és
bizonyos építési-bontási munkák során kerülhet szilárd anyag olyan mennyiségben a környezeti
levegőbe, amely hosszabb-rövidebb ideig tartó szennyezettséget okozhat. Tekintette arra, hogy a
vizsgált térségben jelentős földmunkák zajlanak /gázbevezetés, csatornázás/ erre a tevékenységre
fokozott figyelmet kell fordítani. Az építési munkák engedélyezése során fokozott figyelmet kell
fordítani a környezetvédelmi követelmények előírására, és az előírások betartását az építés alatt
ellenőrizni kell.
A települések peremén végzett állattartás esetenként zavaró hatást idéz elő a közvetlen
környezetében a bűzszennyezés miatt. Ezt a hatást bizonyos kedvezőtlen meteorológiai
viszonyok felerősíthetik.
A fenti, főként lokális és nem folyamatosan jelentkező hatások a vizsgált kistérség levegőjének a
minőségét alapvetően nem befolyásolják. A megszüntetésükre helyi intézkedéseket kell
kidolgozni, amelyre a környezetvédelmi jogszabályok az önkormányzatot feljogosítják
A vizsgált kistérségben a fentiekben összefoglalt légszennyező anyag kibocsátások befolyásolják
a környezeti levegő minőségét. A vizsgált kistérség települései közül csak Zircen van az
Országos Immisszióvizsgáló Hálózat keretében telepített levegőminőség vizsgáló monitoring
állomás a polgármesteri hivatal és a kórház környezetében. Tekintettel arra, hogy Zircen a
legnagyobb az ipari és szolgáltató tevékenységből, a közlekedésből, valamint a kommunális
fűtésből eredő légszennyező anyag kibocsátás, az ezeken az állomásokon mért levegőminőségi
adatokból megfelelő következtetések vonhatók le a kistérség levegőjének a minőségére is. A két
monitoring állomáson a környezeti levegő kén-dioxid, nitrogén-oxidok és ülepedő por
szennyezettségét mérik. A 2002. január-áprilisi mérési adatok alapján, amelyekben mind az
ipari, szolgáltató tevékenység, mind a közlekedés kommunális fűtés hatása érzékelhető, az
alábbiak állapíthatók meg.
A polgármesteri hivatal mellett telepített monitoring állomáson környezeti levegő
• átlagos nitrogén-oxidok koncentrációja az éves határérték /amely a legszigorúbb/ 6070%-a között volt,
• átlagos kén-dioxid koncentrációja az éves határérték 1-10%-a között volt
• átlagos ülepedő por koncentrációja az éves határérték 20-50%-a között volt.
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A kórház mellett telepített monitoring állomáson a környezeti levegő
• átlagos nitrogén-oxidok koncentrációja az éves határérték 8-32%-a között volt
• átlagos kén-dioxid koncentrációja az éves határérték 1-15%-a között volt
• átlagos ülepedő por koncentrációja az éves határérték 8-29%-a között volt.
A telepített monitoring állomások egyikén sem regisztráltak határérték túllépést, a mérési adatok
azt mutatják, hogy a környezeti levegő minősége Zirc térségében jó.
A kistérség más településein számított légszennyező anyag kibocsátásokat Zirc területén
számítottal összehasonlítva az a következtetés vonható le, hogy a vizsgált kistérség területén a
környezeti levegő minősége jó, azonnali intézkedést, beavatkozást igénylő szennyező hatás
nincs, a jelenlegi kedvező levegőminőség megőrzése, bizonyos helyeken és időszakokban a
javítása a feladat.

2.2.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, HULLADÉKKEZELÉS

A hulladék keletkezés a civilizált társadalmak elkerülhetetlen, természetes velejárója. A
hulladékoktól való megszabadulás viszont mindig is gondot okozott. Ezek a gondok elsősorban a
hulladék termelőjénél jelentkeznek, de a mennyiség és a veszélyesség növekedésével
konfliktusokat okoznak a társadalmi és a természeti környezetben is. Ezek a konfliktusok csak
egy, a hulladékokkal kapcsolatos viselkedési normákat tartalmazó és rögzítő
hulladékgazdálkodási rendszerrel oldhatók fel.
Magyarországon egy ilyen átfogó rendszer kereteit teremtette meg az Országgyűlés, amikor
2000. május 23-án elfogadta a 2001. január 1-től hatályos 2000. évi XLIII. törvényt a
hulladékgazdálkodásról, amely ezen a társadalmilag és gazdaságilag egyaránt fontos területen
első ízben fogalmazza meg a viselkedési normákat, a jogokat és kötelezettségeket. A törvény
úgy rendelkezik, hogy a feladatok egységes és egyértelmű kezelése céljából Országos
Hulladékgazdálkodási Tervet /OHT/ kell készíteni, amit a Kormánynak a törvény hatálybalépés
követő 180 napon belül az Országgyűlés elé kell terjesztenie. A OHT alapján és annak
elfogadását követően 270 napon belül területi hulladékgazdálkodási terveket kell készíteniük a
környezetvédelmi felügyelőségeknek, majd ezek miniszteri rendeletben történő kihirdetését
követő 270 napon belül a települési önkormányzatoknak helyi hulladékgazdálkodási terveket
kell készíteni és kiadni. Ezekben a tervekben a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal
szinkronban a 2003-2008. közötti időszakra kell megfogalmazni a hulladékgazdálkodási
feladatokat. Jelenleg még sem az OHT, sem a területi hulladékgazdálkodási tervek nem kerültek
elfogadásra, de a feladatok, követelmények a hulladékgazdálkodási törvény alapján ismertek és
ezek közül a jelentősebbek a következők
•
•
•
•

A hulladékok kezelése területén el kell érni, hogy az időszak végére mind az ipari, mind
a települési hulladékok mintegy felének a hasznosítása megvalósuljon, lerakásra pedig
csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön.
2005-ig meg kell valósítani a csomagolási hulladékok 50 %-os hasznosítási arányát.
A települési hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát 2004-ig 75%-ra,
2007-ig 50%-ra és 2014-ig 35%-ra kell csökkenteni az 1995. évhez viszonyítva. Meg kell
teremteni a komposztálás feltételeit.
A használt gumiabroncs lerakása 2003-tól, a gumiőrlemény lerakása 2006-tól tilos.
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A különleges kezelést igénylő, veszélyes tulajdonságokkal rendelkező hulladékokat külön kell
kezelni.
Zirc kistérség területén keletkező hulladékokat és ezek kezelésnek, ártalmatlanításának a
módját a fenti követelményeket szem előtt tartva vizsgáltuk.

2.2.1.

VESZÉLYES HULLADÉKOK

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének a követelményeit a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény végrehajtása tárgyában kiadott 98/2001. /VI.15/ Korm.
rendelet tartalmazza. A Korm. rendelet előírja mind a gyűjtés, tárolás, mind az ártalmatlanítás
feltételeit. A jogszabály követelményei végrehajtásának megkövetelése és ellenőrzése a területi
környezetvédelmi hatóság feladata.
Zirc kistérség települései területén nem folytatnak olyan ipari tevékenységet, amelyből
nagymennyiségű, különleges kezelést igénylő hulladékok keletkeznének. Azokat a
településeket és ezeken belül azokat a telephelyeket, ahol veszélyes hulladékok keletkeznek a
melléklet tartalmazza..
Az alábbi táblázatokban összefoglalásképpen bemutatjuk a vizsgálat kistérség települései
területén keletkezett veszélyes hulladékok fajtáját és összes mennyiségét az 1998. 1999. és
2000 évekre. Az alábbi táblázatok azokat a veszélyes hulladék fajtákat és mennyiségeket
tartalmazzák, amelyeket a gazdálkodó szervezetek és intézmények a 98/2001. /VI.15./ Korm.
rendelet előírásainak megfelelően bejelentettek
PORVA
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
BORZAVÁR
Veszélyes hulladék megnevezése
Akkumulátor
Fáradt olaj
Fáradt olajjal szennyezett cellulp.
Fáradt olajjal szennyezett textilia

1998
0,4
0,97
0,046
0,091

Mennyiség (t/év)
1999
0,065
1,065
0,039
0,029

2000
0,74
0,48
0,051
0,021

CSESZNEK
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
BAKONYSZENTKIRÁLY
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
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BAKONYBÉL
Veszélyes hulladék megnevezése
Akkumulátor
Növényvédőszerrel szennyezett csom.
anyag
Fáradt olaj.
Fáradt olajjal szennyezett fűrészpor
Fáradt olajjal szennyezett cellulp.
Fáradt olajjal szennyezett textilia
Fáradt olajjal szennyezett műanyag
Ásványolaj iszappal szennyezett talaj
Lejárt szavatosságú növényvédőszer

1998
0,04
0,005

Mennyiség (t/év)
1999
0,015
0,002

2000
0,095
0,002

0,04
0,04
0,005
0,04
-

0,08
0,04
0,005
0,08
-

0,278
0,01
0,01
0,01
0,004
0,045
0,01

1998
0,01
0,01

Mennyiség (t/év)
1999
0,01
0,01

2000
0,01
0,01

EPLÉNY
Veszélyes hulladék megnevezése
Fáradt olaj
Fáradt olajjal szennyezett textilia
BAKONYOSZLOP
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
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DUDAR
Veszélyes hulladék megnevezése
Fáradt olaj
Fáradt olajjal szennyezett fűrészpor
Fáradt olajjal szennyezett textilia
Akkumulátor
Fáradt olajjal szennyezett cellulp.
Olajleválasztó berendezés iszapja
Mosóbenzin, peroléter, egyéb benzin
Lakk és festékiszappal szennyezett vas
Fáradt olajjal szennyezett szűrőföld
Kálium
Réz-oxid
Polimerizál gyanta hulladék
Lakk maradék
Lakk és festékiszap
Festék maradék
Kátránnyal szennyezett cellulóz
Fáradt olajjal szennyezett talaj
Tartálytisztításból származó iszap

1998
3,385
0,835
0,396
1,421
0,168
7,45
0,46
0,08
0,018
0,039
0,043
0,2
1,69
2,006
-

Mennyiség (t/év)
1999
1,877
0,1
0,16
0,958
0,153
4,634
0,307
0,147
0,182
0,012
0,2
1,736
2,562
0,258
0,36

2000
1,258
0,042
0,151
3,597
0,189
6,0
0,315
0,131
0,2
1,006
1,234
0,112
1,74
994,5
8,8

1998
0,055

Mennyiség (t/év)
1999
0,05

2000
0,04

1,99
0,055
0,145
0,17

0,9
0,042
0,15
0,3

0,728
0,026
0,124
0,74

1998
55,67
0,53
1,592
0,075
0,752
0,4
0,194
89,294
0,129
0,01

Mennyiség (t/év)
1999
61,37
0,496
2,044
0,056
0,768
12,4
0,125
39,852
0,132
-

2000
71,675
1,207
4,429
0,123
1,299
5,62
0,194
63,288
0,12
-

OLASZFALÚ
Veszélyes hulladék megnevezése
Növényvédőszerrel szennyezett csom..
anyag
Fáradt olaj
Fáradt olajjal szennyezett cellulp.
Fáradt olajjal szennyezett textilia
Akkumulátor
ZIRC
Veszélyes hulladék megnevezése
Veszélyes hulladékégetés salakja
Akkumulátor
.Fáradt olaj
Fáradt olajjal szennyezett cellulp.
Fáradt olajjal szennyezett textilia
Olajleválasztó iszapja
Festék maradékokkal szennyezett vas
Romlott, használt növényi olajok
Halogén tartalmú oldószer maradék
Mosóbenzin, petroléter maradék
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Laboratóriumi vegyszer maradék
Fáradt olajjal szennyezett flakon
Homokfogóban leválasztott olaj
Szintetikus hűtő- és kenőanyagok
Kompresszor kondenzátum
Olajos csiszolóanyag iszapok
Klór-benzolok
Oldószerrel szennyezett flakon
Lakk- és festékiszap
Festék maradékok
Fáradt olajjal szennyezett fűrészpor
Lakk maradékok
Lakkal szennyezett göngyöleg
Lakkal szennyezett textilia
Ipari szennyvíztisztító iszapja
Fertőző hulladékok
Injekciós tűk, fecskendők
Fúrási, csiszolási iszap
Fáradt olajjal szennyezett föld
Bontott aszfalt
Tartálytisztításból származó iszap
Fúráshoz, csiszoláshoz használt
emulzió

0,143
0,065
14,4
18,56
0,4
0,02
0,025
0,071
1,76
0,439
1,036
0,489
0,012
0,004
-

0,167
0,1
16,8
40,5
0,22
0,02
0,031
1,55
0,755
0,429
0,89
0,341
0,16
0,126
0,017
-

0,12
0,044
12,081
33,57
0,03
0,02
0,013
2,19
0,431
0,058
1,181
0,802
0,062
0,561
0,002
0,006
34,6
4,500
1,427
4,414

NAGYESZTERGÁR
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
CSETÉNY
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
JÁSD
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
LÓKÚT
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
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PÉNZESGYŐR
Veszélyes hulladék megnevezése
Lejárt szavatosságú gyógyszerek
Injekciós tű, fecskendő
Elhullott állati tetem

1998
0,01
0,01
3,0

Mennyiség (t/év)
1999
0,078
0,023
9,1

2000
1,116
0,091
3,3

FENYŐFŐ
A vizsgálat településen különleges kezelést igénylő hulladékról a gazdálkodó szervezetek és
intézmények nem tettek bejelentést
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a vizsgált kistérség településein a különböző
telephelyeken a fenti veszélyes hulladékok gyűjtése tárolása és ártalmatlanítása a vonatkozó
jogszabályok előírásainak megfelel. Ebből eredő szennyezés a vizsgált a vizsgálat kistérségben
nem volt, a területen lévő ipari és szolgáltató egységek szabálytalan veszélyes
hulladékgazdálkodás miatt bírságot nem fizettek.

2.2.2.

KOMMUNÁLIS HULLADÉKOK

A vizsgált kistérség települései be vannak kapcsolva a szervezett hulladékgyűjtő rendszerbe. A
kistérség településein a kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása szervezett formában
történik.
A kistérség településein keletkező kommunális hulladékok mennyiségét az alábbi táblázatban
foglaljuk össze.
Település neve
Porva
Borzavár
Csesznek
Bakonyszentkirály
Bakonybél
Eplény
Bakonyoszlop
Dudar
Olaszfalú
Zirc
Nagyesztergár
Csetény
Jásd
Lókút
Pénzesgyőr
Fenyőfő
összesen

Lakosszám
fő
481
770
553
973
1.463
464
523
1.770
1.148
7.174
1.225
2.082
763
552
357
146
20.444
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Lakásszám
db
188
342
220
376
573
164
214
641
380
2.726
391
686
359
225
167
79
7.731

Keletkező hulladék
mennyisége (m3/év)
614
984
706
1.243
1.869
593
668
2.261
1.467
9.165
1.565
2.660
975
705
456
231
26.162
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A vizsgált kistérség településein keletkező kommunális hulladékot három hulladékkezelő
szervezet gyűjti és szállítja el. A három szervezet gyűjtési területe az alábbi:
Győri Kommunális Rt.:
•
•
•
•
•
•

Bakonyszentkirály
Bakonyoszlop
Csesznek
Dudar
Csetény
Fenyőfő

A fenti településeken keletkező kommunális hulladékot a szolgáltató Dudar község esetében a
helyi hulladéklerakóra szállítja, a többi település hulladékát pedig az általa üzemeltetett
hulladéklerakóban deponálja. Dudar község hulladéklerakója 1992. óta üzemel. A
hulladéklerakó engedéllyel létesült, de sem a létesítése, sem az üzemeltetés nem felel meg a
hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és
egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet előírásainak.
X-ION Kft.
•
•
•
•
•

Zirc
Jásd
Porva
Borzavár
Bakonybél

A Kft. a Bakonybél területén keletkező kommunális hulladékot a helyi hulladéklerakóra
szállítja és ott deponálja. A hulladéklerakó 1992. évben engedéllyel létesült, de sem a
létesítése, sem az üzemeltetés nem felel meg a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók
lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM
rendelet előírásainak
A többi településen keletkező kommunális hulladékot a Kft. Jásd község külterületén lévő
regionális hulladéklerakóban deponálja. Ez a regionális hulladéklerakó sem felel meg a
hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és
egyes feltételeiről szóló 22/2001. (X.10.) KöM rendelet előírásainak.
Veszprémi Kommunális Rt.
•
•
•
•
•

Lókút
Pénzesgyőr
Olaszfalú
Eplény
Nagyesztergár

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

24/137

Zirc kistérség települések környezetvédelmi programja

A Veszprémi Kommunális Rt. a fenti településeken keletkező kommunális hulladékot az általa
üzemeltetett regionális veszprémi hulladéklerakón deponálja. A hulladéklerakó engedéllyel
rendelkezik, de minden tekintetben ez sem felel meg a hulladéklerakás, valamint a
hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről szóló
22/2001. (X.10.) KöM rendelet előírásainak.
A vizsgált térségben üzemeltetett hulladéklerakókat vizsgálva megállapítható, hogy
maradéktalanul ezek egyike sem felel meg az EU követelményekkel harmonizált 22/2001.
(X.10.) KöM rendelet előírásinak.
A vizsgált kistérségben Borzavár és Zirc településeken rekultiválták a korábban használt
hulladéklerakót. A rekultiváció a hulladék rendezéséből, földdel történő betakarásából és
tereprendezésből állt. A rekultiváció során környezetvédelmi felülvizsgálatot nem végeztek és
monitoring rendszer sem létesült a rekultivációt követő hatások nyomonkövetésére. A
rekultiváció ezen módja nem felel meg a 22/2001. (X.10.) KöM rendelet előírásainak.
A kistérség hulladékgazdálkodását vizsgálva megállapítható, hogy ez kizárólag a keletkező
kommunális hulladék gyűjtéséből és hulladéklerakón történő deponálásából áll. Ez a gyakorlat
nem felel meg a korszerű követelményeknek és alapvető változtatást igényel. A hatályos
jogszabályok előírásainak megfelelően fokozatosan be kell vezetni a kistérségben a szelektív
hulladékgyűjtést és a hulladékok minél nagyobb hányadának a hasznosítását.
A kommunális hulladékok vizsgálatának eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált
kistérségéhez hasonló településeken keletkező hulladékok összetétele az alábbi.
Anyagcsoport
papír
műanyag
textil
bomló szerves anyag
üveg
fém
egyéb szervetlen anyagok

Összetételi arány
tömegszázalék (m/m%)
10-14
3-43-436-40
3-5
3-5
30-34

A potenciális újrafelhasználható anyagok közül a legnagyobb a papír részaránya, a többi
potenciálisan hasznosítható anyag együttes mennyisége összességében egyenlő a papír
mennyiségével
A kommunális hulladékban jelentős a bomló szerves anyag részaránya, amelynek a lerakással
történő ártalmatlanítását a hatályos jogszabályok szintén korlátozzák. Ezt az anyagcsoportot is
ki kell válogatni és komposztálás után hasznosítani kell.
A táblázatból látható, hogy a kommunális hulladék hasznosítható részének a kiválogatásával
jelentősen csökkenthető a lerakással ártalmatlanítandó hulladék mennyisége, következésképpen
a hulladéklerakók élettartama megnövekedik.
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A vizsgálatok adati szerint a háztartásokból, intézményekből származó kommunális
hulladékban 0,5-0,9 m/m% veszélyes hulladék található. A veszélyes hulladék alkotók aránya
az alábbi táblázattal szemléltethető.
Veszélyes hulladék alkotók
szárazelem
gyógyszer
fáradt olaj
növényvédőszer
festék, göngyöleg
akkumulátor
sütőzsiradék
fénycső

% m/m
21
13
24
2
12
10
4
2

Tekintettel arra, hogy a kommunális hulladéklerakók építésének a követelményei a veszélyes
hulladéklerakókéval összehasonlítva kevésbé szigorúak, veszélyes hulladék kommunális
hulladéklerakón nem deponálható. Egy megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer alapvető
követelménye a veszélyes hulladék kommunális hulladékból történő kiválogatása.
A vizsgálati adatok alapján megállapítható, hogy a kistérségben a jelenlegihez képest egy
teljesen új hulladékgazdálkodási rendszert kell kidolgozni és bevezetni. A új rendszerben meg
kell oldani a szelektív gyűjtést, a hasznosítható hulladékok minél nagyobb arányának a
kiválogatását és hasznosítását. Egy ilyen rendszer kidolgozása meghaladja a kistérség
településeinek a lehetőségeit ezért a fejlett országok gyakorlatát követve valamely regionális
hulladékgazdálkodási rendszerhez történő csatlakozás javasolható.
A vizsgált kistérséghez legközelebb eső ilyen regionális rendszer a jelenleg kialakítás,
kidolgozás alatt álló észak balatoni regionális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer.
A kialakításra kerülő hulladékgazdálkodási rendszerben egy központi kezelőtelepet alakítanak
ki, ahol megtörténik a nem hasznosítható és csak lerakással ártalmatlanítható hulladékok
előírásoknak megfelelő deponálása. A központi kezelőtelepen kerül kialakításra egy válogató
üzem, amelyben a telepre bekerülő kommunális hulladék hasznosítható, komposztálható és
veszélyes alkotórészeinek kiválogatását végzik. A központi kezelőtelep része továbbá egy
komposztáló és építési hulladékot feldolgozó üzem, ahol a kommunális hulladékból
kiválogatott szerves alkotók komposztálást és a kiválogatott építési hulladék
újrahasznosításhoz történő feldolgozását végzik.
A regionális hulladékgazdálkodási rendszerben a régió méretétől függően átrakó állomások
kerülnek kialakításra elsősorban a városokban. A kisebb településeken a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szelektív gyűjtés megvalósításához elegendő hulladékgyűjtő szigeteket
kialakítani.
A kistérség településein keletkező kommunális hulladékok mennyiségét és minőségét
figyelembe véve megállapítható, hogy egy regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez történő
csatlakozás esetén elegendő településenként egy-egy hulladékgyűjtő sziget kialakítása, ahol a
papír, a műanyag és az üveg szelektív módon gyűjthető. A hulladékgyűjtő szigeten a megfelelő
gyűjtőedényzet kihelyezése és a szelektív módon gyűjtött hulladék kezelése, hasznosításának
megoldása a regionális hulladékgazdálkodási rendszert üzemeltető szervezet feladata. A
hulladékgyűjtő szigetek felügyelet nélkül üzemeltethetők.
BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

26/137

Zirc kistérség települések környezetvédelmi programja

Meg kell oldani a háztartásokban és intézményekben keletkező veszélyes hulladékok szelektív
gyűjtését is. A használt akkumulátorok, olajok, festékek és növényvédőszer maradékok
számára kell megfelelő gyűjtőedényzetet biztosítani. A veszélyes hulladékok gyűjtése csak
felügyelet mellett, zárt térben végezhető, és az illetéktelenek hulladékkal történő
érintkezésének a kizárásával történhet.
A vizsgált kistérségben Zirc város területén a keletkező kommunális hulladékok helyét és
mennyiségét figyelembe véve több hulladékgyűjtő sziget kialakítására lesz szükség.
A nem a hulladékgyűjtő szigeten vagy veszélyes hulladékgyűjtőn kiválogatott kommunális
hulladékok szervezett gyűjtés keretében a központi telepre kerülnek beszállításra, ahol a
feldolgozásuk és ártalmatlanításuk megtörténik.

2.3.

VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

2.3.1.

VÍZELLÁTÁS

A vizsgált kistérség településein vezetékes vízszolgáltatás épült ki. A települések közül vannak
olyanok, melyek saját vízbázissal rendelkeznek, de vannak olyanok is, melyek kistérségi
rendszerekbe szerveződve üzemelnek. A vízellátást rendszerenként vizsgáaltuk és a vizsgálati
eredményeket az alábbiakban részletezzük.

3.2.1.1.

BAKONYBÉL:

Önálló vízbázissal rendelkező település. A községi vízmű a 21.711/1994. sz. és az azt módosító
21.311-2/1998. sz. vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemel. A községi vízhálózat II.
zónájához kapcsolódik a somhegypusztai elosztóhálózat is.
A vízmű 1975-ben épült ki, 4 db fúrt kúttal mint vízbázissal. 1979-ben meddővé váltak a III. és
IV. sz. kutak, ezért még abban az évben megfúrásra került egy mélyfúrású kút, melyet 1981-ben
tovább mélyítettek, de bekötésre csak 1984-be került.
Működés:
Az I és II. sz. fúrt, valamint a mélyfúrású kútból a búvárszivattyúk az I. zónai elosztóhálózaton
keresztül egy 250 m3-es. medencébe termelik a vizet. A medence az I. zóna magaslati, míg a II.
zóna szívóoldali tárolója. Ebből a. medencéből átemelőkkel emelik át a vizet a II. zóna 20 m3-es
magastárolójába. Innen kap vizet a településsel szomszédos Somhegypuszta is, egy medencén és
egy átemelőn keresztül.
A bakonybéli átlagos vízfogyasztás I. zónán: 150 m3/d, II. zónán: 45 m3/d, azaz összesen kb.:
200 m3/d. Somhegypuszta átlagos vízfelhasználása 5 m3/d.
Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
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Az I. és a II. kutak nitráttartalma kedvező, 10 mg/l körüli érték. Az ammónia tartalom 0,2-0,8
mg/l között mozog. A sekélymélységű kutak vizének keménysége magas.
Az V. sz. mélyfúrású kút vizének nitráttartalma 10-15 mg/l körüli értékeket mutat az utóbbi
években. A kút vizének keménysége magas.
A hálózatba táplálás előtt a gépházban, kiépítésre került a folyamatos klóradagoló berendezés. A
termelt víz szükség szerinti klórozásán kívül egyéb vízkezelésre nincs szükség.
Vízbázis védelem:
Mindhárom üzemelő kút egyaránt szennyeződés érzékeny vízadót hasznosít.
Az I. és II. kutak kialakított belső védőterületei:
-

I.: 100x100x77x38x69 m-es ötszög
II.: 100x100x100x100 m-es rombusz
V.: 20x20 m-es négyzet

A környező terület földtani, vízföldtani felépítése:
Bakonybéltől É-ra a felső triász fődolomit a felszínre bújik, némi homokos takaróval borítottan.
A fődolomit a község É-i határában ÉNY-NY, valamint K-DK irányú vetődések mentén kb. 300
m mélyre zökkent. E vetőzóna a felszínen is feltűnő határvonallal különíthető el, a völgyi síkabb
rész és a meredek erdős borítású hegyoldal válaszvonalaként.
A lezökkent völgyrészben a triász kőzettömegek felett júra mészkövek, kréta mészkövek és
márgák, felettük a harmadidőszakból eocén mészkövek és márgák, oligo-miocén márgák,
konglomerátum, majd negyedkori lösz, illetőleg a Gerence völgyében hordalék formációk
találhatóak.
Az eocén és oligo-miocén rétegek Bakonybéltől K-re, DK-re a felszínre bújnak, távolabb a kréta
rétegek is foltokban a felszínre kerülnek.
A község környezetében számos forrás fakad. Általában a térségben beszivárgó csapadékvizek
útját a vízzáró kréta márgás összletek zárják el, s források formájában bukkannak a felszínre.
Lényegében az ismertetett törésvonaltól D-re a felszíni beszivárgást a kréta márgaösszlet elzárja
a triász főkarsztvíztől, mely főkarsztvíz Bakonybél karsztkútját is táplálja.
A település vízellátását biztosító karsztkút a fent említett törésvonaltól É-ra települt, a triász
fődolomit összlet töredezett zónáiból, a főkarsztvíz összletből termel vizet.
A főkarsztvíz enyhe DK-ÉNY lejtéssel áramlik Hárskút térségétől.
Bakonybél 1-4. sz. kutak.
Ezek a kutak régebben szolgálták a település vízellátását. Elhelyezkedésük távol esik a
szennyvíztisztító teleptől, így annak káros környezeti hatása nem lehet a kutakra.
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Bakonybél 5. sz. kút.
A település vízellátását ellátó vízbázis.
A kutat a VIKUV építette 1981-ben. Felújították 1985 évben.
A kútban kialakuló vízszintek:
1981 évi állapot:
- nyugalmi vízszint:
- 210 l/p víztermeléskor:
- 220 l/p víztermeléskor:
- 290 l/p víztermeléskor:

- 80,6 m (terepszint alatt)
- 82,7 m
- 83,4 m
- 83,8 m

1985 évi állapot:
- nyugalmi vízszint:
- 240 l/p víztermeléskor:
- 480 l/p víztermeléskor:
- 600 l/p víztermeléskor:

- 91,0 m (terepszint alatt)
- 91,4 m
- 91,7 m
- 92,0 m

3.2.2.1.

DUDAR, BAKONYNÁNA, BAKONYOSZLOP, BAKONYSZENTKIRÁLY,
CSESZNEK

A fenti öt településnek egy kistérségi vízellátó rendszere alakult ki az évek folyamán különböző
üzemeltetési és vízgazdálkodási okokból. A kistérségi rendszerből Dudar település az, amelyik
tud vizet kapni a szomszédos zirci rendszerről is és jelenleg így is üzemel a nagyesztergári
glóbuszon keresztül.
A rendszer üzemeltetési szabályait a 21.992-6/1999 sz. vízjogi üzemeltetési engedély
fogalmazza meg.
A rendszer vízbázisa a Csetényi Cs81-es kút, de 1999-ben tartalék betáplálási pontként
kialakították a Nagyesztergár-Dudar összekötő vezetéket. Ezáltal Dudar és Bakonynána a Zirci I.
sz. mélyfúrású kútból is kaphat vizet. A rendszer jelenleg így is működik.
Vízigények:
Az 5 település együttes vízigénye: átlagban:364 m3/d, csúcsban: 515m3/d.
A településeken a megfelelő nyomást és az egészséges vízellátást,
- 1 db kút
- 4 db átemelő és nyomásfokozó
- 7 db medence
biztosítja.
Vízbázis:
Az 5 település alap vízbázisa a Cs-81-es kút. A mélyfúrású kutat a fúrás során feltárt eocén
mészkő és a felsőtriász fődolomit repedezett, jó vízadó képességű szakaszára képezték ki.
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Talpmélysége: 319,5 m.
A létesítéskor a nyugalmi vízszint a terepszint alatti –122,3 m-ben állt be, a mért maximális
vízhozam 2000 l/perc volt, -124,14 m-es terepszint alatti üzemi vízszint mellett.
Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
A Cs-81 sz. kút épületében kialakításra került egy automata üzemelésű nátrium hipoklorit
adagoló berendezés, mellyel a folyamatos fertőtlenítés biztosított.
A kút vize metánmentes. A vastartalom a megengedett határérték körül mozog, de jelenleg
vastalanítás nem szükséges.
Védőterületek, védőidom:
A Cs-81-es mélyfúrású kút belső védőterülete- a vízmű építése során végzett talajmechanikai
vizsgálat által feltárt rétegsor alapján, a természetes földtani védettség figyelembevételével
20x20 m. A belső védőterület 1,5 m magas drótkerítéssel van lehatárolva.
A Cs-81-es kút környezetének földtani, vízföldtani felépítése:
Csetény község a Bakony hegység K-i részén, Zirctől ÉK-re, kb. 15 km távolságra, 270-350 mBf
szinten települt.
A térség területének és távolabbi környékének földtani felépítését az e térségben lemélyített
földtani kutató fúrásokból ismerjük. E szerint a térség földtani felépítését az alábbiakban lehet
röviden összefoglalni.
A vizsgált terület az É-i Bakony felszíni mezozoós vonulatához csatlakozó paleogén
képződmények által felépített területen fekszik. A községek területén mélyített földtani kutató és
vízfeltáró fúrások 10-12 m vastag löszös üledékeket, alatta oligocén korú agyagos márgás
homokköves kifejlődésű fedőhegységi képződményeket tártak fel.
Cseténytől Ny-ra és D-re több szénkutató fúrást mélyítettek le. Ezek közül a D/244 sz fúrás 10
m-ig pleisztocén, 154,2 m mélységig felső oligocén, 224,5 m-ig középső eocén, ez alatt felső
triász korú dachsteini mészkövet tárt fel.
E fúrás közelében telepített karsztvízszint megfigyelő kutat +306 mBf szintről indították, az
alaphegységi felső triász képződményeket –54 m-en, a D/231. sz fúrás ugyancsak 306 mBf
szintről indult és krétába tartozó apti agyagot –52,9 mBf-en érte el.
Cseténytől délre, mintegy 1,5 km távolságra lévő volt Szilvár malom térségében a krétakori
képződmények a felszínen találhatók +250 mBf szinten.
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Az alaphegységi képződmények változó mélységközökben találhatók a felszín alatt. Rövid
távolságon belül 100 m-t is meghaladó vetődések a sakktáblaszerűen kiemelt és mélybe zökkenő
alaphegységi képződmények bonyolult rendszerét hozták létre.
A terület földtani felépítése alapján vízbeszerzésre csakis a triász korú karsztos kőzetekben
tározódó víz alkalmas. A karsztkőzetekben tárolt természetes vízkészlet a terület egyetlen
vízbeszerzési lehetősége. Az utóbbi években mélyített kutak is a karsztkőzet repedéseiben tárolt
vizet csapolják meg.
Csetény Cs-81. Jelű kút:
A kút 1990-ben készült, Bakonyszentkirály és Bakonyszentlászló települések vízkutató
fúrásaként. Vízjogi létesítési engedély száma: 20.551/1989.
A csövezett kút mélysége: 319,5 m.
A szűrőzött szakaszok a felszíntől mérve: 202,0-208,0 és 221,08-273,57 m.
A kútban kialakuló vízszintek:
- nyugalmi vízszint:
- 122,3 m (terepszint alatt)
- 2000 l/p víztermeléskor: - 124,14 m

3.2.3.1.

ZIRC, PORVA, BORZAVÁR, NAGYESZTERGÁR

A fenti négy településnek egy kistérségi vízellátó rendszere alakult ki az évek folyamán
különböző üzemeltetési és vízgazdálkodási okokból. A kistérségi rendszerből Dudar és
Bakonynána is tud vizet kapni a nagyesztergári glóbuszon keresztül. A rendszer jelenleg is így
üzemel.
A rendszer vízbázisai:
-

Zirc I. sz mélyfúrású kút
Zirc II. sz mélyfúrású kút
Zirc Reguly forrás (ásott kút)
Olaszfalú 1 db ásott kút
Pálihálás (Borzavár-Porvai vízrendszer) 2 db forrásfoglalás

A rendszerhez 6 db medence, 2 db magastároló (glóbusz) és 3 db átemelő gépház tartozik. Az
átemelők közül a legjelentősebb a Zirci I. sz. átemelő, mely a Zirci ásott kút védőterületén
található. Innen történik Kardosrét, Borzavár, Porva, Zirc I. és II. zóna, valamint Olaszfalú
megtáplálása, az átemelő mellett található 500 m3-es medence segítségével.
Zircen két nyomászóna lett kialakítva. Ezeknek a vízigényét a három zirci vízbázisból elégítik
ki. Zirc-Kardosrét városrészét az I. zónáról látják el.
Olaszfalú önálló vízbázissal rendelkezik, de ez nem képes kielégíteni a település vízigényét,
ezért a hiányzó mennyiség Zircről érkezik.
Hasonló a helyzet a Borzavár-Porvai rendszernél is, melynek vízbázisa a Pálihálási
forrásfoglalások. A forrásfoglalások szárazabb nyarakon teljesen elapadnak, ilyenkor a vízellátás
teljes egészében Zircről történik.
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Vízigények:
-

Zirc I. zóna átlag:1112 m3/d, csúcs:1400 m3/d
Zirc II. zóna átlag:94 m3/d, csúcs:112 m3/d
Nagyesztergár átlag: 64m3/d, csúcs:80 m3/d
Olaszfalu átlag:73 m3/d, csúcs:138 m3/d
Borzavár I. zóna átlag:47 m3/d, csúcs:82 m3/d
Borzavár II. zóna átlag:37 m3/d, csúcs:64 m3/d
Porva átlag: 34m3/d, csúcs:38 m3/d

Vízbázisok, vízföldtani adatok:
A rendszer vízbázisai a Zirci 1. és 2. számú mélyfúrású kutak, és a Reguly forrás (ásott kút), az
Olaszfalui ásott kút, és a Borzavár-Páliháláspusztai forrásfoglalások.
A mélyfúrású kutak a felső-triász, illetve júra mészkő repedéses-töréses rendszerében tározódó
főkarsztvizet csapolják meg. A karsztvíztároló összlet az 1. sz. kútnál a felette települt agyagos,
márgás rétegek miatt helyileg védett, de a 2. sz. kútnál és a térségében felszíni-felszín közeli,
szennyeződésre érzékeny.
Zirc 1. sz. kút adatai:
Létesült 1972.-ben
Mélysége: 420,0 m
Szűrőzése: 311,9-420,0 m között
Nyugalmi vízszint: -219,8 m
Max vízhozam: 1500 l/p
Belső védőterület: 85x50 m-es téglalap
Zirci 2.sz. kút adatai:
Létesült 1987.-ben
Mélysége: 403,0 m
Szűrőzése: 129,3-356,0 m valamint 356,0-503,0 m között
Nyugalmi vízszint: -200,35 m
Max vízhozam: 660 l/p
Belső védőterület: 40x50 m-es téglalap
A zirci Reguly forrás a település NY-i határában felszínen lévő kréta összletek beszivárgó
csapadékvizéből táplálkozik, talajvíz jellegű, szennyeződés iránt érzékeny vízadóra települt.
Zirci Reguly forrás adatai:
Létesült 1953.-ban, 2 m-es átmérőjű aknás forrásfoglalás
Mélysége: 6,8 m
Nyugalmi vízszint: -4,20 m
Maximális vízhozam: 695 l/perc
Belső védőterület: 28.035 m2 méretű sokszög
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A területen a fedett részeken vékony pleisztocén takaró alatt oligocén, miocén, eocén üledékek
települtek a kréta üledék felett. Az Olaszfalui ásott kút nagy valószínűséggel a pleisztocén
üledékek, illetve a törmelékes összlet felső zónájának talajvíz jellegű felszínközeli vizét
hasznosítja.
Olaszfalui ásott kút adatai:
Létesült 1910.-ben, 3,80 m-es átmérőjű aknás kút
Mélysége: 5,50 m
Nyugalmi vízszint: -3,62 m
Maximális vízhozam: 84 l/perc
Belső védőterület: 45x45 m-es négyzet
A Borzavár-Pálihálási források térségében kréta, júra alaphegységi képződmények találhatók a
felszínen, felszínközelben. A források a felszínközeli törmelékes (mészkőtörmelék) összletből
fakadnak, utánpótlódásuk közvetlenül a beszivárgó csapadékvizekből történik, szintén talajvizes
jellegű, szennyeződés iránt érzékeny vízadó.
Borzavár-Páliháláspusztai forrásfoglalás adatai:
Létesült 1970.-ben, 4 m mélységű 50 m hosszúságú galériával
Mélysége: 4,0 m
Nyugalmi vízszint: -2,72 m
Maximális vízhozam: 60,0 l/perc
Belső védőterület: 5905 m2 méretű sokszög
Porva körzetében a felszínen, felszínközelben a felső triász mészköves összlet található. A
község déli és északi határában az alaphegységre márgás kifejlődésű eocén települt. A forrás
vízadója talajvizes jellegű, szennyeződésre igen érzékeny. A forrás az utóbbi években erősen
elszennyeződött, jelenleg csak, mint tartalék vízbázis üzemel, vízkivétel nincs.
Porvai forrásfoglalás adatai:
Létesült 1958.-ban, 1,7x1,5 m-es aknával készült forrásfoglalás
Mélysége: 1,8 m
Nyugalmi vízszint: -1,0 m
Maximális vízhozam: 60 l/perc (korábbi adatok szerint)
Belső védőterület: 1600 m2 nagyságú sokszög
Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
Mindkét zirci mélyfúrású kút vízminősége kiváló, vízkezelést egyik sem igényel. Nitráttartalmuk
10-25 mg/l körül mozog. Vas és mangántartalmuk nem számottevő.
A zirci Reguly forrásból kitermelhető víz nitráttartalma a mélyfúrású kút eredményeinél
valamivel rosszabb képet mutat, de még így sem éri el a 30,0 mg/l-es értéket , ami a határérték
közel felét (50 mg/l) teszi ki. A belterület közelsége miatt időszakosan előfordul rosszabb
bakteriális érték, de ez fertőtlenítéssel kezelhető.
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Az Olaszfalui ásott kút nitráttartalma szintén emelkedő tendenciát mutat már évek óta, de még
mindig a megadott határérték alatti, vízszolgáltatásra alkalmas. A víz keménysége magas,
átlagosan 270 CaO mg/l körüli értéket mutat.
A Borzavár-Páliháláspusztai forrás vize nirtráttartalomra szintén kedvező 20-25 mg/l, de az
emelkedő tendencia itt is megmutatkozik.
Általánosságban elmondható, hogy a Bakonyi karsztforrások vízmennyiségi szempontból a
hidrológiai viszonyokra (csapadékviszonyok) igen érzékenyek. Vízminőségi szempontból a
nitráttartalom esetében emelkedő tendencia észlelhető ( a kezdeti 10 mg/l értékről 20-25 mg/l-es
értékre emelkedett), bakteriológiai mérések szerint előfordul magas telepszám, ritkán coliform
is, ami a belterületek közelségéből fakad.

3.2.4.1.

EPLÉNY

Eplény településnek önálló vízbázisa és vízellátó rendszere van. A vízellátás 1 db kútból, mint
vízbázisból történik, a szükséges hálózati nyomást 2x50 m3-es. medence biztosítja.
A vízellátó rendszer 1958-ban épült ki, majd 1960-ban bővítették.
A település vízigénye: átlag:35 m3/d, csúcsban:66 m3/d.
A sekély mélységű kútból a vizet búvárszivattyú nyomja a 2x50 m3-es medencébe, ahonnan
gravitációs úton jut el a fogyasztókhoz a víz.
Vízbázis:
A vízbázis körzetében pleisztocén löszös, hordalékos összlet alatt oligocén záróösszlet települt.
A település keleti határában felszínen, felszín közelben található a felsőtriász fődolomit.
A kút a felszínközeli hordalékos réteget csapolja meg, jellegét tekintve talajvíz. A feltárt vízadó
jellege miatt a vízbázis szennyeződésre érzékeny.
A kút adatai:
Létesítés éve: 1956
Mélysége 12,0 m
Szűrőzött szakasz: 3,70-8,70 m között
Nyugalmi vízszint: -1,93 m
Vízhozam: 140 l/perc
Belső védőterület: kb. 50 m sugarú kör
A romló vízminőség (nitráttartalom 42 mg/l ) miatt a védőterületen belül egy mélyfúrású kút
kialakítására került sor 2001 évben. A kút beüzemelése és a védőterületi határok meghatározása
folyamatban van. Az új mélyfúrású kút alsóbb, védett vízadó réteget csapol meg.
Az új mélyfúrású kút a védőterületen belül lett kialakítva.
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Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
Fent leírtak szerint a kút nitráttartalma az évek során folyamatosan emelkedett, jelenleg 42-43
mg/l, ezért az Önkormányzat új kutat fúratott.

3.2.5.1.

CSETÉNY

Csetény község vízellátása a Csetény-Szápár-Tés kistérségi vízellátó rendszerről történik. A
rendszer főbb elemei: 3 db vízbázis, 3 db medence, 1 db magastároló (glóbusz), 1 db átemelő
gépház és egység.
A rendszer vízbázisai:
Jásd K-1-es mélyfúrású kút
Jásd Szentkút forrás (üzemen kívül)
Csetény K-3-as mélyfúrású kút
A kistérségi rendszer több átalakításon ment keresztül, mire elérte jelenlegi üzemrendjét, ami
1997-ben állt be.
A rendszer két vízbázisa közül a Jásdi K-1 jelű kútból a vizet a búvárszivattyú egy térszíni
medencébe termeli. Innen az átemelő gépházba telepített szivattyúk segítségével lehet a vizet
igény szerint a Tési glóbuszba, illetve közvetlenül a csetényi hálózatba, azon keresztül pedig a
Szápári medencébe juttatni.
A rendszer másik vízbázisa a Csetényi K-3 jelű kút, melyből a kivett víz a Csetényi 150 m3-es
medencébe, illetve a Szápári 100 m3-es medencébe jut. A két medence a két település
ellennyomó medencéjeként üzemel.
Vízigények:
Csetény község vízigénye: átlag:152 m3/d, csúcsban: 243 m3/d
Földtani és vízföldtani jellemzők:
Csetény és Szápár községek a Bakony hegység K-i részén, Zirctől ÉK-re, kb. 15 km távolságra,
270-350 mBf szinten települtek.
A térség területének és távolabbi környékének földtani felépítését az e térségben lemélyített
földtani kutató fúrásokból ismerjük. E szerint a térség földtani felépítését az alábbiakban lehet
röviden összefoglalni.
A vizsgált terület az É-i Bakony felszíni mezozoós vonulatához csatlakozó paleogén
képződmények által felépített területen fekszik.
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A községek területén mélyített földtani kutató és vízfeltáró fúrások 10-12 m vastag löszös
üledékeket, alatta oligocén korú agyagos márgás homokköves kifejlődésű fedőhegységi
képződményeket tártak fel.
Cseténytől Ny-ra és D-re több szénkutató fúrást mélyítettek le. Ezek közül a D/244 sz fúrás 10
m-ig pleisztocén, 154,2 m mélységig felső oligocén, 224,5 m-ig középső eocén, ez alatt felső
triász korú dachsteini mészkövet tárt fel.
E fúrás közelében telepített karsztvízszint megfigyelő kutat +306 mBf szintről indították, az
alaphegységi felső triász képződményeket –54 m-en, a D/231. sz fúrás ugyancsak 306 mBf
szintről indult és krétába tartozó apti agyagot –52,9 mBf-en érte el.
Cseténytől délre, mintegy 1,5 km távolságra lévő volt Szilvár malom térségében a krétakori
képződmények a felszínen találhatók +250 mBf szinten.
Az alaphegységi képződmények változó mélységközökben találhatók a felszín alatt. Rövid
távolságon belül 100 m-t is meghaladó vetődések a sakktáblaszerűen kiemelt és mélybe zökkenő
alaphegységi képződmények bonyolult rendszerét hozták létre.
A terület földtani felépítése alapján vízbeszerzésre csakis a triász korú karsztos kőzetekben
tározódó víz alkalmas. A karsztkőzetekben tárolt természetes vízkészlet a terület egyetlen
vízbeszerzési lehetősége. Az utóbbi években mélyített kutak is a karsztkőzet repedéseiben tárolt
vizet csapolják meg.
Csetény K-3. Jelű kút:
A kút 1982-ben létesült ivóvíz kivétel céljából a csetényi Gajamenti Mg. Tsz. Tehenészeti
telepén. Vízjogi engedély száma:22.086/81.
A csövezett kút mélysége: 3120,0 m.
A szűrőzött szakasz a felszíntől mérve: 246,0-306,0 m között.
A kútban kialakuló vízszintek:
- nyugalmi vízszint:
- 135,4 m (terepszint alatt)
- 860 l/perc víztermeléskor: - 135,6 m
- 1340 l/perc víztermeléskor: - 135,7 m
Jásd K-1. Jelű kút:
A kút 1972-ben létesült
Talpmélysége: 300,0 m
Nyugalmi vízszintje: -121,4 m
Szűrőzött szakaszok: 128,0-130,0, 136,0-140,0, 200,0-202,0, 205,0-207,0, 210,0-300,0m
között
A kútból kivehető vízmennyiség: 70,0 l/perc
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Jásdi Szentkút forrás:
A forrásfoglalás 1966-ban létesült.
Talpmélysége: 3,8m
Belső átmérője: 3,0m (beton gyűrűből épült)
Nyugalmi vízszint: -1,7m
Üzemi vízszint: -2,9m
A kút jelenleg nem üzemel, vízminőségi okok miatt.
A kútból elméletileg kivehető vízmennyiség: 195 l/perc.
Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
A K-1 jelű kút vízminőségében emelkedő tendenciát mutat a nitrát értéke. A nitrit és az ammónia
értéke mindkét üzemelő kút esetében minimális, gyakorlatilag nullának tekinthető. Mindkét kút
vize keménynek tekinthető, 250-314 CaO mg/l.
A bakteriológiai jellemzőket tekintve, a vízbázisok esetenként minimális telepszám emelkedést
mutatnak, de ez fertőtlenítéssel kezelhető. A kutak vize a klórozást kivéve vízkezelést nem
igényel.

3.2.6.1.

LÓKÚT, PÉNZESGYŐR

A két település a Hárskút-Lókút-Pénzesgyőr-Aklipuszta kistérségi vízellátó rendszer része. A
rendszer több átalakítás után jelenlegi formájában 1990 óta üzemel.
A rendszer két vízbázisból (az egyik üzemen kívül), egy központi átemelőből, öt magastároló
medencéből áll.
A négy községet ellátó kistérségi vízmű vízbázisa a hárskúti mélyfúrású kút. A kútból
búvárszivattyú termeli ki a vizet és nyomja a kút védőterületén épült 50 m3-es tároló térszíni
medencébe. Innen a víz ráfolyik a két db csőtartályba elhelyezett szivattyúra. Az átemelő
szivattyúk emelik a kistérségi rendszer 2x100 m3-es magastároló medencéjébe, mely Lókút és
Hárskút között található, valamint Hárskút község 50 m3-es medencéjébe. Ebbe a medencébe
termelhet a jelenleg nem üzemelő Anti forrásba telepített szivattyú is.
Lókút községi hálózat, a lókúti 50 m3-es ellennyomó medence a 2x100 m3-es magastároló
medencéből nyomáscsökkentőn keresztül kapja a hárskúti mélyfúrású kút vizét.
Pénzesgyőr vízellátását biztosító távvezeték a hárskúti 50 m-es medencéből indul és Pénzesgyőr
déli határán épült 100 m3-es medencébe, köt be. A községi hálózatba a medence fogyasztó
vezetékén keresztül folyik a víz.

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

37/137

BAKONYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

Vízigények:
Lókút átlagos vízigénye: 53,4 m3/d, csúcsvízigény: 80,1 m3/d
Pénzesgyőr átlagos vízigénye: 29,6 m3/d, csúcsvízigény: 44,4 m3/d
Vízbázis:
Hárskút mélyfúrású kút:
A kút 1984-ben készült:
Talpmélysége: 300,0 m
Szűrőzése: 107,0-280,7 m között hasított csővel
Nyugalmi vízszint: 206,0 m
A kútból kivehető vízhozam: 520 l/perc
Hárskút Anti forrás:
A forrásfoglalás 1,20 m-es átmérőjű beton gyűrűkből készült
Mélysége: 12 m
Maximális vízhozama: 70 l/perc, 4,80 m üzemi vízszint mellett
Vízminőség:
A kitermelt és a hálózaton szolgáltatott ivóvíz minőségét rendszeresen vizsgálja a Bakonykarszt
Rt. akkreditált laborja, illetve ellenőrző méréseket végez az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete.
A vízminőségi vizsgálatok alapját a 201/2001. sz. Korm. rendelet előírásai adják.
A mélyfúrású kút vize minőségi szempontból is megfelelő, a kitermelt víz kezelést nem igényel.
A gépházban a klórozás lehetősége kiépített.

3.2.7.1.

FENYŐFŐ

Fenyőfő település egy 17 települést magában foglaló nagytérségi vízellátó rendszernek a
részeként üzemeltetett település. A fent leírt településektől eltérően ezen a településen az
üzemeltetést nem a Bakonykarszt Rt. végzi, hanem a PannonVíz Rt. az üzemeltető.
Az egész nagytérségi rendszer vízbázisa a Fenyőfői bányamezőben kialakított vízakna.
A nagytérségi vízellátó rendszerhez egy db vízbázis 3 db átemelő gépház és 11 db medence
(magastároló) továbbá, 5 glóbusz tartozik.
Fenyőfő község a Bakonyszentlászlói 1000 m3-es medencéből, az átemelőn keresztül kap vizet a
2x 100 m3-es medencéjébe ill. a hálózatba. A 2x100 m3-es medencéből kap továbbá vizet
Bakonyszűcs és Bakonykoppány település is.

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

38/137

Zirc kistérség települések környezetvédelmi programja

Vízbázis:
Az Észak-bakonyi Regionális Vízellátó rendszer vízbázisa a Fenyőfői I. sz. bányamaezőben
kialakított vízakna.
A 2. és a 3. sz. fúrólyukak egy bányászati vágatrendszerből termelik a vizet. A két kút egymástól
a felszínen 15 m-re helyezkedik el.
A fúrólyukak mélysége 200.0 m
Az üzemi vízszint –115,0 m
A kútból 6000 l/perc vízhozam vehető ki.
Vízminőség:
A fent nevezett vízbázisból kivehető víz minősége nem kifogásolható, kiváló karsztvíz.

3.2.8.1.

JÁSD

Jásd település önálló vízbázissal és önálló vízelosztó hálózattal rendelkező település.
A vízművet az Önkormányzat üzemelteti. A szolgáltatott vízzel kapcsolatban sem mennyiségi,
sem minőségi kifogások nem merültek fel.

2.3.2.

CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

A vizsgált települések közül az alábbiakon nincs csatornahálózat:
Jásd
Lókut
Pénzesgyőr
Zirc, Bakonybél, Eplény önálló szennyvíztisztító teleppel rendelkező település. (Üzemeltető:
Bakonykarszt Rt.)
A több települést összefogó szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerek az alábbiak:
(Kiemelve azt a települést, melynek területére esik a szennyvíztisztító telep.)
Borzavár-Porva(Üzemeltető: Bakonykarszt Rt.)
Szápár-Csetény(Üzemeltető: Bakonykarszt Rt.)
Dudar-Bakonynána-Bakonyoszlop-Bakonyszentkirály-Csesznek-OlaszfaluNagyesztergár(Üzemeltető: Bakonykarszt Rt.)
Fenyőfő a Bakonyszentlászlói rendszerhez tartozó település(Üzemeltető: PannonVíz Rt.)
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3.2.1.2.

BAKONYBÉL

A település önálló csatornahálózattal és önálló szennyvíztisztító teleppel rendelkezik.
A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 30213-6/98. sz. határozatában a bakonybéli
szennyvíztisztító telepre vonatkozólag szigorúbb egyedi határértéket állapított meg.
A határozatban foglalt előírások a következők:
KOI
NH3-NH4-N
öP
NO3
Leb. Anyag
PH
SZOE (zsír-olaj)

50 mg/l
2 mg/l
1,8 mg/l
40 mg/l
100 mg/l
6,5-8,5
6 mg/l

A szennyvíztisztító telepről elfolyó szennyvízek egyéb komponenseinek ki kell elégítenie a
többször módosított rendelkezés VI-os vízminőségvédelmi területre előírt határértékeit.
Bakonybéli csatornahálózati rendszer
A településen létesült csatornahálózat elválasztó rendszerű és gravitációs jellegű. A domborzati
viszonyok miatt, két közbenső átemelő létesítésére volt szükség, továbbá négy ingatlan házi
átemelővel csatlakozik a rendszerhez. A település szennyvízét végátemelő juttatja a
szennyvíztisztító telepre.
A rendszer KG PVC csövekből épült. A mérete DN 200-as keresztmetszetű.
A házi bekötések DN 150-es KG PVC csőből készültek.
A nyomóvezeték anyaga KPE.
A csatornahálózat az egész településen kiépült.
A csatornahossz átmérő szerinti megoszlása:
DN 200
DN 150 (bekötések)
NA 160 KPE
NA 110 KPE
NA /+ KPE

9984,5 fm
5133,0 fm
408,0 fm
334,0 fm
600,5 fm

A csatornahálózat egyéb létesítményei:
Gyüjtő akna:
Tisztító nyílás:
Házi bekötés: (tervezett)
Házi bekötés: (tényleges)
Átemelő:

252 db
79 db
499 db
358 db
7 db
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A csatornahálózat az egész településen kiépült. A rendszer bővítése a közeljövőben nem várható.
A bekötőcsonkok az ingatlanokra megépültek. A rákötések az elmúlt években felgyorsultak.
A szennyvíztisztítás rendszere:
A szennyvíztisztító telepen Bakonybél településen összegyűjtött és a csatornahálózatokon
továbbított kommunális szennyvizeket tisztítják.
A telep szippantott szennyvizet is fogad.
A telep tisztítási technológiája a BIOGEST Kft. egymedencés visszaduzzasztásos elven működő
SBR eljárása. A telep vezérlése a BIOGEST Kft. és az ASK Kft. által közösen kifejlesztett,
számítógéppel vezérelt szabadon programozható eljárása a két cég közös gyártmánya.
A nyers szennyvíz tisztítása a technológia szerint egy biológiai medencében történik. A biológiai
medencéből kikerülő stabilizált iszap (iszapéletkor 24-28 nap) a szennyvíztisztító telep
iszaptároló medencéjébe kerül tárolásra. Itt lehetőség van az iszap további kezelésére ill.,
besűrítésére. A jelenlegi technológia szerint a stabilizált iszapot a zirci szennyvíztisztító telepre
szállítják be, ahol komposztálásra kerül.
A tisztított víz, ülepítés után nyomott vezetéken keresztül jut a befogadó, Gerence-patakba. A
nyomott rendszerű tisztított víz bevezetést a Gerence-patak szélsőséges vízviszonyai indokolják.
A tervezés időszakában ugyanis a patak medre a szennyvíztisztító telep környezetében nyelőként
viselkedett, majd 50%-os vízveszteséget produkálva. Mivel a település egészséges ivóvízét
biztosító vízbázis szintén a Gerence-patak partján található, mégpedig annak a szennyvíztisztító
teleptől számítottan alsóbb szelvényében, így került kiválasztásra az a megoldás, mely szerint a
tisztított szennyvizet a vízbázis alatti szelvénybe lehet csak bebocsátani a befogadóba. Eszerint a
kutak depressziós tartományában a patakot a tisztított szennyvíz nem terheli. A szennyvíztisztító
telep medencéi zártak. A biológiai medencén lett kialakítva a minimális szociális igényt ellátó
kezelőépület, ahol a villamos berendezések, a tisztítási rendszert vezérlő berendezés, valamint a
harmadik tisztítási fokozatot biztosító berendezések kerültek elhelyezésre.
A telepre előírt tisztítási hatásfok:
- KOI
- NH4-N
- pH
- Lebegőanyag
- öP

50 mg/l
2,0 mg/l
6,5-8,5
100 mg/l
1,8 mg/l

A szennyvíztisztító telep főbb műszaki jellemzői
A telep a község határában a Gerence-patak és a Németbánya felé vezető út által határolt
területen épült meg. A szennyvíztisztító telep technológiájának időjárástól való függetlensége,
valamint az előírt határértékek betarthatósága miatt zárt kialakítású
Az iszaptároló medence kialakítása szintén zárt, ami mindennemű szaghatást megakadályoz.
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A szennyvíztisztító telep műtárgyai:
Biológiai műtárgy méretei:
-

A telep névleges kapacitása: 200 m3/d
A telep teljes tározótérfogata: 338,4 m3
A kombinált műtárgy átmérője: 12,0 m
Mélysége: 5,0 m, maximális vízmélység: 4,20 m
Üzemi vízszint: 259,25 mBf
A műtárgy alapterülete: 113,0 m2
A biológiai műtárgy hasznos térfogata: 474,6 m3, ebből
maximális iszaptérfogat: 186 m3, átlagosan tartandó iszaptérfogat: 135 m3
A műtárgyak kialakítása: vízzáró szulfátálló vasbeton.

A végátemelő a Gerence-patak és az üdülőhöz vezető út melletti közterületen került megépítésre.
Az átemelő gravitációs úton fogadja a település összes szennyvízét. Az átemelő vasbeton
szerkezetű, szulfátálló vasbetonból készült, MOBA jelleggel. Az átemelő szivattyúi SARLIN
gyártmányok, valamint a vezérlőszekrény is a SARLIN gyár terméke.
Az egymedencés üzem biológiai technológiájának bemutatása:
Az SBR reaktorelvnek megfelelően minden, a tisztítással összefüggő folyamat egy medencében
zajlik le. Ezalatt a szerves és szervetlen anyag lebontást, nitrifikációt és denitrifikációt, biológiai
és kémiai foszforlebontást és a kezelt szennyvíz ülepítését értjük.
A biológiai medencébe az átemelőn keresztül kerül a szennyvíz. A medencébe a nyers szennyvíz
befolyása nem csillapított, a sugárban érkező szennyvíz minimális oxigénbevitelt eredményez.
A biológiai medencébe került szennyvíz oxigéntartalmát mérjük és ennek függvényében megy
végbe a levegőztetés folyamata.
Az oxikus szakaszban lezajlik a szerves anyagok és az ammónia oxidációja.
Az anoxikus fázisban a levegőztető turbina egyetlen funkciója a kezelt szennyvíz intenzív
átkeverése, amivel a nitrogén távozását elősegítjük.
A technológia tökéletesen átkevert anoxikus körülményeket tud biztosítani.
Az anoxikus szakasz lejárta után újabb oxidációs szakasz következik és ez az eljárás folytatódik
a tisztítási ciklus végéig. A tisztítási ciklust utókezeléssel zárjuk le, majd megkezdődik a
tökéletes ülepedő képességű kezelt szennyvíz ülepedése, aminek időtartama: 2 h.
Az ülepítési szakasz után a tisztavizet nyomócsövön keresztül juttatjuk a befogadóba. Az
ülepedési időszakban a nyers szennyvíz bejutását meg kell akadályozni a tisztított víz
nyomócsövébe. Ezt az átemelő letiltásával érhetjük el. Erre lehetőség van, mivel az éjszakai
órákban a településen nem képződik szennyvíz, ill. a minimálisan képződő szennyvizet az
átemelőben lehet átmenetileg tárolni.
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Iszapvonal:
A dekantált vizet időszakosan a biológiai műtárgyba vissza kell emelni, a többcélú szivattyú
segítségével.
Az iszaptárolóba kerülő fölösiszap élettartalma 22-28 napos. Az iszap fajlagos élő része 40%
körüli érték. Az iszap, a biológiai medencében eltöltött időt figyelembe véve a tározóba
kerülésekor már stabilizáltnak tekinthető.
Az iszaptároló kapacitása 180 napos mennyiségnek felel meg, teljes kiterhelésnél. Az
iszapsűrítés módja gravitációs. Az ülepedett iszap tetejéről a dekantált vizet a biológiai
medencébe vissza kell emelni és tovább kezelni.
Fertőtlenítés:
A fertőtlenítés a tisztított szennyvíz nyomóvezetékében történik. A gépházban lévő műanyag
tartályból az ürítő szivattyúval egyidőben induló adagoló szivattyúval 90%-os ipari HYPO
oldatot juttatunk a vezetékbe. A nyomóvezeték térfogata 8m3.
Mennyiségmérés:
A napi szennyvízmennyiséget az ürítő szivattyú leszívási szintjének változásából a számítógép,
program alapján határozza meg és nyomtatja ki.
Iszap elhelyezés:
A szennyvíztisztítás során keletkező iszapot egy külön erre a célra épített tárolómedencében
gyűjtik. Az iszaptároló 180 napos iszapmennyiség tárolására alkalmas. A tároló szennyvíz puffer
tároló funkcióját is figyelembe véve a sűrített iszapot legalább kéthavonta el kell szállítani a zirci
szennyvíztisztító telepre. Az iszap további kezelése (gépi víztelenítés, komposztálás
segédanyagok felhasználásával) és a mezőgazdasági kihelyezés a zirci szennyvíziszappal együtt
történik.
A szennyvíztisztító telep környezetének földtani és vízföldtani jellemzői:
A szennyvíztisztító telep Bakonybél községtől ÉNY.ra a Gerence-patak völgyében épült meg,
kb. 258 mBf. szinten. A környező terület változatos földtani felépítésű.
Bakonybéltől É-ra a felső triász fődolomit a felszínre bújik, némi homokos takaróval borítottan.
A fődolomit a község É.i határában ÉNY-NY valamint K-DK irányú vetődések mentén kb. 300
m mélyre zökkent. E vetőzóna a felszínen is feltűnő határvonallal különíthető el, a völgyi síkabb
rész és a meredek erdős borítású hegyoldal válaszvonalaként.
A lezökkent völgyrészben a triász kőzettömegek felett júra mészkövek, kréta mészkövek és
márgák, felettük a harmadidőszakból eocén mészkövek és márgák, oligo-miocén márgák,
konglomerátum, majd negyedkori lösz, illetőleg a Gerence völgyében hordalék formációk
találhatóak.
Az eocén és oligo-miocén rétegek Bakonybéltől K-re, DK-re a felszínre bújnak, távolabb a kréta
rétegek is foltokban a felszínre kerülnek.
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A község környezetében számos forrás fakad. Általában a térségben beszivárgó csapadékvizek
útját a vízzáró kréta márgás összletek zárják el, s források formájában bukkannak a felszínre.
Lényegében az ismertetett törésvonaltól D-re a felszíni beszivárgást a kréta márgaösszlet elzárja
a triász főkarsztvíztől, mely főkarsztvíz Bakonybél karsztkútját is táplálja.
A település vízellátását biztosító karsztkút a fent említett törésvonaltól É-ra települt, a triász
fődolomit összlet töredezett zónáiból, a főkarsztvíz összletből termel vizet.
A főkarsztvíz enyhe DK-ÉNY lejtéssel áramlik Hárskút térségétől.
Közeli vízkutak, vízbázisok adatai:
Bakonybél 1-4. Sz. kutak.
Bakonybél 5. Sz. kút.
Potenciális szennyezőforrások:
•
•
•
•

szennyvízcsatorna hálózat hibájából exfiltráció
szennyvízcsatorna hálózat dugulásából adódó kiöntések
átemelő üzemzavarából bekövetkező kiöntés
szennyvíztisztító telep meghibásodásából adódóan a határértéket meghaladó minőségű
szennyvíz befogadóba kerülése.

Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása
Felszíni vizek:
Veszélyeztetett felszíni víz a Gerence-patak, mely nem csak a tisztított szennyvizek, hanem a
környék felszíni vizeinek is a befogadója.
A szennyvíztisztító telep a befogadótól 30-50 m-re található.
A tisztított szennyvíz befogadója a Gerence-patak. A szennyvízbevezetés a községi vízműkút
külső egészségügyi védőterületén kívül történik. A vízfolyás a szennyvízbevezetés alatti több
kilométeres szakaszon nyílt karsztos, vagy csak vékony fedőréteggel bíró területen folyik.
Felszín alatti vizek:
Mivel a Gerence-patak igen sérülékeny területen folyik keresztül (nagyrészt fedetlen karszt) így
kapcsolata a felszín alatti vizekkel is állandó és igen érzékeny.
Csapadékmentes száraz időszakban a mederben a vízhozam jelentősen lecsökken. A mederből
való elszivárgás előfordul, sőt esetenként a 40%-ot is elérheti a mederben szállított vízhozamra
vonatkozólag.
A szennyvíztisztító teleptisztított szennyvizeinek befogadó szelvénye (Gerence-patak 38+420
km szelvénye) a vízkivételi kút alatt mintegy 150 m-re található.
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A befogadó hidraulikai adatai
A telep tisztított szennyvizét a Gerence-patak bal partján a 38+420 km szelvényébe vezetik.
A befogadó szelvény kisvizi hozama:20-50 l/s
A befogadó szelvény középvizi hozama:100-120 l/s
A befogadó szelvény nagyvizi hozama:500 l/s
A tisztított szennyvíz folyásfenék szintje a kitorkolló fejnél: 253,50 mBf.
A befogadóra – Gerence patak – vonatkozó vízminőségi kategória: I.
Kibocsátott napi tisztított szennyvízmennyiség 200 m3/d.

3.2.2.2.

BORZAVÁR, PORVA

A szennyvíztisztító telep elhelyezkedése:
Borzavár település határától DK-re található a szennyvíztisztító telep
A 30604-9/98. számú határozatában a KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség a borzavári
szennyvíztelep elfolyó szennyvízére vonatkozólag szigorúbb egyedi határértéket állapított meg
az alábbiak szerint:
- KOI
- NH3-NH4-N-ben
- öP
- nitrát
- Összes só
- leb. Anyag
- pH
- SZOE (zsír-olaj)

50 mg/l
2 mg/l
1,8 mg/l
40 mg/l
1000 mg/l
100 mg/l
6,5-8,5
6 mg/l

Az engedély 2003. december 31-ig érvényes.
Csatornahálózati rendszerek
Borzavár és Porva településen létesült csatornahálózat elválasztott rendszerű és gravitációs
jellegű. A domborzati viszonyok miatt Porván 4db, míg Borzaváron a tervezett 3 db-al szemben
csak 1 db közbenső átemelő épült. Borzaváron 1 db, míg Porván öt ingatlan helyi átemelővel
csatlakozik a rendszerhez. A települések szennyvízét a borzavári átemelő, amely egyben
végátemelő, juttatja a szennyvíztisztító telepre.
A rendszer KG PVC csövekből épült. A mérete DN 300 és DN 200-as keresztmetszetű.
A házi bekötések DN 150-es KG PVC csőből készültek.
A nyomóvezetékek anyaga KPE.
A csatornák lejtése 3-20 % között van.
A csatornák üzemeltetése műanyag tisztítónyílások és beton aknákon keresztül biztosítható.
Beton akna építésére került sor minden vízszintes iránytörésnél, ahol kettőnél több csatorna
találkozik, út, felszíni vízfolyás keresztezésénél valamint a szintkülönbségek áthidalásánál.
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A műanyag csövek csatlakoztatása az aknákhoz, gumigyűrűvel tömített falazóidommal történt. A
csatornahálózat mindkét településen teljesen kiépült.
A településenkénti csatornahosszak az átmérő és az anyag szerint az alábbiak szerint alakult:
Borzavári csatornahálózati rendszer:
DN 300
DN 200
DN 150
NA 160 KPE
NA 110 KPE

343,5 fm
5.680,6 fm
3.269,0 fm
142,0 fm
285,0 fm

Beton gyűjtő akna
Tisztító nyílás
Házi bekötés (tervezett)
Házi bekötés (tényleges)
Átemelő

130 db
44 db
399 db
295 db
1 db

Porvai csatornahálózati rendszer:
DN 200
DN 150
NA 160 KPE
NA 110 KPE
NA 63 KPE

2.150,0 fm
1.799,5 fm
434,0 fm
1.505,0 fm
72,0 fm

Beton gyűjtő akna
Tisztító nyílás
Házi bekötés (tervezett)
Házi bekötés (tényleges)
Átemelő
Házi átemelő

47 db
17 db
170 db
154 db
4 db
3 db

Az átemelőkbe épített szivattyúk főbb adatai:
Borzavár:
I.sz. végátemelő (2m átmérőjű vb. műtárgy)
Helye: Borzavár 035/2. hrsz. külterület
Típus:SARLIN SV 034 VH1 T
2db
Q= 7,1 l/s
H= 54,8 m
P= 2,9 kW
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Porva I.:
I.sz. végátemelő (2m átmérőjű vb. műtárgy)
Helye: Porva, Zirci u.
Típus:SARLIN S 1212S 1A
2db
Q= 0-30 l/s
H= 54,8 m
P= 21 kW
Porva II.:
II.sz.átemelő (2m átmérőjű vb. műtárgy)
Helye:Porva, Pápai u. (külterület)
Típus:SARLIN SV 024BH1BP

2 db

Q= 2,85 l/s
H= 10,8 m
P= 2,9 kW
Porva III.:
III.sz. átemelő (1,6x1,6 m-es monolit vb. műtárgy)
Helye: Porva, Alkotmány u.
Típus:SARLIN SV 034CH1P
2db
Q= 0,4 l/s
H= 10,8 m
P= 2,9 kW
Porva IV.:
IV.sz. átemelő (1,6x1,6 m-es monolit vb. műtárgy)
Helye: Porva, Fő u.
Típus:SARLIN SV 024 BH 1 BP
2 db
Q= 1,0 l/s
H= 6,4 m
P= 2.15 kW
A szennyvíztisztítás rendszere:
A szennyvíztisztító telepen jelenleg Borzavár és Porva településeken összegyűjtött és a
csatornahálózatokon továbbított kommunális szennyvizeket tisztítják
A telep szippantott szennyvizet nem fogad. A településeken képződő szippantott kommunális
szennyvizet a zirci szennyvíztisztító telepre kell beszállítani.
A telep tisztítási technológiája a BIOGEST Kft. egymedencés visszaduzzasztásos elven működő
SBR eljárása. A telep vezérlése a BIOGEST Kft. és az ASK Kft. által közösen kifejlesztett,
számítógéppel vezérelt szabadon programozható eljárása a két cég közös gyártmánya.
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A nyers szennyvíz tisztítása a technológia szerint egy biológiai medencében történik. A biológiai
medencéből kikerülő stabilizált iszap (iszapéletkor 24-28 nap) a szennyvíztisztító telep
iszaptároló medencéjébe kerül tárolásra. Itt lehetőség van az iszap további kezelésére ill.,
besűrítésére.
A jelenlegi technológia szerint a stabilizált iszapot a zirci szennyvíztisztító telepre szállítjuk be,
ahol komposztálásra kerül.
A tisztított víz, ülepítés után nyomott vezetéken keresztül jut a fóliaburkolású klórozó
medencébe, ahonnan gravitációsan jut a befogadó, Borzavári árokba. A szennyvíztisztító telep
medencéi zártak. A biológiai medencén lett kialakítva a minimális szociális igényt ellátó
kezelőépület, ahol a villamos berendezések, a tisztítási rendszert vezérlő berendezés, valamint a
harmadik tisztítási fokozatot biztosító berendezések kerültek elhelyezésre (foszfortalanítás
berendezései és a hypoadagoló).
A befogadó IV. vízminőségi kategóriába tartozik, de a tisztított szennyvíz talajba szivárgási
lehetősége miatt egyedi határérték lett megállapítva.
A telepre előírt tisztítási paraméterek:
- KOI
- NH4-N
- pH
- Lebegőanyag
- öP

50 mg/l
2,0 mg/l
6,5-8,5
100 mg/l
1,8 mg/l

A szennyvíztisztító telep főbb műszaki jellemzői:
A telep a község határában a településtől DK-re a Borzavári árok partján épült meg. A
szennyvíztisztító telep technológiájának időjárástól való függetlensége, valamint az előírt
határértékek betarthatósága miatt zárt kialakítású. A biológiai medence tetejére épült a kémiai
tisztítás berendezéseit, valamint a minimális (kézmosás lehetőségét biztosító) szociális
helyiséget magába foglaló üzemviteli épület.
Az iszaptároló medence kialakítása szintén zárt, ami mindennemű szaghatást megakadályoz.
A telep nincs körbekerítve, a műtárgyba és a kezelőépületbe jutást lakatok ill. szabványos ( a
biztosítótársaságok igényeit is kielégítő) kettős zárak akadályozzák meg.
A szennyvíztisztító telep műtárgyai:
Biológiai műtárgy méretei:
-

A telep névleges kapacitása: 200 m3/d
A telep teljes tározótérfogata: 338,4 m3
A kombinált műtárgy átmérője: 12,0 m
Mélysége: 5,0 m, maximális vízmélység: 4,20 m
A műtárgy alapterülete: 113,0 m2
A biológiai műtárgy hasznos térfogata: 474,6 m3, ebből
maximális iszaptérfogat: 186 m3, átlagosan tartandó iszaptérfogat: 135 m3, a
műtárgyban kialakuló iszapszint: 0,8-1,20 m.
A műtárgyak kialakítása: vízzáró szulfátálló vasbeton.
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Az üzemleltetés a tisztítási technológia sorrendjében:
Átemelő:
A végátemelő a település szélén a szennyvíztisztító telephez vezető út melletti közterületen
került megépítésre. Az átemelő gravitációs úton fogadja a két település összes szennyvízét. Az
átemelő vasbeton szerkezetű, szulfátálló vasbetonból készült, MOBA jelleggel. Az átemelő
szivattyúi SARLIN gyártmányok, valamint a vezérlőszekrény is a SARLIN gyár terméke.
Az átemelő méretei:
Átmérő: 2,0 m
Mélység: 4,2 m
Típusa: SARLIN
Az átemelő indítási vízszintjei szintjelző billenő kapcsolókkal vannak vezérelve. A minimális
vízszint kapcsoló a szivattyú motorfedelénél, míg az indítási szint a gravitációs csatorna
beömlési szintje alatt 10 cm-re van beállítva. Az NA 110-es méretű nyomócső közvetlenül a
biológiai medencébe csatlakozik.
Az egymedencés üzem biológiai technológiájának bemutatása:
Az SBR reaktorelvnek megfelelően minden, a tisztítással összefüggő folyamat egy medencében
zajlik le. Ezalatt a szerves és szervetlen anyaglebontást, nitrifikációt és denitrifikációt, biológiai
és kémiai foszforlebontást és a kezelt szennyvíz ülepítését értjük.
A biológiai medencébe az átemelőn keresztül kerül a szennyvíz. A medencébe a nyers szennyvíz
befolyása nem csillapított, a sugárban érkező szennyvíz minimális oxigénbevitelt eredményez.
A biológiai medencébe került szennyvíz oxigéntartalmát mérjük és ennek függvényében megy
végbe a levegőztetés folyamata.
Az oxikus szakaszban lezajlik a szerves anyagok és az ammónia oxidációja.
Az anoxikus fázisban a levegőztető turbina egyetlen funkciója a kezelt szennyvíz intenzív
átkeverése, amivel a nitrogén távozását elősegítjük.
A technológia tökéletesen átkevert anoxikus körülményeket tud biztosítani.
Az anoxikus szakasz lejárta után újabb oxidációs szakasz következik és ez az eljárás folytatódik
a tisztítási ciklus végéig. A tisztítási ciklust utókezeléssel zárjuk le, majd megkezdődik a
tökéletes ülepedő képességű kezelt szennyvíz ülepedése, aminek időtartama: 2 h.
Az ülepítési szakasz után a tisztavizet nyomócsövön keresztül juttatjuk a befogadóba. Az
ülepedési időszakban a nyers szennyvíz bejutását meg kell akadályozni a tisztított víz
nyomócsövébe. Ezt az átemelő letiltásával érhetjük el. Erre lehetőség van, mivel az éjszakai
órákban a településen nem képződik szennyvíz, ill. a minimálisan képződő szennyvizet az
átemelőben lehet átmenetileg tárolni.
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Iszapvonal:
A dekantált vizet időszakosan a biológiai műtárgyba vissza kell emelni, a többcélú szivattyú
segítségével.
Az iszaptárolóba kerülő fölösiszap élettartalma 22-28 napos. Az iszap fajlagos élő része 40%
körüli érték. Az iszap, a biológiai medencében eltöltött időt figyelembe véve, a tározóba
kerülésekor már stabilizáltnak tekinthető.
Az iszaptároló kapacitása 180 napos mennyiségnek felel meg, teljes kiterhelésnél. Az
iszapsűrítés módja gravitációs. Az ülepedett iszap tetejéről a dekantált vizet a biológiai
medencébe vissza kell emelni és tovább kezelni.
Fertőtlenítés:
A fertőtlenítés a tisztított szennyvíz nyomóvezetékében történik. A gépházban lévő műanyag
tartályból az ürítő szivattyúval egyidőben induló adagoló szivattyúval 90%-os ipari HYPO
oldatot juttatunk a vezetékbe. A nyomóvezeték térfogata 8m3.
Mennyiségmérés:
A napi szennyvízmennyiséget az ürítő szivattyú leszívási szintjének változásából a számítógép,
program alapján határozza meg és nyomtatja ki.
Iszap elhelyezés:
A szennyvíztisztítás során keletkező iszapot egy külön erre a célra épített tárolómedencében
gyűjtik. Az iszaptároló 180 napos iszapmennyiség tárolására alkalmas. A tároló szennyvíz puffer
tároló funkcióját is figyelembe véve a sűrített iszapot legalább kéthavonta el kell szállítani a zirci
szennyvíztisztító telepre. Az iszap további kezelése (gépi víztelenítés, komposztálás
segédanyagok felhasználásával) és a mezőgazdasági kihelyezés a zirci szennyvíziszappal együtt
történik.
Az üzem és környezetének ismertetése:
A szennyvíztisztító telep környezetének földtani és vízföldtani jellemzői:
A vizsgált térség a Magas-Bakonyban fekszik. szerkezetföldtani és rétegtani szempontból is a
Magas-Bakonyhoz sorolható. A lankás területeken szántók, legelők s a települések találhatók,
míg a magasabb fekvésű helyeken erdőgazdálkodás folyik.
A térség földtani felépítése igen változatos. Változatosságát elsősorban erős töredezettségével
magyarázhatjuk.
A vizsgált területen megtalálhatók a földtörténeti középkor, harmadkor és negyedkor üledékei.
Legidősebb kőzet a vizsgált területen a földtörténeti középkor triász időszakának a térségre
legjellegzetesebb üledéke az un. fődolomit. A fődolomit a felső-triász tenger üledéke, általában
szürke színű, mozaikszerűen törő. A felszínen murvásodik, darabokra esik szét. Hasonlóképp
viselkedik a törési zónák mentén, de gyakran a murvásodást agyagosodás kíséri, A fődolomit
vastagsága több száz méter. A fődolomit a szerkezeti mozgások következtében erősen töredezett.
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Potenciális szennyezőforrások:
•
•
•
•

szennyvízcsatorna hálózat hibájából exfiltráció
szennyvízcsatorna hálózat dugulásából adódó kiöntések
átemelő üzemzavarából bekövetkező kiöntés
szennyvíztisztító telep meghibásodásából adódóan a határértéket meghaladó minőségű
szennyvíz befogadóba kerülése.

Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása
Felszíni vizek:
Veszélyeztetett felszíni víz a Borzavári árok, mely nem csak a tisztított szennyvizek, hanem a
környék felszíni vizeinek is a befogadója. A Borzavári árok vize a Csárda-völgyön keresztül
folyik és Cuha-patakba juttatja vizet.
A szennyvíztisztító telep a befogadótól 50-80 m-re található.
Felszín alatti vizek:
A borzavári vízbázisok –Pálihálási forrás- mint a felszín közeli karsztforrások többségében
pozitív kutak, vagy 5-10 m mélységben kialakított galériák. Ezek a vízbázisok légvonalban ≈ 5
km-re találhatóak a szennyvízteleptől.
A felszíni és a feltételezhető felszín alatti vízáramlás és a szennyvíztelep felé mutat és a
terepviszonyok is a szennyvíztelep felé esnek.
A kutak térségében a terepszint mBf, míg a szennyvíztisztító telepen a terepszint 376,15mBf.
A befogadó hidraulikai adatai:
A telep tisztított szennyvizét a Borzavári árokba vezetik. Ez az árok egy időszakos vízfolyás
állandó vízhozama nincs. Általában az év szárazabb hónapjaiban a vízfolyás is kiszárad.
Záporok esetén a vízfolyás elméleti vízhozama: 180-220 l/s.
A vízfolyás hozamára vonatkozólag mért adattal nem rendelkezik a VIZIG sem.
A tisztított szennyvíz folyásfenék szintje a kitorkolló fejnél: 298,50 mBf.
A befogadóra – Borzavári árok – vonatkozó vízminőségi kategória: IV. (szigorúbb egyedi
határérték a 30604-9/98. sz. határozat szerint)
Kibocsátott napi tisztított szennyvízmennyiség (a telep kapacitása):200 m3/d.

3.2.3.2.

EPLÉNY

Eplény település határától D-re található a szennyvíztisztító telep. A telep automatikus üzemű,
így ott személyzet csak ellenőrzéskor és a technológiából adódó üzemeltetési és fenntartási
feladatok elvégzésekor tartózkodik.
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Csatornahálózati renszerek:
Eplényi csatornahálózati rendszer:
A településen a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep 1994-95-ben épült. A megépített
csatornahálózat elválasztó rendszerű.
Az eredeti terv szerint a gyűjtő csatornák gravitációs jellegűek, de több helyen, így az 1-0-0 és
az 1-3-1 jelű csatornákon a házi bekötéseket csak átemelővel lehetett megvalósítani. Emiatt
került sor tervmódosításra. Ennek során az 1-0-0 jelű csatorna a 82. sz. KM út félforgalmi
sávjából átkerült a jobb oldali zöldsávba.
Az utca másik házsorának szennyvíz elvezetésére egy új nyomvonalú csatorna került
megépítésre, amely a kertekben halad. A jelzése 1-3-0.
Ugyancsak a kertekben került megépítésre az 1-1-2 jelű csatorna helyett az 1-1-1 jelű ill. az 1-14 jelű helyett az 1-1-2 jelű.
A fenti módosításokkal lényegesen lerövidült a házi bekötések hossza.
A rendszer UPONAL PVC és KG PVC csövekből épült. Az 1-0-0 jelű főgyűjtő egy szakaszon
DN 300-as a többi DN 200-as keresztmetszetű. A házi bekötések DN 150 ill. 160-as műanyag
csőből készültek.
A csatornák üzemeltetése műanyag tisztító nyílások és beton aknákon keresztül biztosítható.
A beton aknák egymástól való távolsága maximálisan 300 m, de akna építésére került sor
minden vízszintes iránytörésnél, ahol kettőnél több csatorna találkozik, út, vasút, felszíni
vízfolyás keresztezésénél, valamint a szintkülönbségek áthidalásánál. Az aknákhoz való
csatlakozása a műanyag csöveknek gumigyűrűvel tömített befalazó idommal történt.
A csatornahálózat a település egész területén kiépült.
A szennyvíztisztítás rendszere:
A szennyvíztisztító telepen jelenleg Eplény településen összegyűjtött és a csatornahálózatokon
továbbított kommunális szennyvizeket tisztítják.
A telep szippantott szennyvizet nem fogad, azt a zirci szennyvíztisztító telepre kell beszállítani.
A szennyvíztisztítás főbb lépései:
•
•
•
•
•

szennyvíz fogadás mechanikai tisztítás
biológiai tisztítás
utóülepítés
fertőtlenítés
iszapkezelés
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Szennyvíz fogadás, mechanikai tisztítás:
A tisztítótelepen kézi tisztítású, 10 mm pállcaközű rácsot üzemeltetnek. Napi egyszeri feladat a
rácsszemét eltávolítása.
A kikotort rácsszemetet a rácsműtárgy +0,75 szintjén lévő műanyag kosárba kell rakni és a
következő napi tisztításig itt kell tartani. A kicsöpögött rácsszemetet zárt tartályokba kell önteni
és mészhidrátot kell hozzáadni. A napi rácsszemét mennyisége 2-3 l.
Átemelő:
Az átemelő akna a rácsműtárggyal közös tér. Az érkező szennyvíz átemelését 2 db TSURUMI
szivattyú végzi, vezetőcsővel szerelve. A gépek olyan teljesítményűek, hogy a telep teljes
névleges kapacitása (90 m3/d) mellett is az egyik gép el tudja látni az átemelést. A másik gép
váratlan túlterhelések esetén automatikusan üzembe lépő melegtartalék. A gépek üzemelési
sorrendje a kapcsolótáblán kiválasztható, havi funkciócserével a hosszú távon azonos üzemidő
biztosítható. Az átemelő szivattyúk üzembe lépését membrános úszókapcsolók vezérlik.
Hosszabb áramszolgáltatói üzemzavar esetére, az átemelő műtárgy egy túlfolyóval van ellátva.
Az esetlegesen bekövetkező túlfolyást a mérőműtárgyban lévő külön mérőműszer méri, a mért
értéket összegző módon kijelzi.
Az átemelő szivattyúk működtethetők az előzőekben leírt automatikus módon, vagy választó
kapcsolók segítségével kézi vezérléssel. Automatikus üzemben, ha hálózati feszültség kiesés
következik be, annak megszűnése után a gépek azonnal üzembe lépnek.
Anaerob medence:
Flygt búvárkeverő által állandóan kevert állapotú medence, amely a kezelőépület alatt található.
A keverő berendezés a gyártó által szállított rögzítő-kiemelő szerkezettel van ellátva, így ki és
visszahelyezése a medence leürítése nélkül megoldható. Villamossági működtetése olyan
kialakítású, hogy feszültség kimaradást követően automatikusan újraindul. Ha a keverőt
meghibásodás miatt ki kell szerelni, a medence ideiglenes keverésére a tartalék TSURUMI
búvárszivattyút alkalmazzák.
Anoxikus medence:
Üzeme az anaerob medence üzemével megegyezik. A műtárgyból a szennyvíz az osztott aerob
medencébe jut egy KO acél bukóvályún keresztül. A vályú által elvezetett szennyvíz
tolózárakkal szabályozható.
A nyári, tartósan magas hőmérséklet esetén az anaerob és anoxikus medencék felszínén
kismértékű iszapfelúszás jelentkezhet. Ez napi kb. 10 perces tisztavizes slagozással
megszűntethető.
Aerob medencék és R2 recirkulációs akna:
Az aerob (levegőztető) műtárgy szabad felületű, két részre osztott medence. A két részt az
elvételi oldalon az R2 akna köti össze.
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A medencék légellenállásáról 2db HIBON kompresszor gondoskodik. A gépek a kezelő
gépházban, hangszigetelő szekrényben helyezkednek el.
A berendezések Dahlander kapcsolású, kétsebességes motorokkal szereltek. A teljes kapacitást
(90 m3/d) magasabb fordulaton egy gép kiszolgálja, a másik gép üzemi melegtartalék.
Az R2-es recirkulációs aknából kerül a levegőztetett szennyvíz az utóülepítőbe, valamint itt
helyezkedik el az előzőekben említett úszógömbös oldott oxigén érzékelő szonda, és itt üzemel
az anoxikus medencébe recirkuláltató R2 TSURUMI szivattyú.
A gép saját úszókapcsolókkal rendelkezik, így leszívás ellen védett. A gép üzemelhet
automatikus üzemben folyamatosan, vagy kapcsolóórával vezérelve min. 15 perces üzemidővel
szakaszosan. Kézi üzemmódban folyamatos az üzem.
A nyomóvezetékbe pillangószelep került beépítésre. A jelenlegi terhelés (kb. 25 m3/d) mellett a
szelep 4-es állásban üzemeljen folyamatos recirkulációval.
Az R2 recirkulációs akna ülepítő felé vezető tölcsérében valósul meg a kémiai tisztítási
fokozatot jelentő vasszulfát oldat adagolása.
Az adagolandó vegyszer mennyisége a bejövő tisztítatlan szennyvíz foszfortartalma, és a
tisztított szennyvíz 1,8 g/m3 foszfortartalma közötti különbség függvénye. A próbaüzemi
tapasztalatok szerint 1 g foszfor eltávolításához 30 g vasszulfát adagolása szükséges.
25 m3/d terhelés esetén ez 13 l/d (0,55 l/h) mennyiségű, 200 g/l koncentrációjú vasszulfát
oldatot jelent. A szennyvízterhelés növekedésével az adagolandó vasszulfát mennyisége
arányosan növelendő. A vegyszeradagolást a gépházba telepített 601-es műanyag tartályra
szerelt SERA SIL-1,8 típusú adagolószivattyú végzi. Az adagolószivattyú kapacitása 0-1,8 l/h.
Utóülepítő medence:
Az R2 aknából a szennyvíz a dortmundi rendszerű ülepítőkbe kerül. Az utóülepítőben
elhelyezett TSURUMI szivattyú nyomja vissza a recirkulációs iszapot az anaerob medencébe. A
gép üzemelhet automatikus üzemben folyamatosan, vagy kapcsolóórával vezérelve min. 15
perces időközönként szakaszosan. Kézi üzemmódban folyamatos az üzem.
Az üzemeltetési tapasztalatok alapján az automatikus, folyamatos üzem javasolható, a
nyomóágban lévő pillangó szelep4-es állása mellett.
Iszapelvétel, iszapdekantálás:
A rendszerből időszakosan (naponta) a képződött fölösiszapot el kell venni. Erre a célra,
valamint az elvett fölös iszap sűrítésére szolgál a kezelőépületen kívül lévő, fedett
iszapdekantáló akna. A folyamatosan működő R1 szivattyú nyomóága ezen az aknán áthaladva
juttatja az iszapot az anaerob medencébe. Ebből az ágból vesszük el a fölös iszapot.
Az elvett fölös iszap 20 órát pihen, ezt követően az iszapvizet a beállított úszókapcsolóval
vezérelt TSURUMI szivattyú az anoxikus medencébe visszanyomja. Leállása után az alul lévő
iszapfázist egy TSURUMI iszapszivattyú átnyomja az elősűrített iszap tárolójába.
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Az iszapszivattyú üzemét úszókapcsoló vezérli.
Ha az iszaptároló megtelt, tehát további iszapelvétel nem lehetséges, akkor az iszapátadást az
iszaptároló felső szintjén lévő úszókapcsoló megakadályozza, egyben hibajelet (kürt) ad, mely a
következő napon érkező kezelőt az iszap elszállítására való intézkedésre figyelmezteti.
Az üzemeltetési tapasztalatok alapján, a 25 m3/d terhelés mellett ezt 10-12 hetente kell
megtenni.
Fertőtlenítő medence:
Az utóülepítőből a tisztított szennyvíz a fertőtlenítő medencébe jut. A gépházban lévő műanyag
tartályból a beállított üvegcsapon át 90 %-os ipari hypo oldatot juttatnak az aknába. 25 m3/d
terheléshez napi 2l hipo adagolása szükséges. A terhelés növekedésével az adagolt hipo oldat
mennyisége arányosan növelhető. Az ÁNTSZ előírásának megfelelően a fertőtlenítést
folyamatosan biztosítani kell.
Mérőakna:
A mérőaknában 2 db GAMMA IDA indukciós mennyiségmérő került elhelyezésre. Az egyik
folyamatosan méri a napi tisztított szennyvízmennyiséget, a másik rögzíti az esetleges
hosszabbidejű (csúcsban 4 órát meghaladó) áramkimaradás miatt bekövetkező túlfolyást.
Kezelőépület:
A telep kezelőépülete a fedett anaerob és anoxikus medencék fölé épült. A kezelőépületben
került elhelyezésre az utószűrő berendezés, a kompresszorok, a teljes villamos erőátviteli és
automatikai rendszer, valamint a szociális helyiségek ( WC, mosdó, zuhanyzó), és ezek elszívó,
szagtalanító berendezése.
Az üzem és környezetének ismertetése:
A szennyvíztisztító telep környezetének földtani és vízföldtani jellemzői:
Eplény község a Bakony hegység középső részén, a Magas-Bakony déli peremén helyezkedik el.
Az Eplényi Vízbázis a községtől északnyugatra, attól mintegy nyolcszáz méter távolságra
helyezkedik el.
A település északi részén húzódik a Bakony hegység egyik vízválasztója. A kemény kőzetekből
álló triász és jura képződmények kevésbé erodálódott gerince képezi a térségben a felszíni
vízválasztót. A vízválasztótól délre a felszíni vizek gyűjtője a Veszprémi Séd, míg az északi
régió vizeinek a Cuha patak a befogadója.
A vízbázis közvetlen közelében ered a Cuha patak, forrásainak vízadó kőzetei azonosak a
vízbázis által megcsapolt képződménnyel.
A vízbázis 410,8 mBf magasságban egy DNy-ÉK irányú ívelt dombvonulat talpán helyezkedik
el. A vízbázis közvetlen közelében húzódik a Cuha patak medre. A meder a vízmű belső
védőterületén halad keresztül, mely kerítéssel bekerített. Itt a meder kőburkolattal kiépített, de
sem felette sem alatta a meder nincs kiépítve.
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A vízbázistól keletre a felszín erősen emelkedik, és a dombvonulat gerincén mintegy 430 m
magasságban, a vízbázistól 300 m-re található a Veszprém - Zirc főútvonal. A vízbázis közvetlen
szomszédságában található a Veszprém Győr vasúti pályatest nyomvonala.
A vízbázis a domb tövében, az itt fakadó források foglalásával lett kialakítva. A vízbázistól
nyugatra közel sík felszín figyelhető meg, mely nyugat felé enyhén emelkedő. Az említett
morfológiai elemek a mellékelt fotókon jól megfigyelhetők.
A Cuha a vízbázistól délre ered, forrásainak zöme a fotókon is megfigyelhető facsoportban
található. A forráscsoporttól délre a felszín erős emelkedést mutat, itt a dombtetőn (Kökényes)
már a kréta karbonátos kőzetei bukkannak a felszínre.
A térség földtani viszonyai
A térség földtani képződményei a földtörténeti középkorban és harmadkorban keletkeztek,
eltekintve a felszínen kimutatható vékony negyedkori takarótól.
A képződmények jelenlegi megjelenését főleg a tektonikai viszonyok alakították ki.
Az ÉNy-DK irányú összenyomódás következtében a Bakony hegység délebbi részein
áttolódások horizontális és vertikális elmozdulások a jellemzőek. (Litéri, Veszprémi áttolódási
vonalak)
Zirc, Eplény térségében a tengeri üledékek egy DNy ÉK-i tengely mentén meggyűrődtek és egy
geoszinklinálist alkotnak. A teknőszerű képződménynek megfelelően a medence
középvonalában a fiatalabb kréta képződmények, míg a peremeken az idősebb triász és jura
képződmények helyezkednek el a felszínen, felszínközelben
A triász képződmények a geoszinklinális déli szárnyán Eplény déli határában érik el a felszínt,
majd alábuknak. A triász képződmények a medence belsejében több száz méter mélységben
helyezkednek el. A triász képződményeket teljes mértékben a felső triász Fődolomit Formáció
és a Dachsteini Mészkő Formáció alkotja. Mindkét említett triász összlet töredezett, jó vízvezető
és víztározó képességű, s a térség fő kasztvíztároló összletét képezi.
A vízbázistól délre Eplény térségében megfigyelhető a hasonló tulajdonságú a triász
képződményekre települő juraidőszaki (liász kor) dachsteini típusú liász mészkő Kardosréti
Mészkő Formáció). A liász mészkőre az Isztiméri Mészkő Formáció települ, mely szürke és
vörös tűzkőgumós mészkő, valamint az előbbi fedőjét képező Eplényi Mészkő Formáció, mely
hasonló kifejlődésű az előzőhöz, csak kissé márgás.
A kréta képződmények hézagosak, közeli területrészeken más-más képződménnyel képviseltek.
A kréta képződmények közül a térségben uralkodóan a középső kréta Munieriás agyag (Tési
Agyagmárga Formáció), illetve az erre települő Requieniás Mészkő (Zirci Mészkő Formáció) és
a legnagyobb területi kifejlődésű és vastagságában legjelentősebb Turriliteszes márga
(Pénzeskúti Márga Formáció) alkotják a felszínközeli képződményeket.
A tektonikai mozgások jelentős vertikális és horizontális elmozdulásokat is eredményeztek, s
ennek megfelelően táblás, vetőkkel szabdalt szerkezetek alakultak ki.
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Az alaphegység földtani térképen megfigyelhető hogy a Zirc-Veszprém főút mentén egy É-D
irányú horizontális vető húzódik, minek következtében az út keleti oldalán a triász
képződmények ék alakban kiemelkednek. Az út nyugati felén a kréta említett üledéksora
figyelhető meg.
A mezozoikum felsorolt üledékei a vízbázis közelében a vízbázistól délre lévő Kökényes
dombon kerülnek a felszínre, ahol a kréta időszak Requieniás mészkőpadjai figyelhetők meg.
A mezozoikumra az oligo-miocén szárazföldi összlet, a Csatkai Formáció kavicsos aleuritos
üledékei települnek. A területünkön többnyire kavicsos kifejlődésű formáció csak igen vékony
lepelszerű takarót képez a mezozoós üledékeken. A képződmény kavicsanyaga jól látható a
Kökényes domb északi oldalában.
Az előbb említett képződmény felett a sík területeken vékony pleisztocén lősz települ, mely
felszíni képződményt reprezentálja. Elterjedési területén mezőgazdasági művelés folyik.
Vízföldtani viszonyok
A vizsgált terület vízföldtani viszonyait vízvezető és vízzáró képződmények egymáshoz való
kapcsolatrendszere határozza meg.
A térség fő víztározója a felső triász fődolomit, dachsteini mészkő és az alsó jura dachsteini
típusú mészkő. Az említett képződmények tárolják az ún. főkarsztvizet. A karsztvíz szintje a
legutóbbi mérések szerint (Dunántúli Középhegység karsztvízszint térképe 1997 január 1-i
állapot) 200-210 mBf. szinten ingadozik, mely felszíntől kb.200 m mélységet jelent. A
főkarsztvízből nyeri vizét a vizsgált területtől északra kb. öt km-re lévő Zirc-1 és Zirc-2 sz.
mélyfúrású kút.
A főkarsztvíz utánpótlását nagyrészt azokról a környező területekről nyeri, ahol a felső-triász, a
júra és az alsó kréta vízvezető képződmények a felszínre jutnak, de a karsztvíz oldalirányú
utánpótlást is kap délről, Veszprém - Gyulafirátót irányából a folyamatosan elhelyezkedő
fődolomiton keresztül.
A vizsgált terület másik fontos víztárolója a Zirci Mészkő Formáció, (Requieniás mészkő) mely
önálló vízemeletet képez az alatta települő vízzáró muniériás agyag (Tési agyagmárga
Formáció) következtében. Ezt a vízemeletet fedőkarsztnak nevezzük.
A Requeniás mészkő erősen karsztosodott, benne jelentős repedéshálózat alakult ki. Mivel
viszonylag vékony, a szerkezeti mozgások következtében létrejött elmozdulások miatt elkülönült
tömbökben jelenik meg, mely mindegyike önálló vízrendszert képez. Ebből az összletből nyeri
vizét a zirci Reguly-forrás, Cihelka forrás, a Pálihálás pusztai forrás és még számos kisebb forrás
is.
Az Eplényi vízbázis térségében a magas térszínen települő Requieniás mészkő átadja tárolt vizét
a mellette települő oligo-miocén kavicsösszletnek, s a kavicsban tárolt és völgyirányba szivárgó
víz a völgytalpon a felszínre lép. A forráskilépésekhez döntő mértékben hozzájárul, hogy
vízbázis környéki "lapos" területrészen a kavicslepel fekűjét már a turriliteszes márga képezi,
mely vízzáró. A vízbázis környékét bejárva megfigyelhető volt a koratavaszi hóolvadást követő
időszakban, hogy a felszín mélyebb pontjain a kavicsösszlet vizét drain rendszerrel fogják fel és
vezetik el.
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Megállapítható hogy a tárgyi vízbázis a felszíni, felszínközeli vékony kifejlődésű víztározó
képződményekből nyeri vizét.
Ezeknek a forrásoknak, aknás vízműkutaknak a vízjárása erősen csapadékfüggő a viszonylag kis
víztározóképesség miatt.
Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása
Felszíni vizek:
Veszélyeztetett felszíni víz a Veszprémi Séd malomvölgyi mellékága, amely egy időszakos
vízfolyás, ami nem csak a tisztított szennyvizek, hanem a környék felszíni vizeinek is a
befogadója.
A szennyvíztisztító telep a befogadótól 15 m-re található.
Felszín alatti vizek:
A felszíni vizek kapcsolata a felszín alatti víztárolókkal ezen a részen igen aktív. A település
vízellátását biztosító kút a szennyvíztisztító teleptől mintegy 2,5 km-re van, a vízválasztó
túloldalán.
A befogadó hidraulikai adatai
A telep tisztított szennyvizét a Veszprémi-Séd egyik mellékárkába, a Névtelen árokba vezetik,
mely a vízhozamtól függően 1-2 km-en belül –az Aszó völgyben- elszikkad. A befogadó árok az
év nagy részében száraz.
A vízfolyás hozamára vonatkozólag mért adattal nem rendelkezik a VIZIG sem.
A tisztított szennyvíz folyásfenék szintje a kitorkolló fejnél: 298,50 mBf.
A befogadóra vonatkozó vízminőségi kategória: I.
Kibocsátott napi tisztított szennyvízmennyiség 25 m3/d.

3.2.4.2.

CSETÉNY

A szennyvíztelep elhelyezkedése:
Szápár település határától DK-re található a szennyvíztisztító telep
A szápári szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban környezetvédelmi engedély egyenlőre nem
került kiadásra.
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség
szakhatósági hozzájárulását 30.825-5/96 sz alatt megadta. A szakhatósági hozzájárulásban
rögzítésre került az a kitétel, miszerint a befogadó (Szápár árok) aktív kommunikációt folytat a
karszttal, ezért a 39/1984.(II.7) OVH rendeletben rögzített és a területre vonatkozó III.-as
vízminőségi kategóriánál szigorúbb határértékeket, nevezetesen I.-es fokozatút kell
érvényesíteni.
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A 20.621/2000 szám alatt kiadott vízjogi fennmaradási engedélyhez a KDT KF 32.262-2/2000
sz. alatt szakhatósági hozzájárulását kiadta. A megfogalmazott szigorúbb egyedi határértékek a
következők:
-

KOI: 50 mg/l
NH4-N: 2mg/l
Lebegő anyag: 100 mg/l
NO3: 40 mg/l
ÖP: 1,8 mg/l
SZOE: 2,0 mg/l

Csatornahálózati rendszerek
A beruházás során, a két településen teljes mértékben kiépült a csatornahálózat. A településeken
elválasztott rendszerű csatornahálózat épült ki.
A szennyvíz gravitációsan és közbenső átemelős hálózaton keresztül jut a szennyvíztisztító
telepre.
Szápáron a teljes hálózat gravitációs, míg Csetényben 7db közbenső átemelő megépítésére volt
szükség.
MOTTO típusú helyi átemelő készült a 2-0-0 és a 6-0-0 jelű csatornák végpontján. A 3-0-0, 4-00, 5-0-0, 8-0-0 jelű gravitációs csatornák végpontjaiban 1,0 m belső átmérőjű ROCLA csövekből
készültek az átemelők. A nyomóvezeték anyaga KPE.
A gravitációs csatornák 1,7-5,9 m mélységben haladnak. A csatornázáshoz használt cső anyaga a
csatornahálózaton és a bekötő vezetéken KG PVC. A minimális takarás forgalommentes
helyeken 0,8 m, közút alatt 1,2 m kellő ágyazat és megfelelő tömörítés mellett. A lejtés
közcsatornánál 3-75%o, bekötő csatorna, ill. házibekötés esetén 10,0%o-100%o.
A tisztító aknák vízszintes és magassági iránytöréseknél, de max. 35-70 m között épültek.
Anyaguk D 500-as KG PVC és D 100-as beton, öntöttvas fedlapos fedéssel. Az 1,0 m-t
meghaladó szintkülönbségű bukási magasságnál, ejtőcsöves akna épült. Az aknák közötti
részeken tisztító nyílások DN 200 KG PVC elemekből készültek, öntöttvas, nehéz kivitelű
fedlappal.
A házi bekötések részben a gerincvezeték tisztító aknáira, részben a gerincvezetékre
csatlakoznak. A gerincvezetékre való csatlakozás elágazó idommal történt.
A két településen az alábbi csatornahálózati rendszerek készültek el:
- Csetényi csatornahálózati rendszer:
DN 200 KG PVC
DN 160 KG PVC

15.672,5 fm
7.048,0 fm

D 110 KPE
D 90 KPE

392,0 fm
1.151,5 fm
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Aknák:
D 100 beton
D 500 Bakony típ.
D 200 UP PVC

48 db
223 db
73 db

Tervezett bekötésszám: 659 db
Tényleges bekötésszám: 737 db
A csatornahálózathoz tartozó átemelők:

I. sz. átemelő
Típus: MOTTO átm. 2,0 m
Beépítve: 1+1 db Flygt CP 3102 HT 252
Q=9 l/s, H=25 m, P=4,4 kW
II. sz átemelő
Telepítve a 3-0-0 jelű főgyüjtő végpontján.
Típus: ROCLA átm. 1,0 m
Beépítve: 1 db Flygt CP 3067 LT 210
Q=9 l/s, H=4,0 m, P=1,0 kW
III. sz átemelő
Telepítve a 4-0-0 jelű főgyüjtő végpontján.
Típus: ROCLA átm. 1,0 m
Beépítve: 1 db Flygt CP 3067 LT 210
Q=9 l/s, H=4,0 m, P=1,0 kW
IV. sz átemelő
Telepítve a 5-0-0 jelű főgyüjtő végpontján.
Típus: ROCLA átm. 1,0 m
Beépítve: 1 db Flygt CP 3067 LT 210
Q=20,0 l/s, H=2,5 m, P=1,1 kW
V. sz. átemelő
Típus: MOTTO átm. 2,0 m
Beépítve: 1+1 db Flygt CP 3102 HT 252
Q=2,5 l/s, H=25 m, P=4,4 kW
VI. sz átemelő
Telepítve a 7-0-0 jelű főgyüjtő végpontján.
Típus: ROCLA átm. 1,0 m
Beépítve: 1 db Flygt CP 3067 LT 210
Q=4,0 l/s, H=4,0 m, P=1,0 kW
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VII. sz átemelő
Telepítve a 8-0-0 jelű főgyüjtő végpontján.
Típus: ROCLA átm. 1,0 m
Beépítve: 1 db Flygt CP 3067 LT 210
Q=6,0 l/s, H=4,0 m, P=1,0 kW
A csatornahálózatok megfelelő szintű üzemeltetése érdekében a csatornákat az üzemeltető
rendszeresen, ütemterv szerint vizsgálja, illetve vizsgáltatja.
A szennyvíztisztítás rendszere
A szennyvíztisztító telepen jelenleg Csetény és Szápár településeken összegyűjtött és a
csatornahálózatokon továbbított kommunális szennyvizeket tisztítják. A közös szennyvíztisztító
telep Szápár településtől DK-re, a Szápári-árok mellett készült.
A szennyvíztisztító telep technológiája az OMS Kft. tervezésében készült.
A telep szippantott szennyvizet is fogad.
A szennyvíztisztító telep kapacitása: Q=450 m3/d
A közcsatornán érkező kommunális szennyvíz mennyisége: Q=400 m3/d
A szennyvíztisztító telepre szippantó kocsival beszállításra kerül kb. 50 m3/d mennyiségű
települési folyékony hulladék is, melynek önálló előkezelő épült ki.
Az előkezelt szippantott szennyvíz időben egyenletesen elosztva kerül a kommunális
szennyvízhez.
A szennyvíztisztítás főbb lépései:
•
•
•
•
•

szennyvíz fogadás mechanikai tisztítás
biológiai tisztítás
utóülepítés
fertőtlenítés
iszapkezelés

A tisztítás technológia főbb létesítményei:
Telepi átemelő:
Az akna átm.:2,5 m MOBA kialakítású
Gépészete: 1+1 db Flygt 3085 MT 434
Q=10,4 l/s, H=5,8 m, P=2,0 kW
Mennyiségmérő:
NA 80-as IDA 717,2 2,0x1,5 m-es vasbeton aknába telepítve.
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Finom rács:
Gépi tisztítású finomrács, rácsszemét préssel
Szélesség: 300 mm
Pálcaköz: 10 mm
Gyártó: PANTUCHEK
Hosszanti átfolyású zsír-, uszadék és homokfogó:
A műtárgy vasbetonból készült.
Átfolyó keresztmetszet: 2,20 m2
Tartózkodási idő: 22 perc
Levegőztetett térfogat: 11,0 m3
Légellátó fúvó: Becker KDT 3,60 1 db.
Kombinált levegőztető és utóülepítő medence:
Átmérő:13 m
Levegőztető térfogata: 517 m3
Vízmélység: 4,90 m
Tartózkodási idő: 36,9 h
Levegő szükséglet: 468 m3/h
Légfúvók típusa: Becker DTLF 250 2 db
Légbevivő elem típusa: OMS 2x750 (36 db kiemelhető szerkezettel)
Vízalatti: ABS RW 4024-A30/8 1 db
Utóülepítő:
Dorr típúsú medence, melynek alsó éle a medencefenékre van rögzítve, míg a felső peremet a híd
tartószerkezetének szelvényeihez állítható függesztő elemek rögzítik.
Átmérő: 7,0 m
Hasznos felület:38,48 m2
Térfogata: 116,15 m3
Átfolyási idő nappali csúcsra: 3,9 h
Felületi terhelés csúcsra: 0,78 m3/m2h
Recirkuláció:
KPE-ből készült hegesztett szerkezetű mamut szivattyú.
Névleges méret: DN 100 mm
A beépített pillangószelepek segítségével van lehetőség az időszakos fölösiszap elvételére is.
Vegyszer adagolás:
A P eltávolítás elősegítésére FeSO4 adagolás történik. A bekeverő tartály és a ProMinent
adagoló szivattyú a kezelőépületben került elhelyezésre.
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Fertőtlenítés:
Vasbeton műtárgyban hypo adagolással történik a fertőtlenítés, ha az ÁNTSZ elrendeli.
Térfogata: 11,50 m3
Az adagoló ProMinent szivattyú és az adagoló tartály az üzemviteli épületben került
elhelyezésre.
Behatási idő: 23 perc.
Iszap sűrítés:
A napi fölösiszap mennyisége:6,0 m3/d.
A fölösiszap egy földbe süllyesztett. műtárgyba kerül.
A műtárgy hasznos térfogata: 85,5 m3
A beépített keverő: ABS RW 3021-A 15/6
Iszap víztelenítés:
A gravitációsan elősűrített iszapot az üzemviteli épületben elhelyezett CSN szivattyú nyomja a
szalagszűrős iszapvíztelenítő berendezésre.
Típusa: OMS-LIMUS LIM 1.5
Iszapfeladó berendezés: CSN 101
A víztelenített iszapot konténerbe gyűjtik.
Települési folyékony hulladék fogadó:
A szippantókocsik részére ürítőcsonkkal ellátott. műtárgy.
Hasznos térfogata: 37,7 m3
Belső átmérője: 4,0 m
Hasznos mélysége: 3,0 m
A műtárgy tartalmaz egy kézi tisztítású rácsakna részt.
A szippantott szennyvizet a gépi rács elé a műtárgyba beépített szivattyúval lehet felnyomatni.
A beépített szivattyú típusa: ABS Piranha 12-2 (1+1 db)
A szennyvíztisztító telep működésének részletes ismertetése:
Szennyvíz fogadás
A szennyvíz gravitációsan érkezik a szennyvíztisztító telepre, egy NA 200-as KG PVC
csővezetéken keresztül. A mennyiségmérés dugulásmentes indukciós mennyiségmérővel
( IDA 717 ) történik, amely vb aknába, a felszálló nyomóvezetékekbe került beépítésre.
Gépi tisztítású rács:
A durva ( 10 mm-nél nagyobb) mechanikai szennyeződéseket az automatikus üzemű gépi
tisztítású rács távolítja el. A rácsszemét leválasztása a PANTUCEK gyártmányú gépi tisztítású
finomrácson történik. A rácsszemét egy csigás rácsszemét présbe hullik. A víztelenített
rácsszemét gyűjtése zárt szemétgyűjtő edénybe (konténerbe) jut. A rácsszemét a szápári
szeméttelepen kerül elhelyezésre, klórmeszes fertőtlenítés után, napi földtakarás biztosításával.
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A rácsberendezés automata működésű, a rács eltömődését a vízszint visszaduzzadása jelzi,
melyet egy pneumatikus-elektromos érzékelő észlel és ennek alapján egy időkapcsolón
keresztül, vezérli a rács kapcsolószerkezetét. Az időkapcsolóval biztosított a leválasztott
rácsszemét víztelenítése is.
A műtárgy rendelkezik megkerülő vezetékkel is, melynek elfolyási szintje úgy lett
meghatározva, hogy a rácsberendezés meghibásodása esetén a visszaduzzadó szennyvíz ezen
keresztül jusson az uszadékfogóba.
Légbefúvásos uszadékfogó:
A technológia következő műtárgya a légbefúvásos uszadékfogó, amely kétfunkciós térből áll. A
levegőztető térbe perforált csöveken bevezetett és szétosztott levegő hatására egy turbulens
körkörös áramlás jön létre, mely a szennyvízben lévő kiflotálható szennyező anyagokat a
műtárgy másik, leválasztó terébe juttatja. A teret merülőfal választja el. A felúsztatott anyagok
vízszintemeléssel a műtárgy elején kialakított tárolóba úsztathatók. Elhelyezésük megegyezik a
rácsszeméttel. A homok és a gyorsan ülepedő anyagok a műtárgy levegőztetett részében
halmozódnak fel. Időszakos eltávolításuk a megkerülő ág üzemeltetésével lehetséges.
A foszfor eltávolítására használt vas vegyületek adagolása is itt történik.
Biológiai tisztítás
A szennyvíz gravitációsan érkezik a kombinált levegőztető-utóülepítő műtárgy áramláscsillapító
terébe.
A recirkuláltatott eleveniszappal keveredve biológiai tisztítóegység levegőztető medencéjébe jut
a szennyvíz. A műtárgy levegőzető terében az eleveniszapos rendszer baktériumainak
élettevékenységének szükséges oldott oxigént finom buborékos rugalmas membrános
mélylevegőztető rendszer biztosítja.
A technológiai levegőt Becker típusú fúvók szolgáltatják.
A keverővel kombinált levegőztetés nagyhatékonyságú oxigén bevitelt eredményez. Azáltal,
hogy az eleveniszap állandó mozgásban tartását nem, a levegőztetés biztosítja, mód nyílik a
levegőztetés gazdaságos szakaszos üzemeltetésére, továbbá lehetőség nyílik a szennyvíz további
kezelésére a szimultán denitrifikációra. A nitrfikációs és denitrifikációf folyamatok
szétválasztása tehát nem térben hanem időben történik meg. Az időben elválasztott anoxikus
életfeltételek biztosításával a rendszer biológiai foszfor eltávolításra is alkalmas.
A fúvók szakaszos működését oldott oxigénmérő rendszer vezérli oly módon, hogy az oxigén
ellátás a mindenkori szennyvízterhelésnek felel meg, ezáltal az üzemeltetés energiatakarékos.
A levegőztető térből a szennyvíz-eleveniszap elegy a szennyvízálló alumíniumból készült
utóülepítő térbe jut. A dortmundi típusú utóülepítőben kialakuló lebegő iszapfüggöny
segítségével a finomabb iszappelyhek is leválasztásra kerülnek, így a tisztított víz lebegőanyag
tartalma kedvezően alakul.
Az utóülepítőben kiülepített iszapot programvezérelt mamutszivattyú juttatja vissza a
levegőztető térbe.
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Fertőtlenítés
A tisztított szennyvíz merülő fallal ellátott vízelvezető vályún keresztül kerül a fertőtlenítő
műtárgyba. A fertőtlenítés nátrium hypoklorit adagolással történik.
Iszapvíztelenítés
Az iszapok víztelenítése az iszapvíztelenítő helyiségben, a beépített OMS-LIMUS típusú
szalagszűrő préssel történik, polielektrolitos kondicionálás után. Az iszap-víztelenítés ideje alatt
az iszapsilóba beépített víz alatti keverők biztosítják az iszap homogén koncentrációját.
A víztelenített iszap az iszapszállító konténerbe hullik. A víztelenítés folyamán a szűrletvíz az
átemelő aknába folyik gravitációsan.
A iszap a várpalotai komposzttelepre kerül, ahol adalékanyagok (szalma, fűrészpor, faapríték)
hozzáadásával prizmázzák. Az aerob komposztálás során a prizmák levegőztetése forgatással
történik.
Az üzem és környezetének ismertetése
A szennyvíztisztító telep környezetének földtani és vízföldtani jellemzői:
Csetény és Szápár községek a Bakony hegység K-i részén, Zirctől ÉK-re, kb. 15 km távolságra,
270-350 mBf szinten települtek.
A térség területének és távolabbi környékének földtani felépítését az e térségben lemélyített
földtani kutató fúrásokból ismerjük. E szerint a térség földtani felépítését az alábbiakban lehet
röviden összefoglalni.
A vizsgált terület az É-i Bakony felszíni mezozoós vonulatához csatlakozó paleogén
képződmények által felépített területen fekszik. A községek területén mélyített földtani kutató és
vízfeltáró fúrások 10-12 m vastag löszös üledékeket, alatta oligocén korú agyagos márgás
homokköves kifejlődésű fedőhegységi képződményeket tártak fel.
Cseténytől Ny-ra és D-re több szénkutató fúrást mélyítettek le. Ezek közül a D/244 sz fúrás 10
m-ig pleisztocén, 154,2 m mélységig felső oligocén, 224,5 m-ig középső eocén, ez alatt felső
triász korú dachsteini mészkövet tárt fel.
E fúrás közelében telepített karsztvízszint megfigyelő kutat +306 mBf szintről indították, az
alaphegységi felső triász képződményeket –54 m-en, a D/231. Sz fúrás ugyancsak 306 mBf
szintről indult és krétába tartozó apti agyagot –52,9 mBf-en érte el.
Cseténytől délre, mintegy 1,5 km távolságra lévő volt Szilvár malom térségében a krétakori
képződmények a felszínen találhatók +250 mBf szinten.
Az alaphegységi képződmények változó mélységközökben találhatók a felszín alatt. Rövid
távolságon belül 100 m-t is meghaladó vetődések a sakktáblaszerűen kiemelt és mélybe zökkenő
alaphegységi képződmények bonyolult rendszerét hozták létre.

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

65/137

BAKONYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

A terület földtani felépítése alapján vízbeszerzésre csakis a triász korú karsztos kőzetekben
tározódó víz alkalmas. A karsztkőzetekben tárolt természetes vízkészlet a terület egyetlen
vízbeszerzési lehetősége. Az utóbbi években mélyített kutak is a karsztkőzet repedéseiben tárolt
vízet csapolják meg.
Potenciális szennyezőforrások:
•
•
•
•

szennyvízcsatorna hálózat hibájából exfiltráció
szennyvízcsatorna hálózat dugulásából adódó kiöntések
átemelő üzemzavarából bekövetkező kiöntés
szennyvíztisztító telep meghibásodásából adódóan a határértéket meghaladó minőségű
szennyvíz befogadóba kerülése.

Veszélyeztetett felszíni és felszín alatti vizek meghatározása
Felszíni vizek:
Veszélyeztetett felszíni víz a Szápári-ér, mely nem csak a tisztított szennyvizek, hanem a
környék felszíni vizeinek is a befogadója. A befogadó időszakos vízfolyás, mely a Gaja patakba
torkollik.
A szennyvíztisztító telep a befogadótól 50-80 m-re található.
Felszín alatti vizek:
A Csetény-Szápári vízbázisok -Csetény K-3, valamint CS-81-es kút– légvonalban ≈ 5-10 km-re
találhatóak a szennyvízteleptől.
A felszíni és a feltételezhető felszín alatti vízáramlás és a szennyvíztelep felé mutat és a
terepviszonyok is a szennyvíztelep felé esnek.
A kutak térségében a terepszint 241,76, illetve 265,20 mBf, míg a szennyvíztisztító telepen a
terepszint 220.000 mBf.
A befogadó hidraulikai adatai
A telep tisztított szennyvizét a Szápári-érbe vezetik, aminek a befogadója a Gaja patak.
A szennyvíztisztító telep a Szápári-érnek kb. a 2+500 km szelvényében található.
A Szápár-ér vízhozamára vonatkozólag mért adattal nem rendelkezik a VIZIG sem. A vízfolyás
időszakos jellegű.
Becsült vízhozam adatokat lehet csak megadni az alábbiak szerint:
Q1% =350l/s
Q10% =100l/s
Kibocsátott napi tisztított szennyvízmennyiség 600 m3/d.
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3.2.5.2.

DUDAR

A Dudari szennyvíztisztító telephez 7 település tartozik. Ezek a következők: Dudar,
Bakonynána, Nagyesztergár, Olaszfalu, Csetény, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály.
A rendszeren 27 db átemelő és több mint 150 db házi átemelő található.
A rendszerhez tartozó valamennyi településről átemelőn keresztül jut a szennyvíz a dudari
telepre.
A dudari szennyvíztisztító telep két ütemben épült. Az első ütemben a Dán kormány segítségével
készült el Dudar település csatornahálózata és a hozzá tartozó szennyvíztisztító telep, melynek
kapacitása 360 m3/d volt.
A második ütemben készült el a további 6 település csatornahálózata és a szennyvíznyomó
vezetékek, valamint a meglévő dudari szennyvíztisztító telepen létesült még egy 360 m3/d
kapacitású biológiai tisztítósor.
A szennyvíztisztító telep határában, ahhoz közvetlen közelségben vízbázis, vagy kút nem
található.
A szennyvíztisztító telepen a mechanikai tisztítás után kétlépcsős biológiai szennyvíztisztító
rendszer üzemel, mélylégbefúvásos levegőztető rendszerrel, keverőkkel, elő- és utóülepítő
medencékkel.
A tisztított szennyvíz befogadója a Malom-árok, mely a bebocsátás szelvénye után 3000 méterre
a Gaja Patakba torkollik.
A szennyvíztisztító telepen a szennyvíziszap vegyszeres kezelése (polielektrolit) és centrifugás
szárítása történik meg. A centrifugált szennyvíziszap elhelyezése a szápári iszappal együtt
történik, ill. a zirci szennyvíztisztító telepre kerül komposztálás végett.

3.2.6.2.

ZIRC

A térségben Zirc településen volt legelőször szennyvíztisztító telep, ill. csatornahálózat.
A zirci szennyvízcsatorna rendszer nagyrészt gravitációs hálózat, szennyvízátemelő 3 db
található benne.
A zirci szennyvíztisztító telep kapacitása 700 m3/d.
A szennyvíztisztító telepen a mechanikai tisztítás után kétlépcsős biológiai szennyvíztisztító
rendszer üzemel, mélylégbefúvásos levegőztető rendszerrel, keverőkkel, elő- és utóülepítő
medencékkel.
A tisztított víz befogadója a Cuha patak.
A telepen működik a körzeti komposztáló is, ahová több közeli szennyvíztisztító telepről hozzák
be a szennyvíziszapot komposztálásra.
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3.2.7.2.

FENYŐFŐ

Fenyőfő település a Bakonyszentlászlói szennyvíztisztítóhoz tarozó település.
A települési gyűjtőcsatorna rendszer gravitációs, a magas pontokon átemelővel emelik át a vizet.
A bakonyszentlászlói szennyvíztisztító telep mechanikai és biológiai tisztítási fokozattal is
rendelkezik.

2.4.

TERMÉSZETI KÉP, TERMÉSZETVÉDELEM

2.4.1.

TÁJKÉPI JELLEMZÉS

A vizsgált kistérség tagtelepülései (Bakonybél, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár,
Csesznek, Csetény, Dudar, Eplény, Fenyőfő, Jásd, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr,
Porva, Zirc) valamennyien a Bakony hegységben, az Északi-Bakony kistájon helyezkednek el,
mozaikszerűen lefedve annak szinte teljes egészét.
A terület változatos tájképi élményt nyújt. A Magas-Bakony 500-700 m magas hegyei (Kőrishegy, Nagy-Som-hegy, Pápavár, Középső-Hajag, stb.) által határolt Bakonybéli-medencében
helyezkedik el Bakonybél, mellette, a Bakonybéli- és a Lókúti-medence között Pénzesgyőr, a
Lókúti-medencében Lókút község. A Magas-Bakony hegyeitől keletre, a Borzavári-ér völgyében
Borzavár, a Hódos-ér völgyében Porva található. Ezen települések középhegységi hangulatot
árasztanak az őket körülvevő magasabb, erdők borította hegyek között. A táj túlnyomó részt az
erdő- és rétgazdálkodás nyomait mutatja, a szántóföldi növénytermesztés háttérbe szorul.
Tájképi szempontból különleges Fenyőfő helyzete: a község az Északi-Bakony és a Kisalföld
találkozásánál fekszik, a területet borító homoktalaj és a sajátos mikroklíma tette lehetővé a
méltán híres őshonos homoki erdeifenyves létrejöttét.
A Zirci-medencében találjuk Zircet, a medence peremén pedig Nagyesztergárt és Olaszfalut. A
Gaja völgyében fekszik Jásd, a Gajától északra található kisebb patakvölgyekkel tagolt platón
Dudar és Csetény, a Dudari-patak völgyében pedig Bakonyszentkirály és Csesznek. Ezen
települések esetében középhegységi hangulatról kevéssé beszélhetünk, a táj inkább dombvidéki
jelleget ölt. A magasabb kiemelkedéseket és az északi kitettségű lejtőket erdő borítja ugyan, de
az alacsonyabb részeken jellemző a szántóföldi növénytermesztés (jól látható ez pl. a Zircimedence esetében); rétgazdálkodás, legeltetés főként a patakvölgyekben zajlik. A Zircimedencéből Veszprém irányába futó szűk völgyben találjuk Eplényt.
A bakonyi tájkép bővelkedik természetes tájelemekben. A felszíni formakincs rendkívül gazdag:
a szép formájú hegyek közül a Kőris-hegy (709 m), a Pápavár (531 m), a Papod (644 m),
valamint a teljes terjedelmében fokozottan védett Nagy-Som-hegy (649 m) említendő. A szintén
nagy esztétikai értékkel (és ezzel együtt jelentős idegenforgalmi vonzerővel) bíró völgyek közül
a Gaja, a Cuha és a Gerence patakok völgye érdemel említést, köztük olyan különlegességekkel,
mint az Ördög-árok Dudar és Csesznek között, a bakonynánai Római-fürdő vízesés, vagy
Pénzesgyőrnél a Szömörke-völgy a Kerteskői-szurdokkal.
A térség tájképében a víz jelenléte csak másodlagos szereppel bír: a Bakony felszíni vizekben
nem kifejezetten gazdag, hiszen nagyobb tavai, folyói nincsenek, ugyanakkor a patakok közül
még a jelentősebbek (Gaja, Gerence) is kiszáradhatnak aszályosabb nyarakon (igaz, sok esetben
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ez a "búvópatak-trükk" eredménye: a felszíni meder alatt víznyelőkön lebukva halad a víz
tovább). A víz elsősorban a felszín formálásában van jelen a tájban.
A növényzetről, mint természetes tájelemről már részben említést tettünk. Az eredeti
növénytakaró már csak a magasabb hegyek erdeiben, a sziklagyepekben és lejtőssztyepprétekben
van jelen, ugyanakkor a történelem során végbement tájátalakítás a növényzeten is nyomot
hagyott: megjelentek az irtásrétek, a tájidegen fafajokból (lucfenyő, akác, stb.) telepített erdők, a
szántóföldek.
A mesterséges tájelemek közül a települések képe a vizsgált kistérség területén változatos képet
mutat. A települési belterületek gondozottak, a zöldterületeket rendszeresen kaszálják.
Ugyanakkor elmondható, hogy az idegenforgalomra jobban támaszkodó községek (pl.
Bakonybél, Fenyőfő) a belterületek gondozására és az ízléses utcakép kialakítására az átlagosnál
nagyobb gondot fordítanak. Az épületek állapota és stílusa szélsőséges skálán mozog: a modern
lakóházak mellett több településen (pl. Jásd, Borzavár, Porva, Bakonybél, Lókút, stb.)
megtalálhatók még a hagyományos bakonyi tornácos házak, sajnos sok esetben nagyon leromlott
állapotban.
A Bakonyban sajnos nem kevés nemkívánatos tájelemmel is találkozunk. Ezek között
említendők a felhagyott és a működő külszíni bányák, tájsebek Dudar, Bakonyoszlop, Eplény
határában, a dudarbányai meddőhányó, melynek oldalát már a növényzet erősen benőtte ugyan,
de a tájelem alakja a környezettől teljesen idegen. Ugyancsak nem kívánatosak a tájat behálózó
elektromos légvezetékek, valamint a hegyeken elhelyezett híradástechnikai műtárgyak (Kőrishegy, Középső-Hajag, stb.). Sajnos ezek a tájképromboló elemek még a Magas-bakonyi
Tájvédelmi Körzetben is jellemzők, s a felszámolásukra sem a közeli, sem a távolabbi jövőben
nem sok az esély.

4.2.1.1.

FLÓRA

A kistérség területe növényföldrajzi értelemben teljes egészében a Pannon flóratartomány
Dunántúli Középhegység flóravidékének (Bakonyicum) veszprémi flórajárásába (Vesprimense)
tartozik, mely flórajárás a Bakony hegység északi részét (a Balaton-felvidék, Tapolcai-medence,
Keszthelyi-hegység kivételével), valamint a Vértes hegységet foglalja magába.
A továbbiakban a terület komplexitása miatt a növényvilágot társulásonként ismertetjük,
megemlítve az adott társulás egyes jellegzetes előfordulásait a területen.
Az ún. klímazonális, tehát elsődlegesen az éghajlati övnek megfelelő makroklíma által
meghatározott társulások közül a Bakony legmagasabb részein főként szubmontán bükkösöket
(Melitti-Fagetum silvaticae) ill. egy-két magasabb csúcs közelében (Kőris-hegy, Nagy-Somhegy) kisebb foltokban montán bükkösöket (Aconito-Fagetum silvaticae) találunk (a Bakonyban
a montán bükkösök jelenlétét több szerző vitatja, végleges álláspont még nem született). Bár a
bükkös zonálisan csak 600 m tengerszint feletti magasság felett jellemző, itt a Bakonyban a
kedvező hőmérsékleti csapadékviszonyok hatására az északi lejtőkön akár 200 m magasságban
is megjelenhet. A kétféle bükkös felső lombkoronaszintjét szinte kizárólag a bükk (Fagus
silvatica) alkotja. Mivel a bükkös lombkoronája meglehetősen zárt, az alsó régiókba kevés
(mintegy 8-10%) fény jut le, ennek köszönhetően a társulás további szintjeinek növényzete (a
tavaszi, még a
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lombfakadást
megelőző
időszak
kivételével)
meglehetősen
szegényes.
Alsó
lombkoronaszintjében előfordul a hegyi és a korai juhar (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) a
magas kőris (Fraxinus excelsior), valamint a gyertyán (Carpinus betulus) és a kocsánytalan
tölgy (Quercus petraea). Cserjeszintje szegényes, de fontos fajokat tartalmaz: itt nyílik a farkas
boroszlán (Daphne mezereum) és a babérboroszlán (Daphne laureola); a gyepszint pedig a fent
már említett okok miatt főként tavasszal nyíló ill. árnyéktűrő fajokból áll. A montán bükkösben
megjelennek kárpáti elemek (pl. a sisakvirágok), valamint jellemző a békabogyó (Actaea
spicata).
A szubmontán bükkös, mely a Bakony erdeinek jelentős részét képviseli, szintén árnyéktűrő
gyepszinttel rendelkezik: jellemző a kapotnyak (Asarum europaeum), a hagymás fogasír
(Dentaria bulbifera), a pettyegetett tüdőfű (Pulmonaria officinalis), a fákra felfutó borostyán
(Hedera helix), az erdei kutyatej (Euphorbia amygdaloides), a szagos müge (Galium odoratum),
a medvehagyma (Allium ursinum), a magyar varfű (Knautia drymeia). A tavaszi aszpektus
jellemző fajai a tömegesen előforduló, de az iparszerű gyűjtés hatására veszélyeztetetté vált
hóvirág (Galanthus nivalis), az odvas keltike (Corydalis cava), a galambvirág (Isopyrum
thalictroides), a szártalan és a tavaszi kankalin (Primula acaulis, P. veris).
A bükkösök a vizsgált kistérség területén több helyen is előfordulnak. A legszebb ilyen erdőket
Bakonybél és Pénzesgyőr területén a Nagy-Som-hegyen, Fenyőfő határában a Kőris-hegy északi
lejtőjén és Lókút mellett a Papod tömbjének északi oldalán találjuk. A Kőris-hegyen a bükkösök
mellett tiszta magas kőris állományokat is találunk.
A magasság csökkenésével átlagosan 400-600 m magasságban a gyertyános-kocsánytalan
tölgyes erdők (Querco-Petreaeae-Carpinetum) lesznek jellemzők. A gyertyános-tölgyesek felső
lombkoronaszintjén általában kocsánytalan tölgyet (Quercus petraea) találunk, az alsó
lombkoronaszintre jellemző a gyertyán (Carpinus betulus), melyhez egyéb fajok, mint pl. a
mezei juhar (Acer campestre), korai juhar (Acer platanoides), nagylevelű hárs (Tilia
platyphyllos) csatlakoznak. Cserjeszintje valamivel gazdagabb, mint a bükkösé, jellemző a
fagyal (Ligustrum vulgare), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a csíkos kecskerágó
(Euonymus europaeus), csere galagonya (Crataegus laevigata), mogyoró (Corylus avellana). A
gyepszint hasonló a bükköséhez, de több tölgyesfaj is megjelenik, pl. az olocsán csillaghúr
(Stellaria holostea), valamint a kis télizöld (Vinca minor), podagrafű (Aegopodium podagraria),
egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora).
Ilyen erdőket találunk Dudar, Csesznek, Bakonyszentkirály, Pénzesgyőr, Eplény, stb. környékén.
A cseres-tölgyesek (Quercetum petreae-cerris) lombkoronaszintjét a kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea) és a csertölgy (Q. cerris) alkotja. A cserjeszint a lombkorona viszonylagos
lazasága miatt fejlett, jellemző fajai az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), sere
galagonya (Crataegus laevigata), az ostorménfa (Viburnum lantana), a mezei juhar (Acer
campestre), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), csíkos és bibircses kecskerágó (Euonymus
europaeus, e. verrucosus). A gyepszint rendkívül gazdag a jó fényviszonyoknak köszönhetően.
Jellemző a felemáslevelű csenkesz (Festuca heterophyla), ligeti perje (Poa nemoralis), az
egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), a tavaszi lednek (Lathyrus vernus), édeslevelű csüdfű
(Astragalus glycyphyllus), sátoros margitvirág (Chrysanthemum corymbosum), baracklevelű
harangvirág (Campanula persicifolia), méhfű (Melittis grandiflora), stb.
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Cseres tölgyeseket a vizsgált kistérség területén csak kisebb számban találunk, déli kitettségű
lejtőkön, pl. Dudar mellett.
Az adott zónán belül az átlagostól eltérő környezeti viszonyok hatására létrejött fás társulások
közül a szurdokerdők megléte jellemző erre a területre. A szurdokerdő-társulás (PhylitidiAceretum) lombkoronaszintjében magas kőris (Fraxinus excelsior), hegyi és korai juhar (Acer
pseudoplatanus, A. platanoides), bükk (Fagus sylvatica), hegyi szil (Ulmus scabra) és
nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) alkotja. Cserjeszintje fejletlen. A fák a törmelékes talaj miatt
erősen deformált törzsűek. Az aljnövényzet dús, jellemző az évelő holdviola (Lunaria rediviva),
az arany veselke (Chrysosplenium alternifolium), esetenként a gímpáfrány (Phyllitis
scolopendrium), a falgyom (Parietaria officinalis), a nagy csalán (Urtica dioica), az erdei
nenyúljhozzám (Impatiens noli-tangere), a borostyán (Hedera helix).
A szurdokerdők nagyon szép példáit találjuk a vizsgált kistérségben Dudar és Csesznek között az
Ördög-árokban és a Kő-árokban, valamint Pénzesgyőr mellett a Szömörke-völgyben.
A patakvölgyekben, völgytalpakon a szubmontán égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae)
jellemzők. A lombkoronaszintet az enyves éger (Alnus glutinosa) képviseli, sokszor (Pl. a Gaja
völgyében Jásd mellett, Dudarnál, Cseténynél, stb, tehát a viszonylag alacsonyabb helyeken)
fehér fűz (Salix alba) keveredik hozzá. Az aljnövényzetben jellemző a fákra felkúszó komló
(Humulus lupulus), a magas zsombor (Sisymbrium strichtisimum), a halovány és a csermely
aszat (Cirsium oleraceum, C. rivulare), valamint a vörös acsalapu (Petasites hybridus). Ezt a
társulást szinte mindegyik tagtelepülés mellett megtaláljuk. Példaként említsük a Gaja, a Cuha, a
Gerence völgyét.
A déli kitettségű meredekebb lejtőkön (pl. a Nagy-Som-hegyen, Kőris-hegyen, stb.) a
cserszömörcés-molyhos tölgyes bokorerdő (Cotino-Quercetum pubescentis) alacsony fáival
találkozunk.
Lombkoronaszintjében molyhos tölgy (Quercus pubescens), virágos kőris (Fraxinus ornus),
cserszömörce (Cotinus coggygria) jellemző. Cserjeszintjében megtalálható még a húsos som
(Cornus mas), az ostorménfa (Viburnum lantana), sóskaborbolya (Berberis vulgaris), stb.
Az extrazonális erdők közül a fenyvesek jelenléte érdemel említést. A terület legismertebb
fenyvese a fenyőfői és bakonyszentlászlói részen elterülő homoki erdeifenyves (Festuco
vaginatae-Pinetum), mely a sajátos klimatikus és talajviszonyok hatására létrejött posztglaciális
reliktum-társulásként hazánk egyetlen természetes erdeifenyő-állománya. Aljnövényzete az
alföldi homokpusztákéval mutat rokonságot, olyan fajokkal, mint pl. a magyar csenkesz (Festuca
vaginata), a hangalevelű naprózsa (Fumana procumbens), ugyanakkor ritka erdei növények is
fellelhetők, mint a körtikék közül a gyöngyvirágos, zöldvirágú, kis és közép körtike (Pyrola
secunda, P. chlorantha, P. minor, P. media), valamint az orchideák közül avarvirág (Goodyera
repens).
Jelentős telepített fenyőerdők is vannak a vizsgált területen. Ezek egy része lucfenyő (Picea
abies), más része vörösfenyő (Larix decidua), mindkét erdőtípus tájidegen, jelenétét pusztán
erdészeti érdekek indokolják.
A vizsgált kistérség területén belül előforduló fátlan növénytársulások közül a sziklagyepek nem
jellemzők, a mészkő- és dolomit-lejtőssztyepprétek (Chleistogoni-Festucetum rupicolae,
Chrysopogono-Caricetum humilis) jelenléte is elsősorban másodlagos hatásoknak (erdőirtás,
legeltetés, kaszálás) köszönhető.
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Jellemző ezekben a társulásokban a pázsitfűfélék magas száma: az élesmosófű (Chrysopogon
gryllus), a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a vékony csenkesz (Festuca valesiaca), a karcsú
fényperje (Koeleria cristata), a sima komócsin (Phleum phleoides), valamint jellegzetes
sztyeppfajok: tavaszi hérics (Adonis vernalis), leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), homoki
pimpó (Potentilla arenaria), budai imola (Centaurea sadleriana), kakukkfű fajok (Thymus sp).
Sárga hagyma (Allium flavum), hólyagos habszegfű (Silene vulgaris), stb.
Ilyen területeket találunk gyakorlatilag valamennyi vizsgált település környékén.
A mélyebben fekvő völgyekben az égerligetek mellett a mocsárrétek, láprétek jellemzők. Szép
példáját látjuk ennek pl. Porvától északra a Páskom területén , ahol a Hódos-ér mellett szép rétek
alakultak ki.

4.2.2.1.

FAUNA

A Bakony állatföldrajzi szempontból a Magyar Középhegység (Matricum) faunakörzetének
dunántúli-középhegységi (Pilisicum) faunajárásának Bakonyicum faunatáját jelenti. A
Bakonyicumot még további állatföldrajzi kistájakra osztják, ezekből kettő esik a vizsgált
területre: az Északi-Bakony és a Keleti-Bakony.
A vizsgált kistérség területén a Bakony állatvilága szinte teljes egészében képviselteti magát,
mivel a bakonyi élőhelyek jelentős része megtalálható itt. A tölgyesekben vadászik a nagy
tolvajpoloska (Himacerus apterus), előfordul a hőscincér (Cerambyx cerdo), a szarvasbogár
(Lucanus cervus), az orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis), a pompás rózsabogár (Potosia
aeruginosa), valamint a tölgymakk-ormányos (Curculio glandium) és az aranyos bábrabló
(Calosoma sycophanta), Jellemző a nagy magyargubacs (Andricus hungaricus), gyakori a
lódarázs (Vespa crabro), a lepkék közül jellemző a nagy pávaszem (Saturnia pyri), nappali
pávaszem (Inachis io), a fecskefarkú lepke (Papilio machaon),a kis apollólepke (Parnassius
mnemosyne), a szürkeöves szemeslepke (Hipparchia fagi), a közönséges medvelepke (Arctia
caja), és a csíkos medvelepke (Panaxia quadripunctata). A bükkösökben él a sárganyakú
ezerlábú (Polydesmus collaris) a pókok közül a gyászos farkaspók (Pardosa lugubris). A
bükkösök bogarai közül a havasi cincér (Rosalia alpina), a lapos kékfutrinka (Carabus
intricatus)és a bükkös-díszbogár (Dicerca berolinensis), a lepkék közül a hajnalpírlepke
(Anthocaris cardamines) és a nagy zöldaraszoló (Geometra papilionaria) érdemel említést. A
fenyvesek gerinctelen faunájából a fenyőfői Ősfenyvesben élő önbeásó sáskát (Acrotylus
longipes), ácscincért (Ergates faber), fenyves-díszbogarat (Calcophora mariana) említsük. A
füves területek jellegzetes rovarfaja az imádkozó sáska (Mantis religiosa).
A gerincesek közül a halak osztályát a Gerencében és a Gajában a fürge cselle (Phoxinus
phoxinus), a kövi csík (Nemachilus barbatus), sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus),
fenékjáró küllő (Gobio gobio) képviseli. A kétéltűek közül gyakori a zöld levelibéka (Hyla
arborea), az erdei béka (Rana dalmatina), a kecskebéka (Rana esculenta), a vöröshasú unka és a
sárgahasú unka (Bombina bombina, B. variegata), a pettyes és a tarajos gőte (Triturus vulgaris,
Triturus cristatus), bükkösben az alpesi gőte bakonyi alfaja (Triturus alpestris spp.
bakonyiensis), szinte mindenütt a barna és a zöld varangy (Bufo bufo, Bufo viridis), kertekben a
barna ásóbéka (Pelobates fuscus).
A hüllők néhány faja is képviselteti magát: a fürge és a zöld gyík (Lacerta agilis, Lacerta viridis)
főleg a napsütötte, füves területeken, a vizek közelében a vízisikló (Natrix natrix), az
erdőterületeken az erdei sikló (Elaphe longissima) és a lábatlan gyík (Anguis fragilis) jellemző.
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A madárvilág örvendetesen gazdag. A komolyabb vízhozamú patakok mellett előfordul a fehér
gólya (Ciconia alba), a rejtettebb életmódit követő fekete gólya (Ciconia nigra) is fészkel a
Bakonyban és előfordul a vizsgált kistérségben is. A sólyomalkatúak közül a nyílt területeken a
vörös vércse (Falco tinnunculus), egerészölyv (Buteo buteo), gatyás ölyv (Buteo lagopus), a
ritka darázsölyv (Buteo apivorus), valamint a téli időszakban a kékes rétihéja (Circus cyaneus),
kertekben, erdőterületeken a héja (Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus), fordul elő
gyakrabban. A kerecsensólyom (Falco cherrug) nagyon megritkult, állománya intenzív
védelemmel tarható csak fenn. A tyúkalakúakat a fácán (Phasianus colchicus), a fogoly (Perdix
perdix), a fürj (Coturnix coturnix) képviseli. A lilealkatúak közül a bíbic (Vanellus vanellus
említendő. A galambalkatúak közül az örvös galamb (Columba palumbus), kék galamb
(Columba oenas), balkáni és vadgerle (Streptopelia decaocto, Streptopelia turtur) gyakori. A
baglyokat a kuvik (Athene noctua), a macskabagoly (Strix aluco), a gyöngybagoly (Tyto alba),
az erdei fülesbagoly (Asio otus), valamint a Keleti-Bakonyban költő uhu (Bubo bubo), a
szalakótaalakúakat a gyurgyalag (Merops apiaster), a búbos banka (Upupa epops)és a patakok
mentén élő jégmadás (Alcedo atthis), a harkályalkatúakat a balkáni, közép és a nagy fakopáncs
(Dendrocopos syriacus, Dendrocopos medius, Dedrocopos major), a nyaktekercs (Jynx
torquilla), a zöld és a szürke küllő (Picus viridis, P. canus), a fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos
leucotos), valamint bükkösökben a fekete harkály (Dryocopos martius) képviseli. Az
énekesmadarak közül gyakori a belterületeken a molnár és a füstifecske (Delichon urbica,
Hirundo rustica), sárgarigó (Oriolus oriolus), barát-, kék-, és széncinege (Parus palustris, Parus
coeruleus, Parus major) fenyvesekben a ritka búbos cinege (Parus cristatus, Fenyőfőnél),
fenyvescinege (Parus ater), fekete, énekes és szőlőrigó (Turdus merula, Turdus philomenos,
Turdus iliacus), a ritkább léprigó (Turdus viscivorus), házi és kerti rozsdafarkú (Phoenicurus
ochruros, Phoenicurus phoenicurus), házi és mezei veréb (Passer domesticus, Passer
montanus), a csicsörke (Serinus serinus), erdőkben a szajkó (Garrulus glandarius), a csuszka
(Sitta europaea), a rövidkarmú és az erdei fakusz (Certhia brachydactyla, C. familiaris), az
ökörszem (Troglodytes troglodytes), vörösbegy (Erithacus rubecula) erdei pinty (Fringilla
coelebs) fülemüle (Luscinia megarhynchos), a szántóföldi területeken a búbos pacsirta (Galerida
cristata), a mezei pacsirta (Alauda arvensis), a parti fecske (Riparia riparia), a szarka (Pica
pica), csóka (Corvus monedula), vetési és dolmányos varjú (Corvus frugilegus, Corvus corone
cornix), őszapó (Aegithalos caudatus), rozsdás és cigány csaláncsúcs (Saxicola rubra Saxicola
torquata), hantmadár (Oenanthe oenanthe), kerti, barát- és mezei poszáta (Sylvia borin, Sylvia
atricapilla, Sylvia communis), erdőkben a fitisz és csilpcsalp füzike (Phylloscopus trochilus,
Phylloscopus collybita), örvös és szürke légykapó (Ficedula albicollis, Muscicapa striata),
barázdabillegető (Motacilla alba), tövisszúró gébics (Lanius collurio), seregély (Sturnus
vulgaris), zöldike (Carduelis chloris), csíz (Carduelis spinus), tengelic (Carduelis carduelis),
meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) és a sordély (Emberiza calandra).
Az emlősök közül a sün (Erinaceus concolor), a vakondok (Talpa europea), az erdei és a törpe
cickány (Sorex anareus, S. minutus), a denevérek közül a bajuszos denevér (Myotis mystacinus),
a horgasszőrű denevér (Myotis natterei), a vízi denevér (Myotis daubentoni), a pisze denevér
(Barbastella barbastellus);a mezei nyúl (Lepus europaeus), mókus (Sciurus vulgaris), mogyorós
pele (Mucsardinus avellanarius), a Hódos ér mellett a kósza pocok (Arvicola terrestris), a
sárganyakú erdei egér (Apodemus flavicollis), az erdei pocok (Clethrionomys glareolus) a
ragadozók közül róka (Vulpes vulpes), a borz (Meles meles), erdőkben a nyuszt (Martes martes),
belterületeken is a nyest (Martes foina), menyét (Mustela nivalis), ritkán a vadmacska (Felis
silvestris), a patások közül a vaddisznó (Sus scrofa), valamint az őz (Capreolus capreolus) és a
gímszarvas (Cervus elaphus) említendő.
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2.4.2.
4.2.1.2.

TERMÉSZETVÉDELEM
TERÜLETTEL VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

A természetvédelmi faladatokat a Bakonyban, így a vizsgált kistérség területén is a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A kistérség területén a területtel védett természeti
értékek a következők:

4.2.2.2.

MGAS-BAKONY TÁJVÉDELMI KÖRZET

A tájvédelmi körzet a tájképi értékeket kívánja megőrizni a Magas-Bakonyban. A vizsgált
kistérség települései közül Fenyőfő, Bakonybél és kis részben Pénzesgyőr közigazgatási területét
érinti. Bakonybél területe teljes egészében a tájvédelmi körzet része, Pénzesgyőr területe a
Nagy-Som-hegy keleti oldalával érintett, Fenyőfő pedig a Kőris-hegy keleti felével.
A tájvédelmi körzetnek a vizsgált kistérség területére eső értékei a következők:
Fokozottan védett területek:
A Fekete-séd völgye (Tisztavíz-völgy) (Bakonybél)
A Bakony legbővízűbb forrásának a Tisztavíz-forrásnak a völgye. Botanikai értékei a tavaszi
görvélyfű (Scrophularia vernalis, 2000 Ft), a gímpáfrány (Phyllitis scolopendrium, 2000 Ft),
buglyospáfrány (Phegopteris connectilis, 5000 Ft)
Szömörke-völgy (Bakonybél)
A Bakonybéltől délre, Pénzesgyőrtől nyugatra fekvő szurdokvölgy növénytani értéke a farkasölő
sisakvirág (Aconitum vulparia, 2000 Ft), geológiai értéke a kerteskői-szurdok és az Oltár-kő a
Judit-forrással, melynek vize a Szalajka-völgyihez hasonlóan mésztufagátakon keresztül fut a
Szömörke-patakba.
Nagy-Som-hegy (Bakonybél, Pénzesgyőr)
A Pénzesgyőr fölé északról magasodó 649 m-es hegy jelentős tájképi érték, emellett élőhelyet
nyújt a bíboros kosbornak (Orchis purpurea, 10.000 Ft), a sápadt kosbornak (Orchis pallens,
10.000 Ft), a bodzaszagú ujjaskosbornak (Dactylorrhiza sambucina, 10.000 Ft), a magyar
pikkelypáfránynak (Ceterach jávorkaeanum, 10.000 Ft), a turbánliliomnak (Lilium martagon,
10.000 Ft), rejt egy földvárat és két barlangot, a Kis- és a Nagy-Pénzlyukat.
A bakonybéli bencés apátság kolostorkertje (Bakonybél)
A hathektáros kolostorkert idős faállományát bükk (Fagus silvatica), nagylevelű hárs (Tilia
platyphyllos), enyves éger (Alnus glutinosa), magas kőris (Fraxinus excelsior), tiszafa (Taxus
baccata), hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) alkotja.
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Százhalom (Bakonybél)
Egy 226 sírból álló halomsír-mező, mely egyben a sokcimpájú holdruta (Botrychium multifidum,
10.000 Ft) élőhelye is.

4.2.3.2.

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

Fenyőfői Ősfenyves Természetvédemi Terület
Területe 449 ha, ebből 322,1 ha fokozottan védett. Az ősfenyves Fenyőfő és Bakonyszentlászló
területén található, a védett területnek kb. 1/5 része tarozik Fenyőfőhöz. A homoki erdeifenyves
egyetlen őshonos hazai előfordulása, mely az utolsó jégkorszak utáni fenyő-nyír korból
fennmaradt reliktumtársulás. Fontos botanikai érték eleve maga a társulás is, védett fajai a
gyöngyvirágos, zöldvirágú, kis és közép körtike (Pyrola secunda, P. chlorantha, P. minor, P.
media, 5.000-5.000 Ft) a fekete kökörcsin (Pulsatilla pratensis spp. nigricans, 5.000 Ft),
valamint az orchideák közül avarvirág (Goodyera repens, 10.000 Ft), kétlevelű sarkvirág
(Platanthera bifolia, 2.000 Ft), a vitézkosbor (Orchis militaris, 10.000 Ft), a vörösbarna nőszőfű
(Epipactis atrorubens, 5.000 Ft), valamint állattani értéke a vadmacska (Felis sylvestris, 50.000
Ft)
Hódos-éri Ciklámenes erdő Természetvédelmi Terület
A Hódos-ér völgyében az erdei ciklámen (Cyclamen purpurascens, 5.000 Ft) termőhelyét Rómer
Flóris találta meg. Az állomány feltehetőleg nem őshonos, hanem a középkori kolostorkertek
valamelyikéből kerülhetett ide. A védett terület 24,4 ha, feladata az erdei ciklámen egyetlen
bakonyi élőhelyének védelme.
Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület
Területe 20 ha. A 400 m-es tengerszint feletti magasság, az északi szelek felé fennálló
viszonylagos kitettség az arborétumnak sajátos hűvös, hegyvidéki klímát biztosít. A park
angolpark jellegű, faállománya vegyes, elsősorban a Bakonyban honos fafajokból és a közéjük
telepített egzótákból áll. Mintegy 600 fa- és cserjefaj él itt, többek között 400 éves, 4 m
törzskerületű kocsányos tölgy, mandzsúriai juhar, 170 éves simafenyő. Az arborétum
aljnövényzete is értékes: 122 lágyszárú fajt írtak le a területről, ebből 29 védett.

4.2.4.2.

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK

A cseszneki Vár-hegy (Csesznek)
Itt áll a Bakony legjobb állapotban fennmaradt romvára, mely a 13. században épült. A Várhegyet karsztbokorerdő borítja, a hegy mellett található a Kőmosó-völgy, sajátos geológiai
képződményekkel és barlangokkal (Kőmosó-barlang, Cseszneki-átjáróbarlang, Kecske-lyuk).
Gézaházai Parkerdő (Csesznek)
A védett terület értéke a legelőerdő, idős csertölgyekkel és szelídgesztenyékkel, valamint a
főként őshonos fafajokkal (bükk, magas kőris, gyertyán, szelídgesztenye, vadgesztenye)
telepített idős parkerdő. Kultúrtörténeti emlék egy fazsindelyes kápolna, valamint a valamikori
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Eszterházy-vadászkastély (később Hubertus-fogadó). Jelenleg a terület magántulajdonban van, a
tulajdonos az átjárást táblával megtiltotta.
Szépalmapusztai arborétum (Porva)
A Kőris-hegy keleti lábánál fekvő Szépalmapusztán kicsi, de szépen gondozott arborétumot
találunk több növénykülönlegességgel: havasszépe (Rhododendron), numídiai jegenyefenyő
(Abies numidica), kolorádói jegenyefenyő (Abies concolor), 4 m törzskerületű hegyi
mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum).

4.2.5.2.

JELENLEG NEM VÉDETT, TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL
FIGYELMET ÉRDEMLŐ TERÜLETEK

Az Esterházy-kastély parkja (Bakonyoszlop)
A mintegy három hektáros park túlnyomó részt a Bakony őshonos fafajaiból (gyertyán, tölgy,
bükk, magas kőris) áll. Értékes a 340 cm törzskerületű páfrányfenyő (Gingko biloba), egy 350
cm törzskerületű bükk, valamint két 2 m törzskerületű mamutfenyő.
Az Eszterházy-kastély parkja (Csetény)
A park jelenleg elhanyagolt, pedig helyi összefogással sétányok kiépítésével, padok
kihelyezésével kellemes pihenőerdővé alakítható. Faállománya az itt egyébként honos fafajokból
áll (magas kőris, nagylevelű hárs, hegyi juhar, kocsánytalan tölgy, korai juhar, stb.), köztük
figyelmet érdemel a dombtetőn álló négytörzsű, kb. 300 éves kocsánytalan tölgy.

2.4.3.

FÖLDTANI ÉRTÉKEK

A vizsgált kistérség területe sok olyan geológiai képződményt rejt, mely természetvédelmi
szempontból figyelmet érdemel.
Barlangok
A Bakony gazdag ugyan barlangokban, de csak néhány helyen alakultak ki nagy üregrendszerek.
A vizsgált kistérség területén fellelhető barlangok nem nagyok, de jelentősek részben
formakincsük, részben pedig az élővilág (pl. denevérek) kapcsán betöltött szerepük révén. A
kistérség jelentősebb barlangjai a következők:
Nagy-Pénzlyuk (Bakonybél)
Kis-Pélnzlyuk Bakonybél
Tönkölösi-Likas-kő (Bakonybél)
Eperjes-hegyi-barlang (Olaszfalu)
Károlyházi-víznyelő (Csesznek)
Ördög-lik (Dudar)
Magos-hegyi-barlang (Csapóné konyhája) (Dudar)
A barlangok kivétel nélkül védelmet élveznek. A településektől távolabb eső, vagy fokozottan
védett területen található barlangok esetében nem beszélhetünk komolyabb veszélyeztetettségről,
de a helytelen emberi magatartás (kőzetgyűjtés, tűzrakás, stb.) komoly károkat okoz (példa erre a
dudari Csapóné konyhája összekormozott fala).
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Völgyek, sziklaalakzatok
A vizsgált kistérség területén néhány jelentős szurdokvölgy érdemel említést: a Szömörke-völgy
(Bakonybél), az Ördög-árok (Dudar, Csesznek), a Kőmosó-völgy (Csesznek) és a Kő-árok
(Csesznek). Ezek közül a Szömörke-völgy fokozottan védett, a Kőmosó-völgy helyi védett, a
Kő- és az ördög-árok ellenben nem áll természetvédelem alatt. A sziklaalakzatok és barlangok
miatt az ördög-árok, formakincse és növényvilága alapján a Kő-árok egyaránt megérdemelné,
hogy természetvédelmi oltalom alá kerüljenek.

2.4.4.

KULTÚRTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK

A vizsgált kistérség területén számos figyelemre érdemes kultúrtörténeti emlékeket találunk. A
hagyományos bakonyi népi építészet emlékei azok a tornácos házak, melyek megtalálhatók
Borzaváron, Jásdon, Lókúton, Porván, stb., bár sajnos sok közöttük a nagyon leromlott
állapotban levő épület.
Különös, a Bakonyban ritka létesítmények a jásdi löszfalba mélyített pincék, melyekhez hasonlót
pl. a Tolnai-dombságban találni.
Helyenként még fellelhető néhány régi vízimalom. Ilyen a szépen felújított jásdi Poós-malom.

2.5.

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM

2.5.1.

A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE

5.2.1.1.

AZ EGYES KÖRNEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA

A vizsgált kistérség településeinek egyes területein kialakuló zajterhelés a különböző zajforrások
kibocsátásaiból tevődik össze.
A zajforrások öt fő csoportra oszthatók:
- ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek;
- közlekedés;
- lakóterületen folytatott zajos tevékenység (pl. vállalkozások);
- szórakozóhelyek, hangosító berendezések
- egyéb (pl. katonai tevékenység) zajforrások
Az alábbi fejezetekben településenként bemutatjuk a zaj- és rezgésvédelem állapotát a felsorolt
zajforrás csoportok vonatkozásában.
ZIRC
Zircen a nagyobb ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek közé tartoznak a Z-Bisz Bútoripari
Szövetkezeti Kft., az ABL-Technik Hungary Kft., a Károlyi és Társa Kft., a HM Verga Rt., a
Bakony Techno Komplex Kft., az Euro West Kft., a Technológia Mérnöki Kft., a Bakony
Gépész Kft., a THERMIX Építőipari Szolgáltató Szövetkezet, a ROBIX Hungary Kft., a
Szennyvíztisztító telep, CHIO WOLF Magyarország Kft.
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A felsorolt telephelyek egy része lakott terület közelében (pl. HM VERGA Rt.), mások
külterületen (pl. ROBIX Kft.), ill. ipari gazdasági funkciójú területen, lakott területektől távol
helyezkedik el (pl. CHIO WOLF Kft.).
Lakossági panasz a polgármesteri hivatalhoz a Szennyvíztisztító teleppel kapcsolatban érkezett.
A telephely zajkibocsátása műszaki okok miatt időszakosan megemelkedett, azonban a
szellőztető rendszer karbantartásával a zajszintet csökkentették és a lakossági panaszokat
kiküszöbölték.
Egyéb telephelyekkel kapcsolatban lakossági panaszokról a hivatalnak nincs tudomása.
Az alábbi táblázatban azokat a telephelyeket soroljuk fel, melyek telepengedély kérelmüket
benyújtották az önkormányzathoz. A táblázatban részletezzük, mely telephelyek kapták már meg
az engedélyt, ill. azt, hogy melyik telephelynél végeztek környezeti zajkibocsátás vizsgálatot.
Üzemeltető neve

Telephely címe

Z-Bisz Bútoripari
Szövetkezeti Kft.

Zirc,
Szaba
dság
u. 4.

Telepengedély kelte

Zajvizsgálat

2000.11.09.

nem volt

ABL-Technik Hungary Kft.

Zirc, Szabadság u. 6.

2001.06.06.

volt

Károlyi és Társa Kft.

Zirc, 07/5. hrsz.

2001.10.13.

volt

THERMIX Építőipari
Szolgáltató Szövetkezet
Bakony Techno Komplex
Kft.
Euro West Kft.

Zirc, Köztársaság u. 34.

2002.03.29.

volt

Zirc, Major u. 2.

-

nem volt

Zirc, Kossuth u. 72.

-

nem volt

Azok a telephelyek, amelyeknek a környezeti zajkibocsátását vizsgálták, megfeleltek a
zajvédelmi előírásoknak.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. Legnagyobb forgalma a városon áthaladó, Győrt Veszprémmel összekötő 82-es
főútvonalnak van. A főút forgalma szezonálisan, a nyári időszakban megemelkedik, a Balatonra
érkező turisták nagy száma miatt.
A településen a 82-es számú főútvonalon kívül a Zirc-Porva, Zirc-Bakonybél, Zirc-Bodajk
országos közutak haladnak. Ezen kívül önkormányzati közutak húzódnak a településen.
A közúti közlekedéstől származó zajterhelésre vonatkozó adat nem áll az önkormányzat
rendelkezésére, erre vonatkozó műszeres vizsgálatot a településen nem végeztek.
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A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján Zirc területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
6526
7112
603
770
2401
2515
2237
2442

Út száma
82. sz. főút
83106.sz. bek. út
8301. sz. ök. út
8216. sz. ök. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
82. sz. főút
83106.sz. bek. út
8301. sz. ök. út
8216. sz. ök. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
405
44
143
139

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
80
9
29
28

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
82. sz. főút
83106.sz. bek. út
8301. sz. ök. út
8216. sz. ök. út

LAeq (7,5), dB
nappal
70
61
66
66
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A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)

Sor- Zajtól védendő terület
szá
m
1.

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület

3.
4.

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút,
II. rendű főút
bekötőút
nappal
6-22 óra
55

éjjel
22-6 óra
45

nappal
6-22 óra
60

éjjel
22-6 óra
50

60

50

65

55

65

55

65

55

65

55

65

55

Gazdasági terület és különleges
terület
A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 82-es főútvonal mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 60 méteres távolságon belül
lévő 1. sorszámú védendő terület zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
A 82-es főútvonal mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 30 méteres távolságon belül
lévő 2, 3., 4. sorszámú védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
A 8301. sz. ök. út és a 8216. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 40 méteres
távolságon belül lévő 2. sorszámú védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a
határértéket.
A 8301. sz. ök. út és a 8216. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres
távolságon belül lévő 3., 4. sorszámú védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a
határértéket.
A 83106.sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő 2. sorszámú védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
A 83106.sz. bek. út mellett a 3., 4. sorszámú védendő területek zajterhelése már a referencia
ponton is alatta marad a határértékeknek.
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Zircet a Győr-Veszprém vasútvonal érinti. A vasúti forgalom az utóbbi időbe megnőtt, mivel a
Dudar és Bakonyoszlop között működő bauxitbányából a kitermelt bauxitot elsősorban vasúton
szállítják. A Dudar vasútállomásról induló szerelvény Zircet érintve érkezik Veszprémbe. Mivel
a vágány a város lakott területének nagy részét elkerülve (csak a Köztársaság úti lakóépületek
helyezkednek el 100 méter távolságon belül), az ipari-gazdasági célú terület mentén halad el, a
lakosság részéről panasz nem érkezett a vasúti közlekedés zajkibocsátása miatt.
A várost alacsonyabb repülési magasságú, forgalmas légi folyosó nem érinti, így a légi
közlekedés zajkibocsátásából adódó problémák nem Zircen merültek föl.
A település területén több kisebb vállalkozás működik, a lakóterületekbe beékelődve. Ezek közül
jó néhány zajos tevékenységgel is foglalkozik. Környezeti zajkibocsátás vizsgálatot néhány
vállalkozónál végeztek a telepengedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan. Ezek a vonatkozó
előírásoknak megfeleltek, a telepengedélyt megkapták.
A lakosság részéről nem érkezett panasz az ilyen jellegű vállalkozások zajkibocsátása miatt.
Az alábbi táblázatban azokat a vállalkozókat soroljuk fel, melyek telepengedély kérelmüket
benyújtották az önkormányzathoz. A táblázatban részletezzük, kik kapták már meg az engedélyt,
ill. azt, hogy kinél végeztek környezeti zajkibocsátás vizsgálatot.
Vállalkozó neve
Németh Attila
Kovács Bertalan
Kocsis Imre
Spanberger József
Aschenbrenner Gábor
Bácsi Gyula
Tell György
Magyara Ferenc

Telephely címe

Zirc, Deák F. u. 33.
Zirc, Liszt F. u. 7.
Zirc, Kossuth u. 51.
Zirc, Köves J. u. 42.
Zirc, Békefi A. u. 29.
Zirc, Rákóczi tér 9.
Zirc, Tőzike u. 4.
Zirc, Péch A. u. 4/A.

Telepengedély kelte

Zajvizsgálat

2001. 07. 20.
2001. 07. 13.
2001. 07. 19.
2001. 10. 14.
2001. 10. 17.
2001. 11. 14.
2002. 06. 01.
2002. 07. 09.

nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
nem volt
volt
volt

Azok a vállalkozók, akiknél nem végeztek zajmérést olyan jellegű tevékenységet végeznek (pl.
kézi fafaragás), melynél nem merül fel a környezeti zajterhelés lehetősége.
Azok a vállalkozók, akiknél környezeti zajkibocsátás vizsgálat volt, szintén megfeleltek a
zajvédelmi előírásoknak, így megkapták a telepengedélyt.
Zircen 1 db olyan vendéglátóhely van (Alkotmány u. 14. sz. alatt), ahol rendszeresen, hetente két
nap (Pénteken és Szombaton) diszkó jellegű, zenés rendezvényt szerveznek.
Ezen kívül alkalomszerűen lakodalmakat a Patkó Vendéglőben, a Park vendéglőben, a Jeskó
Panzióban és az Erdőalja Panzióban szoktak rendezni. Szabadtéri rendezvények helyszínei a
Rákóczi tér és a Sport pályák területe. Itt gyakran hangosítás, zeneszolgáltatás is van.
A szórakozóhelyek lakóépületek közé beékelődve, ill. lakott területek közelében találhatók.
Lakossági bejelentés még nem érkezett a rendszeres, vagy az alkalomszerű rendezvények
zajkibocsátása miatt.
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Az üzemeltetés minden esetben működési engedély birtokában történik, azonban akusztikai
vizsgálatot, műszeres zajmérést nem végeztek és a vendéglátó helyek üzemeltetőjének sem adtak
ki zajkibocsátási határértéket.
A település közigazgatási területén környezeti rezgéssel kapcsolatos lakossági észrevétel nem
merült fel, ipari telephelyek, ill. közlekedési forgalom tekintetében sem.
A település Rendezési terve 1984-ben készült, felülvizsgálata jelenleg is folyik. Új
településszabályozási terv 2003 évben készül majd.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település lakott területének nagy része zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM
együttes rendelete alapján az 1. számú melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik:
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű). Itt az üzemi telephelytől,
berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú,
közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső
zajforrástól (továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke
nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.
A Fáy A. utca, a Köztársaság u. egy része, és az Alkotmány u. egy része a fenti melléklet 3.
sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület. Itt
az üzemi létesítményektől származó zaj zajterhelési határértéke nappal 55 dBA; éjjel 45 dBA.
A település területén különleges védelmet igényel az országos védettségű Zirci Arborétum. Az
emberi pihenésre is szolgáló terület kijelölt része a fenti melléklet 1. sorszámú területi
besorolásába tartozik: Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület
kijelölt része. Itt az üzemi létesítményektől származó zaj zajterhelési határértéke nappal 45 dBA;
éjjel 35 dBA.
Összességében a város zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a zajforrások minden csoportja
működik a területén, azonban a működési viszonyok és a környező beépítés nem olyan jellegűek,
hogy az a lakosok felháborodását, vagy nagyobb mértékű panaszait vonná maga után.
Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy minden zajt kibocsátó létesítmény megfelel a
jogszabályokban meghatározott határértéknek. Ezt azért sem jelenthető ki, mivel az itt működő
telephelyek nagy részéről, valamint a szórakozóhelyekről és a közlekedési útvonalakról nem áll
rendelkezésre zajkibocsátás vizsgálati eredmény.
A tanulmány második felében részletezzük azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek,
hogy a lakó- és intézményi területek zajterhelése továbbra se növekedjen jelentős mértékben,
továbbá ne okozzon panaszokat a lakók részéről, ill. megfeleljen a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM
együttes rendelet előírásainak.
DUDAR
Dudaron az ipari-gazdasági funkciójú volt bányatelepet jelenleg a Bakony Volán Rt., DUTRA
Kft., a DUSZÉN Kft. és az Észak-Dunántúli Bányavagyon Hasznosító üzemelteti. A területen
jelenleg ipari jellegű tevékenységet a Bakony Volán RT. folytat, járműparkját tárolja,
karbantartja itt. A Bányavagyon Hasznosító egy levéltárat működtet itt, a DUSZÉN Kft. pedig
szénkutatást folytat és asztalos műhelyt üzemeltet. Robbantási tevékenyég 1-1,5 havonta egy
alkalommal történik, elsősorban kutatási célból.
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Ennek jelentősége zajkibocsátás szempontjából elhanyagolható. A területen meglévő épületekre
és infrastruktúrára alapozva a tulajdonosok további befektetőket keresnek.
A Bakony Volán Rt. telephelyének környezeti zajkibocsátásáról a telepengedélyezési eljárás
során készült zajmérési jegyzőkönyv. A mérési eredmények alapján a telephely zajkibocsátása
megfelelt a zajvédelmi előírásoknak, a környező vasút utcai lakóépületek zajterhelését nem
emelte a megállapított határérték fölé. A bányatelepen lévő egyéb üzemekről környezeti zaj
mérési adat nem állt rendelkezésünkre, a polgármesteri hivatalhoz velük kapcsolatban nem tettek
lakossági észrevételt, vagy panaszt.
Kereskedelmi-gazdasági funkciójú terület a Bakony Művek felhagyott telephelye, ahova szintén
újabb befektetőket keresnek. Korábban a Bakony Művek működése idején a telephely
zajkibocsátásával szemben a szomszédos falusias lakóterületről lakossági panaszok felmerültek,
ezek a tevékenység felhagyását követően megszűntek.
Szintén kereskedelmi-gazdasági funkciójú területen fekszik a Tapsi-Plast Kft. telephelye. Az
üzem környezeti zajkibocsátásáról a telepengedélyezési eljárás során készült zajmérési
jegyzőkönyv. A mérési eredmények alapján a telephely zajkibocsátása megfelelt a zajvédelmi
előírásoknak, a környező Arany J. utcai lakóépületek zajterhelését nem emelte a megállapított
határérték fölé.
A településtől É-ra, külterületen kőőrlő üzem működik, mely zajkibocsátásával nem befolyásolja
a lakott terület zajterhelését. Szintén É-i irányba, mintegy 1 km távolságra, Dudar és
Bakonyoszlop között, Bakonyoszlop közigazgatási területén bauxitbánya működik. A bánya
robbantási tevékenységével kapcsolatban is voltak lakossági bejelentések, elsősorban a
robbantások által okozott rezgés lakóépületeket károsító hatása miatt.
Az észrevételeket a Polgármesteri Hivatal továbbította a Bányakapitányság felé, akik ezt
követően szabályozták a robbantási töltetet. A panaszok azonban továbbra sem szűntek meg, a
robbantásokat a lakosság még mindig veszélyes mértékűnek tartja az épületek állagára nézve, sőt
kártérítési igényeik is vannak. A bánya megítélése szerint azonban a robbantás nem lehet káros
az épületekre.
A bánya működésével kapcsolatban nem csak az épületekre káros rezgések miatt volt lakossági
felháborodás, hanem a bauxit közúti szállítása miatt is. A bányából a kezelésre nem szoruló
bauxitot ugyanis tehergépkocsikkal a Dudari vasútállomásra viszik, ahonnét hetente 2-3
szerelvény szállítja el az alapanyagot Zircen keresztül Veszprémbe. A tehergépkocsik
közlekedési útvonala Dudar lakott területe mellett, elsősorban az Alkotmány utcát és a Dózsa
Gy. utcát érintve halad el. Az itt lakók bejelentést tettek az önkormányzathoz. A panaszok
megszüntetése érdekében a bauxitszállítást az éjszakai időszakra (2200 – 0600) ütemezték és a
napi 20-30 gépkocsit egyenletesebb eloszlásban indították a telephelyről. A beérkezett lakossági
panaszok ennek hatására megszűntek. Ez nem jelenti azt, hogy a zajszint határérték alá csökkent
- sőt az éjszakai szigorúbb határérték miatt feltehetően meghaladja azt- azonban a lakosok
szubjektív zajérzete megszűnt.
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A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
2237
2442
1128
1203

Út száma
8216. sz. ök. út
82112.sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8216. sz. ök. út
82112.sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
139
69

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
28
14

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
8216. sz. ök. út
82112.sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
66
63

LAeq (7,5), dB
éjszaka
59
56

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
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A 8216. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 40 méteres távolságon belül lévő
védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
A 82112.sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 25 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
A vasútvonal a lakott terület nagy részét kikerülve halad, a forgalom pedig meglehetősen kicsi,
elsősorban a bauxitszállításra korlátozódik. Emiatt a vasúti közlekedés zajkibocsátására szintén
nem panaszkodnak a településen élők.
A Dudar felett húzódó légi folyosó magasan van, a légi közlekedés zajkibocsátása – különösen a
pápai reptér felszámolása óta – nem észlelhető a településen.
A település területén több kisebb vállalkozás működik, a lakóterületekbe beékelődve. Ezek közül
jó néhány zajos tevékenységgel is foglalkozik. Környezeti zajkibocsátás vizsgálatról
jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatalhoz nem érkezett ezekről a létesítményekről.
A lakosság részéről nem volt panasz az ilyen jellegű vállalkozások zajkibocsátása miatt.
Dudaron a helyi Művelődési Házban szombatonként diszkó jellegű zenés rendezvényt
szerveznek.
A szórakozóhely lakóépületek közé beékelődve található, a szomszédok többször is panaszt
tettek a hangosításra. A panaszok néhány éve azonban csitultak, amikor az üzemeltető a hangerőt
leszabályozta és a természetes szellőztetés mértékét (nyitott ablakok számát) csökkentette. A
diszkónak engedélye van a működésre, azonban zajkibocsátás mérést nem végeztek.
A település Rendezési terve 1981-ben készült, új településszabályozási terv most készül.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a zajforrások minden
csoportja működik a területén, és azokkal szemben a lakosság több fórumon is panaszt emelt. A
Polgármesteri Hivatal minden esetben eljárt, foglalkozott az észrevételekkel. A panaszokat
legtöbb esetben meg is szüntette, azonban a probléma sok esetben felszínen maradt és a lakók
felháborodására több területen továbbra is számítani lehet.
Zajmérés az esetek nagyobb részénél nem történt a probléma kezelése során, így nem ismert, hogy a panaszok
mennyire jogosak, ill. hogy az üzemeltető a tevékenységét a vonatkozó jogszabályoknak (8/2002. (III.22.) KöM-EüM
együttes rendelet; 12/1983. (V:12.) MT rendelet) megfelelően végzi-e.
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CSETÉNY
Csetényben a nagyobb ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek közé tartoznak a MARY
cipőgyár, a LAMAGIFI Kft. mezőgazdasági gépek karbantartásával foglalkozó telephelye, az
EUROMOBIL Kft. kamion karbantartó telephelye és a Roland Bt. papírfeldolgozó üzeme,
Faludi Zoltán vállalkozó péksége, a NOVOCOMB Kft. papírfeldolgozó üzeme.
A felsorolt telephelyek nagy része lakott területek közelébe, ill. lakóépületek közé beékelődve
működik Az EUROMOBIL Kft. pedig a belterülettől mintegy 200-300 méterre, külterületen
üzemel.
Lakossági panasz a polgármesteri hivatalhoz engedéllyel üzemelő telephellyel kapcsolatban nem
érkezett, csak egy illegális festékszóró műhellyel kapcsolatban merült fel észrevétel a
szomszédok részéről. A panaszokra reagálva, az illegális festékszórást a hatóság megszűntette.
Telepengedély iránti kérelmet több cég is benyújtott az önkormányzathoz, de érvényes
engedélye jelenleg csak a Roland Bt-nek van.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. Legnagyobb forgalma a városon áthaladó, Zirc-Bodajk közútnak van. Itt jelentősek a
munkásjáratok, naponta műszakonként kb. 10 busz halad át a településen.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
1186
1356

Út száma
8216. sz. ök. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8216. sz. ök. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
78

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
16

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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Út száma
8216. sz. ök. út

LAeq (7,5), dB
nappal
63

LAeq (7,5), dB
éjszaka
56

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 8216. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 25 méteres távolságon belül lévő
védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Csetény területén vasútvonal nem halad át, jelentős légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Csetényben zenés szórakozóhelyként a Márvány diszkó működik, itt szombatonként diszkót
rendeznek.
A hangosító berendezés zajkibocsátása miatt szóban gyakori a panaszbejelentés. Az
üzemeltetésre működési engedély van, azonban zajkibocsátás mérés nem történt itt.
A lakóépületek közé beékelődve élelmiszerboltok, vegyesboltok, italboltok működnek. Panasz
ezekkel kapcsolatban egy esetben érkezett. Egy élelmiszerboltot akartak átminősíteni italbolttá, a
szomszédok ez ellen tiltakoztak. Mivel az üzemeltető hangosító berendezést nem akar
működtetni, az engedélyt megkapta az átminősítésre, azonban a működést még nem kezdte meg.
A település közigazgatási területén környezeti rezgéssel kapcsolatos lakossági észrevétel nem
merült fel, ipari telephelyek, ill. közlekedési zajforrások tekintetében sem.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.
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Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a zajforrások minden
csoportja működik a területén, a lakosság elsősorban az ipari és a szórakozóhelyek
zajkibocsátása miatt emelt panaszt. A Márvány diszkóval kapcsolatos észrevétel a felszínen
maradt és a lakók felháborodására továbbra is számítani lehet.
JÁSD
Jásdon nagyobb ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephely nem üzemel. A lakott területen
működnek kisebb vállalkozások, akik kereskedelemmel, vendéglátással, fuvarozással
foglalkoznak.
Lakossági panasz a településen üzemelő egyetlen zenés szórakozóhellyel kapcsolatban merült
fel. A működési engedéllyel rendelkező Balázs Büfében (Kossuth u. 148) havonta egyszer
diszkót rendeznek. A nyitva tartás rendszeresen 2200-ig van, a diszkó napján azonban tovább
üzemelnek. Ezt be kellene jelenteni az önkormányzatnak, azonban ennek nem mindig tesznek
eleget.
A panaszokat az önkormányzat próbálta kezelni. A diszkó üzemeltetőjével tárgyaltak a
zajkibocsátás ügyében, azonban zajmérés és beszabályozás nem történt, zajkibocsátási
határértéket nem adtak az üzemeltető részére.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
791
768

Út száma
82111. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
82111. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
44

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
9

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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Út száma
82111. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
61

LAeq (7,5), dB
éjszaka
54

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 82111. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Jásd területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
A település közigazgatási területén környezeti rezgéssel kapcsolatos lakossági észrevétel nem
merült fel, ipari telephelyek, ill. közlekedési zajforrások tekintetében sem.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település rendezési terve 2002. év végéig fog elkészülni, ebben kereskedelmi-gazdasági
funkciójú területet terveznek kijelölni a volt TSZ major területén. Ide majd befektetőket
keresnek. A kereskedelmi-gazdaságit terület kialakítását lakóterületek mellett tervezik.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a Balázs Büfé
zajkibocsátásától eltekintve a zajforrások egyéb csoportjaiban nem tapasztalhatók problémák.
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BAKONYOSZLOP
A Dudar és Bakonyoszlop között működő bauxitbánya Bakonyoszlop közigazgatási területén
található. A bánya robbantási tevékenységével kapcsolatban itt nem merült fel lakossági panasz
sem a zajkibocsátás, sem a rezgések épületkárosító hatása miatt.
A volt TSZ majorban sertés és szarvasmarha tenyésztő telep, takarmánykeverő üzem, valamint
magtároló épület van. Külterületen kertészet üzemel, mely a település lakott területének
zajterhelését nem befolyásolja. Ezen kívül lakott területen működnek kisebb vállalkozások,
sütőüzem, asztalos műhely, kereskedelmi, ill. vendéglátó egységek.
A telephelyek zajkibocsátásával kapcsolatban lakossági panasz nem merült fel, zajkibocsátás
mérés nem történt. Telepengedélye a sütőüzemnek van.
A településen üzemelő egyetlen zenés szórakozóhely a működési engedéllyel rendelkező Liget
Büfé, ahol havonta egyszer diszkót rendeznek. A diszkó zajkibocsátása miatt lakossági
észrevétel nem érkezett az önkormányzathoz. A rendezvény zajkibocsátását nem vizsgálták,
zajkibocsátási határértéket az üzemeltető nem kapott.
A közúti közlekedés zajkibocsátása elsősorban a településen keresztül haladó DudarBakonyszentlászló közútnak jelentős. A bauxitbányából kitermelt bauxitot általában Dudarról
vasúton szállítják el. Azonban ha a bauxit minősége nem kielégítő és előkezelésre van szükség,
akkor Bakonyszentlászló felé közúton szállítják el, Bakonyoszlopon keresztül.
Korábban a teljes kitermelt bauxitmennyiséget közúton szállították, annak megszűnése óta a
zajkibocsátás nagy mértékben csökkent.
A dudari kőőrlő üzem kitermelt anyagát szintén közúton, folyamatosan Bakonyszentlászlón
keresztül szállítják.
A bánya és a kőőrlő üzem szállító járműveinek (tehergépkocsik, nyerges vontatók) zaj- és
rezgéskibocsátása miatt a lakosság részéről rendszeresen panaszok merülnek föl. Mivel az
útburkolat minősége erősen leromlott, a közúti közlekedés zajkibocsátását ez tovább fokozza.
A kibocsátások mértékét műszeresen nem vizsgálták.
A településen belül 40 km/h sebességkorlátozást írtak elő, többek között a zajszint csökkentése
érdekében.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:

Út száma
8219. sz. bek. út

Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
640
754

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
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A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8219. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
43

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
9

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
8219. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
61

LAeq (7,5), dB
éjszaka
54

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 8219. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Bakonyoszlop területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem
tapasztalható a településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.
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Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a közúti közlekedés zajkibocsátásától eltekintve a
zajforrások egyéb csoportjaiban nem tapasztalhatók problémák.

BAKONYSZENTKIRÁLY
A település területén nagyobb ipari jellegű telephely nem üzemel. A volt TSZ majorban sertés és
szarvasmarha tenyésztő telep van. Ezen kívül lakott területen működnek kisebb vállalkozások,
kereskedelmi, ill. vendéglátó egységek.
A telephelyek zajkibocsátásával kapcsolatban lakossági panasz nem merült fel, zajkibocsátás
mérés nem történt egy esetben sem. Telepengedélye az üzemeknek nincs megújítva.
A településen üzemelő egyetlen zenés szórakozóhelyként a volt ÁFÉSZ vendéglőben
üzemeltetnek működési engedéllyel diszkót. A diszkó hangosító berendezésének zajkibocsátása
miatt a lakosság panaszt tett az önkormányzatnál. A rendezvény zajkibocsátását nem vizsgálták,
zajkibocsátási határértéket az üzemeltető még nem kapott.
A közúti közlekedés zajkibocsátása elsősorban a településen keresztül haladó DudarBakonyszentlászló közútnak jelentős. A bauxitbányából kitermelt bauxitot általában Dudarról
vasúton szállítják el. Azonban ha a bauxit minősége nem kielégítő és előkezelésre van szükség,
akkor Bakonyszentlászló felé közúton szállítják el, Bakonyszentkirályon keresztül. Mivel az
útburkolat minősége erősen leromlott, a közúti közlekedés zajkibocsátását ez tovább fokozza.
Korábban a teljes kitermelt bauxitmennyiséget közúton szállították, annak megszűnése óta a
zajkibocsátás nagy mértékben csökkent.
Az időszakosan felerősödő forgalom zajkibocsátása miatt a lakosság részéről észrevétel nem
érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz.
A közúti forgalom zaj-, ill. rezgéskibocsátásának mértékét műszeresen nem vizsgálták.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
822
928

Út száma
8219. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8219. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
53
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évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
11
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A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
8219. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
62

LAeq (7,5), dB
éjszaka
55

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szá
m
2.

Zajtól védendő terület

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
6-22 óra
60

éjjel
22-6 óra
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 8219. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Bakonyoszlop területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem
tapasztalható a településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a diszkó hangosító
berendezésének zajkibocsátásától eltekintve a zajforrások egyéb csoportjaiban nem
tapasztalhatók problémák.
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CSESZNEK
A település területén egy ipari jellegű telephely üzemel, a Négyfaág Kft. (hrsz.: 0175/1/2)
faüzeme. Ezen kívül külterületen a Kisbüki Lovarda működik. A lakott területen továbbá
működnek kisebb vállalkozások, kereskedelmi, ill. vendéglátó egységek.
A telephelyek zajkibocsátásával kapcsolatban lakossági panasz nem merült fel, zajkibocsátás
mérés nem történt egyik telephelynél sem.
A településen a volt ÁFÉSZ vendéglőben (hrsz.: 34/9.) üzemeltettek diszkót, azonban lakossági
panaszok miatt a működési engedélyét visszavonták. A panaszok a diszkó hangosító berendezése
és a vendégek utcai viselkedése, kiabálása miatt keletkeztek, azonban az üzemeltető a hivatal
felszólításának ellenére nem volt hajlandó akusztikai szakértőt megbízni a zajkibocsátás
vizsgálatával.
A lakott területen működő egyéb vendéglátó egységeknél hangosító berendezést nem
üzemeltetnek, ezek ellen a lakosok részéről bejelentés nem érkezett.
A várban a nyári szezonban művészeti előadásokat szerveznek, valamint külterületen, a lakott
területtől távol (hrsz.:032/2.) szabadtéri színpad van, ahol koncertek zajlanak.
A művészeti előadások és a szabadtéri koncertek miatt a lakosok az önkormányzatnál panaszt
nem tettek. Zajkibocsátás mérés ezekre vonatkozóan nem történt, zajkibocsátási határértéket a
rendezvényekre nem adtak.
A településen átmenő forgalom nincs, a 82-es főútvonal Ceszneket elkerülve halad. A nyári
szezonban a turisták növekvő száma miatt a személyautó és a buszforgalom jelentősen megnő. A
közúti forgalom zaj- és rezgéskibocsátásával kapcsolatban nem érkezett lakossági bejelentés,
azonban elsősorban a buszok által okozott rezgés miatt a kerítések támfala sok helyen károsodott
az utak mellett.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
675
709

Út száma
82113. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
82113. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
41
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évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
8
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A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
82113. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
60

LAeq (7,5), dB
éjszaka
53

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám Zajtól védendő terület
2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 82113. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 15 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Csesznek területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van, várhatóan 2003. évre készül el. A
rendezési tervben ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területet nem terveznek kijelölni.
A készülő tervben a sportpályát szeretnék szórakoztató, pihenő parkká átalakítani.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a zajvédelem területén nem
tapasztalhatók problémák, a nyári szezonban időszakosan megnövekedő közlekedési forgalom és
a rendezvények zajkibocsátása nem vonta maga után a lakosok panaszait.
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FENYŐFŐ
A település területén ipari jellegű telephely nem üzemel, a lakott területtől mintegy 4-4,5 km-re
(Vinyén) működik egy faüzem, mely a település zajterhelését nem befolyásolja. A lakott
területen továbbá működnek kisebb vállalkozások, kereskedelmi, ill. vendéglátó egységek.
A telephelyek zajkibocsátásával kapcsolatban lakossági panasz nem merült fel, zajkibocsátás
mérés nem történt egyik telephelynél sem.
A Bakonyi Bauxitbánya területe Fenyőfő közigazgatási határáig terjed, Fenyőfő területén csak
kutató fúrásokat végeznek, azonban nem kizárt a későbbiekben a bauxit kitermelés sem. A
bányászattal kapcsolatban a település lakói ellenkeznek, mivel attól tartanak, hogy a szikla
alapra épült házak állagát a robbantási tevékenység által okozott rezgés károsítani fogja.
A településen egy vendéglátó egység működik, hangosító berendezést itt nem üzemeltetnek.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. A településen átmenő forgalom nincs, ezért a közúti forgalom sem nagy. A
belterületen 30 km/h sebességkorlátozás van érvénybe.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
226
257

Út száma
83118. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
83118. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
41

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
8

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
83118. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
60

LAeq (7,5), dB
éjszaka
53

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 83118. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 15 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Fenyőfő területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település rendezési terve 1996-ban készült, melyben kimondják, hogy a település területén
tilos bármilyen zajos, ill. rezgéskeltő létesítmény építése.
Az új rendezési terv jelenleg kidolgozás alatt van, várhatóan 2003. évre készül el. A rendezési
tervben ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területet nem terveznek kijelölni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy a zajvédelem területén
jelenleg nem tapasztalhatók problémák. A bauxit bányászat megkezdése ellen a lakosság
tiltakozik, ezért a bányászati tevékenység későbbi engedélyezését a zaj- és rezgésvédelem
területére is kiterjedő előkészítő tanulmánynak kell megelőzni.
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BORZAVÁR
A település területén nagyobb ipari jellegű telephely nem üzemel. A 21 nyilvántartott telephely
faipari, mezőgazdasági, tevékenységgel, vendéglátással, kereskedelemmel, egyéb ipari
tevékenységgel (pl. forgácsolás) foglalkoznak. Az önkormányzathoz telepengedély iránti
kérelem nem érkezett be. A telephelyek zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük
kapcsolatban nem merült föl.
A településen üzemelő egyetlen zenés szórakozóhely a VYBIRAL Kft. által a Fő u. 6. sz. alatti
DISCO TEMPEL. A diszkó hangosító berendezésének zajkibocsátása miatt a lakosság panaszt
tett az önkormányzatnál. Az önkormányzat felszólítására a VYBIRAL Kft. akusztikai
szakvéleményt készíttetett a diszkó zajkibocsátásáról és a hangosító berendezésének
beszabályozásáról. A szakvélemény alapján a lakossági panaszok nem voltak indokoltak, mivel a
javasolt határértékek alatt maradt a szórakozóhely zajkibocsátása. Ezért a működési engedélyét a
Polgármesteri Hivatal nem vonta vissza.
A közúti közlekedés zajkibocsátása nem jelentős, az átmenő forgalom sem nagy mértékű, a ZircPorva települések között közlekedők forgalmára korlátozódik.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
603
770

Út száma
83106. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
83106. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
44

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
9

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
83106. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
61

LAeq (7,5), dB
éjszaka
54

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 83106. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Borzavár területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település új rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van, ipari-gazdasági, ill. kereskedelmigazdasági funkciójú területet nem terveznek kialakítani, azonban tervezik egy üdülőfalu
területének kijelölését.
A település lakott területének nagy része zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján
az 1. számú melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató,
vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött
külső zajforrástól (továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel
40 dBA.
Az üdülőfalu területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 1. sorszámú területi besorolásába tartozik: Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti
terület kijelölt része. Itt az üzemi létesítményektől származó zaj zajterhelési határértéke nappal 45 dBA; éjjel 35 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy nem tapasztalhatók
problémák, a DISCO TEMPEL zajkibocsátásával kapcsolatban felmerülő panaszok - a műszeres
zajmérés eredményei alapján – alaptalanok voltak.
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PORVA
A település területén nyilvántartott 18 telephely faipari, mezőgazdasági, tevékenységgel,
vendéglátással, kereskedelemmel, egyéb ipari tevékenységgel foglalkozik.
Egy nagyobb telephely van, a Bakonyfa Kft. elsődleges fafeldolgozással és raklapgyártással
foglalkozó üzeme. Az önkormányzathoz telepengedély iránti kérelem nem érkezett be. A
telephelyek zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük kapcsolatban nem merült föl.
A településen zenés szórakozóhely nem működik.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
603
770

Út száma
83106. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
83106. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
44

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
9

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
83106. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
61

LAeq (7,5), dB
éjszaka
54

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
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Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 83106. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 20 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Porva területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település új rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy nem tapasztalhatók
problémák egyetlen területen sem.
PÉNZESGYŐR
A település területén 8 nyilvántartott telephely található.
Nagyobb telephely a volt TSZ major területén, üzemelő Bakony Gépész Kft. lakatos üzeme.
Ezen kívül a lakóterületbe beékelődve faipari, mezőgazdasági, tevékenységgel, vendéglátással,
kereskedelemmel, egyéb ipari tevékenységgel foglalkozó telephelyek működnek.
Külterületen, a településtől D-i irányba a Bábolna Rt. kerteskői ménestelepe található.
Az önkormányzathoz telepengedély kérelem nem érkezett.
Zajkibocsátás vizsgálat csak a Bakony Gépész Kft. telephelyéről készült. A vizsgálati
eredmények a vonatkozó határértékek alapján a telephely zajkibocsátása megfelel a zajvédelmi
előírásoknak.
A telephelyek zajkibocsátásával kapcsolatban a lakók részéről panasz nem merült fel.
A településen zenés szórakozóhely rendszeresen nem működik. A kultúrházban évente kb 4
alkalommal bált rendeznek.
A bálok hangosító berendezésének zajkibocsátásával kapcsolatban a lakók részéről panasz nem
érkezett be a Polgármesteri Hivatalhoz.
BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

101/137

BAKONYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. Legnagyobb forgalma a városon áthaladó, Zirc-Pápa közútnak van.
A közúti közlekedéstől származó zajterhelésre vonatkozó műszeres vizsgálatot a településen
nem végeztek.
A nyári időszakban szezonálisan megemelkedik a közúti forgalom, a környékre érkező turista
forgalom következtében.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
1210
1252

Út száma
8301. sz. ök. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8301. sz. ök. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
72

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
14

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
8301. sz. ök. út

LAeq (7,5), dB
nappal
63
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A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 8301. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 25 méteres távolságon belül lévő
védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Pénzesgyőr területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település új rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van, várhatóan 2003. évben fog
elkészülni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy problémák nem merültek
fel. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy a telephelyek mindegyikének a zajkibocsátása megfelel,
mivel a vállalkozások nagy részénél zajmérést nem végeztek.
BAKONYBÉL
A település területén mintegy 60 nyilvántartott telephely található a volt TSZ major területén,
valamint a lakott területbe beékelődve. A tevékenységi körük elsősorban faipari, mezőgazdasági,
tevékenység, vendéglátás, kereskedelem és egyéb ipari tevékenység.
A településre jellemző, hogy különösen sok faipari vállalkozás működik a területén, melyekkel
szemben időnként panaszok is felmerülnek a szomszédok részéről.
Két telephely, az ELIOHUN Kft. (varroda) és Szökrényes András faipari vállalkozó újította meg
telepengedélyét. Náluk környezeti zaj vizsgálatot is végeztek és zajkibocsátásukat megfelelőre
értékelték.
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A TSZ faipari telephelye jelenleg nem működik, a területet próbálják értékesíteni.
A településen zenés szórakozóhely rendszeresen működik. A kultúrházba szombatonként diszkót
rendeznek, melynek zajkibocsátása miatt a lakosság részéről panasz nem volt. A
tulajdonviszonyok változása miatt (a kultúrház az egyház tulajdonába kerül) feltehetően
megszűnnek itt az ilyen jellegű rendezvények.
Az iskola tornatermében emellett évente kb 10 alkalommal bált rendeznek.
A diszkó, ill. a bálok hangosító berendezésének zajkibocsátásával kapcsolatban a lakók részéről
panasz nem érkezett be a Polgármesteri Hivatalhoz.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. Legnagyobb forgalma a városon áthaladó, Zirc-Pápa közútnak van.
A közúti közlekedéstől származó zajterhelésre vonatkozó műszeres vizsgálatot a településen
nem végeztek.
A nyári időszakban szezonálisan megemelkedik a közúti forgalom, a környékre érkező turista
forgalom következtében.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
555
682

Út száma
8301. sz. ök. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8301. sz. ök. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
39

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
8

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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Út száma
8301. sz. ök. út

LAeq (7,5), dB
nappal
60

LAeq (7,5), dB
éjszaka
53

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg: számított 15 méteres távolságon belül lévő védendő
területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Bakonybél területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki.
A település új rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van, várhatóan 2003. évben fog
elkészülni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy problémák főleg a faipari
vállalkozások működése miatt tapasztalhatók. Ezt a tényt a telepengedélyezési eljárás során
figyelembe kell venni.
LÓKÚT
A település területén nyilvántartott 25 telephely nagy része egyéni vállalkozás, akik
vendéglátással, kereskedelemmel, építőipari, mezőgazdasági tevékenységgel, fakitermeléssel,
fuvarozással, egyéb ipari tevékenységgel (javítás) foglalkoznak.
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A faluban működő cégek az ÁFÉSZ (élelmiszer kereskedelem), a Bakony Agro Kft., a Bakony
Holi Kft., az Agro-Bajor Kft., az Agro-Kovács Kft., az Agro-Kőris Kft. és az Agro-Murva Kft.
(mezőgazdasági tevékenység), az Eurotrend kft. (informatika), a Magyar Dekor Kft. (bányászat)
és a Bors Tefu Kft. (építőanyag kereskedelem).
A telephelyek zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük kapcsolatban nem merült
föl.
A településen zenés szórakozóhely nem működik.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. A településen átmenő forgalom nincs, ezért a közúti forgalom sem nagy.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
347
459

Út száma
83303. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
83303. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
27

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
6

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
83303. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
60

LAeq (7,5), dB
éjszaka
52

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
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Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 83303. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 15 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Lókut területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Az Eplény és Gyulafirátót térségében végzett NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása Lókut lakott
területének zajterhelését már nem befolyásolja.
A környezetvédelem helyi szabályait a Lókut község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2000/04.13. Kt. számú rendelete állapítja meg.
A rendelet szabályozza a hangosító berendezések engedélyezési módját, utcai zenészek
működési feltételeit, valamint az egyéb zajkeltő berendezésekre (emberi hang, hangszer,
technikai eszközök, ipari, kisipari tevékenység, kapálógép, fűnyíró gép, betonkeverő, fűrészgép)
vonatkozó tilalmakat.
Vitás ügyekben, lakossági panaszok esetén az üzemeltető részére előírja akusztikai szakértői
vélemény készíttetését.
A rendelet Lókut közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja, a már működő
bányák bővítését és a lejárt engedélyek meghosszabbítását nem engedélyezi.
A település jelenlegi rendezési terve 1984-ben készült, az új rendezési terve jelenleg kidolgozás
alatt van, várhatóan 2003-ra készül el.
Az új tervben az önkormányzat ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területet szándékozik
kijelölni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.
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Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy nem tapasztalhatók
problémák egyetlen területen sem és az önkormányzat sokat tett azért, hogy a lakosok nyugalmát
fenn tartsa. Ennek a célnak az érdekében dolgozták ki helyi környezetvédelmi rendeletüket.
OLASZFALU
A település területén több egyéni vállalkozás és kisebb cégek működnek, akik vendéglátással,
kereskedelemmel, építőipari, mezőgazdasági, faipari tevékenységgel, fuvarozással, egyéb ipari
tevékenységgel foglalkoznak.
A telephelyek zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük kapcsolatban nem merült
föl.
A településen egy zenés szórakozóhely működik, a Kanyar Büfé, ahol péntekenként diszkót
szerveznek. A rendezvénynek működési engedélye van, zajkibocsátását idáig nem vizsgálták, a
lakók részéről panasz nem merült fel vele szembe. A helyi rendelet alapján, az üzemeltetővel az
önkormányzat úgy állapodott meg, hogy panaszok esetén fogják a zajkibocsátást vizsgálni.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
1002
1356

Út száma
82109. sz. bek. út

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
82109. sz. bek. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
78

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
16

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomászint.
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Út száma
82109. sz. bek. út

LAeq (7,5), dB
nappal
63

LAeq (7,5), dB
éjszaka
56

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 82109. sz. bek. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 25 méteres távolságon belül
lévő védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Olaszfalu területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem tapasztalható a
településen.
Az Eplény és Gyulafirátót térségében végzett NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása a lakott
területének zajterhelését lényegében nem befolyásolja, időnként egy-egy lövés zaja hallatszik. A
lakók részéről bejelentés ez ügyben nem érkezett.
A környezetvédelem helyi szabályait az Olaszfalu község Önkormányzat képviselő-testületének
8/2000/04.14. Kt. számú rendelete állapítja meg.
A rendelet szabályozza a hangosító berendezések engedélyezési módját, utcai zenészek
működési feltételeit, valamint az egyéb zajkeltő berendezésekre (emberi hang, hangszer,
technikai eszközök, ipari, kisipari tevékenység, kapálógép, fűnyíró gép, betonkeverő, fűrészgép)
vonatkozó tilalmakat.
Vitás ügyekben, lakossági panaszok esetén az üzemeltető részére előírja akusztikai szakértői
vélemény készíttetését.
A rendelet Olaszfalu közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja, a már működő
bányák bővítését és a lejárt engedélyek meghosszabbítását nem engedélyezi.
A település jelenlegi rendezési terve 1984-ben készült, az új rendezési terve jelenleg kidolgozás
alatt van, várhatóan 2003-ra készül el.
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Az új tervben az önkormányzat ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területet szándékozik
kijelölni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy nem tapasztalhatók
problémák egyetlen területen sem és az önkormányzat sokat tett azért, hogy a lakosok nyugalmát
fenn tartsa. Ennek a célnak az érdekében dolgozták ki helyi környezetvédelmi rendeletüket.
NAGYESZTERGÁR
A település területén több egyéni vállalkozás és kisebb cégek működnek, akik vendéglátással,
kereskedelemmel, építőipari, mezőgazdasági, faipari tevékenységgel, fuvarozással, egyéb ipari
tevékenységgel foglalkoznak.
Lakossági panasz Dülk József vállalkozó rönkfeldolgozó üzemével szemben merült fel. A
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség műszeres méréssel megvizsgálta az üzem
zajkibocsátását. A mérési eredmények és a határértékek alapján a zajkibocsátás megfelelt a
zajvédelmi előírásoknak.
A többi telephely zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük kapcsolatban nem
merült föl.
A településen egy zenés szórakozóhely működik, a Muskátli Bisztró, ahol havonta egy-két
alkalommal diszkót szerveznek. A rendezvénynek működési engedélye van, zajkibocsátását
idáig nem vizsgálták, a lakók részéről panasz nem merült fel vele szembe. A helyi rendelet
alapján, panaszok esetén fogják a diszkó zajkibocsátást vizsgálni.
Közúti közlekedési zajforrásként a településen áthaladó Zirc-Bodajk átmenő forgalma jelentős,
ezzel szemben azonban lakossági észrevétel nem érkezett.
A közúti forgalom zajkibocsátásának mértékéről mérési eredmény nem áll az önkormányzat
birtokában.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:

Út száma
8216. sz. ök. út

Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
2237
2442

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
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A számított értékek az alábbiak:

Út száma
8216. sz. ök. út

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
139

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
28

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomásszint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
8216. sz. ök. út

LAeq (7,5), dB
nappal
66

LAeq (7,5), dB
éjszaka
59

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám

Zajtól védendő terület

2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

Útvonal jellege
Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
60
50

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 8216. sz. ök. út mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 40 méteres távolságon belül lévő
védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
Nagyesztergár területén vasútvonal nem halad át, zavaró mértékű légi forgalom nem
tapasztalható a településen.
A környezetvédelem helyi szabályait a Nagyesztergár község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2000/04.01. Kt. számú rendelete állapítja meg.
A rendelet szabályozza a hangosító berendezések engedélyezési módját, utcai zenészek
működési feltételeit, valamint az egyéb zajkeltő berendezésekre (emberi hang, hangszer,
technikai eszközök, ipari, kisipari tevékenység, kapálógép, fűnyíró gép, betonkeverő, fűrészgép)
vonatkozó tilalmakat.
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Vitás ügyekben, lakossági panaszok esetén az üzemeltető részére előírja akusztikai szakértői
vélemény készíttetését.
A rendelet Nagyesztergár közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja, a már
működő bányák bővítését és a lejárt engedélyek meghosszabbítását nem engedélyezi.
A település jelenlegi rendezési terve 1984-ben készült, az új rendezési terve jelenleg kidolgozás
alatt van, várhatóan 2003-ra készül el.
Az új tervben az önkormányzat ipari-gazdasági és kereskedelmi-gazdasági területet szándékozik
kijelölni.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy problémák egy faipari
telephellyel kapcsolatban voltak. Erre a Polgármesteri Hivatal reagált, műszeres zajmérést
végeztek annak megállapítására, hogy az üzem zajkibocsátása megfelel-e a zajvédelmi
előírásoknak. A vizsgálat alapján az üzem zajkibocsátása megfelelő minősítést kapott.
Az Önkormányzat képviselő-testülete helyi környezetvédelmi rendeletet alkotott, hogy a
településen lakók nyugalma, a zajkibocsátók jogszerű szabályozása biztosítva legyen.
EPLÉNY
A település külterületén, a lakott területtől mintegy 500 méterre kőbánya működött. Itt korábban
volt robbantás, azonban jelenleg a bánya nem üzemel. A területén a Matyi kft. építőanyag gyártó
üzeme működik. Az üzem zajkibocsátását nem vizsgálták, a lakók részéről nem érkezett
észrevétel a zajkibocsátása miatt.
Szintén külterületen, a lakott területtől mintegy 150 méterre D-i irányba a Bakonykarszt Rt.
szennyvíztisztító telepe működik. A telep környezeti zajkibocsátásáról készült mérési
jegyzőkönyv, a mérési eredmények alapján megfelelt a határértékeknek.
A településen működő többi telephely zajkibocsátását nem vizsgálták, lakossági panasz velük
kapcsolatban nem merült föl.
A településen zenés szórakozóhely nem működik.
A közúti közlekedés zajkibocsátásával kapcsolatban a lakosság részéről nem érkezett panasz a
hivatalhoz. Legnagyobb forgalma a városon áthaladó, Győrt Veszprémmel összekötő 82-es
főútvonalnak van. A főút forgalma szezonálisan, a nyári időszakban megemelkedik, a Balatonra
érkező turisták nagy száma miatt.
A közúti közlekedéstől származó zajterhelésre vonatkozó adat nem áll az önkormányzat
rendelkezésére, erre vonatkozó műszeres vizsgálatot a településen nem végeztek.
Az új rendezési tervben szerepelni fog egy a falut DNy-i irányba elkerülő út megépítése,
azonban ennek a kivitelezésére jelenleg nincs fedezet.
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A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht. adatközlése alapján a település területén az alábbi
forgalomszámlálási adatok állnak rendelkezésünkre:
Átlagos napi forgalom (ÁNF)
Jármű / nap
Egységjármű / nap
4425
4980

Út száma
82. sz. főút

A megadott átlagos napi forgalom adatok alapján kiszámítottuk egységjárműre vetítve az évi
átlagos nappali óraforgalom (Qn) és az évi átlagos éjszakai óraforgalom (Qe) mértékét, az Út 21.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás alapján.
A számított értékek az alábbiak:

Út száma
82. sz. főút

évi átlagos nappali
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
284

évi átlagos éjszakai
óraforgalom (Qn) értéke
[egységjármű / óra]
56

A Qn és Qe értékek alapján, az Út 2-1.302. sz. Útügyi Műszaki Előírás szerint kiszámoltuk a
referencia egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq (7,5)) értékét a nappali és az éjszakai
időszakban.
A referencia egyenértékű A-hangnyomásszint akadálytalan hangterjedés esetén a terepszint felett
1,2 méter magasságba, a közút akusztikai tengelyétől mért 7,5 méter távolságra számított Ahangnyomásszint.
A számítás eredményei az alábbiak

Út száma
82. sz. főút

LAeq (7,5), dB
nappal
69

LAeq (7,5), dB
éjszaka
62

A település területén a zajtól védendő terület és az útvonalak jellegének figyelembe vételével a
közlekedési zaj terhelési határértékei az alábbiak (8/2002. (III.22.) KöM – EüM rendelet)
Sor-

szám
2.

Útvonal jellege
II. rendű főút

Zajtól védendő terület
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)

nappal
6-22 óra
65

éjjel
22-6 óra
55

A kiszámított referencia egyenértékű A-hangnyomásszint értékek és a zajtól védendő területek
zajterhelési határértékeinek összevetése alapján, a számított terjedési korrekciók figyelembe
vételével az alábbiak állapíthatóak meg:
A 82. sz. főút mellett, az út akusztikai tengelyétől számított 30 méteres távolságon belül lévő
védendő területek zajterhelése várhatóan meghaladja a határértéket.
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A településen áthalad a Győr-Veszprém vasútvonal, azonban a lakott területet csak kis
mértékben érinti. A vasúti forgalom az utóbbi időbe megnőtt, mivel a Dudar és Bakonyoszlop
között működő bauxitbányából a kitermelt bauxitot elsősorban vasúton szállítják. A Dudar
vasútállomásról induló szerelvény Eplényen keresztül érkezik Veszprémbe. A vasút
zajkibocsátásával kapcsolatban észrevétel nem érkezett a lakók részéről a Polgármesteri Hivatal
felé.
Az Eplénytől DK-i irányba, mintegy 2 kilométerre végzett NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása
a lakott terület zajterhelését befolyásolja, a vadászrepülők és a lőgyakorlatok zaja hallatszik. A
lakók részéről bejelentés ez ügyben nem érkezett.
A lőtérparancsnokság előre értesíti az önkormányzatot a hadgyakorlatok idejéről.
Önkormányzati zajvédelmi rendeletet az önkormányzat nem adott ki
A település új rendezési terve jelenleg kidolgozás alatt van.
Az új rendezési tervben szerepelni fog egy a falut DNy-i irányba elkerülő út megépítése, ami
jelentősen csökkentené a falu lakóinak közlekedési eredetű zajterhelését.
A település lakott területe zajvédelmi szempontból a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelete alapján az 1. számú
melléklet 2. sorszámú területi besorolásába tartozik: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű). Itt az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól
(továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj zajterhelési határértéke nappal 50 dBA; éjjel 40 dBA.

Összességében a település zajvédelmi helyzetéről elmondható, hogy bár a lakosok panaszt nem
emeltek zajvédelmi ügyben, a nagy mértékű közúti átmenő forgalom, a vasúti forgalom és a
NATO gyakorlatok közelsége miatt ilyen jellegű észrevételekre számítani kell, ill. ezeket meg
kell előzni.

3. JAVASLATOK INTÉZKEDÉSRE
A kistérségben végzett vizsgálatok tapasztalalatai és a környezet állapotát reprezentáló adatok,
információk feldolgozása és értékelése után az alábbi javaslatokat tesszük intézkedésre a
környezetvédelem különböző területein.
A vizsgált kisérség természeti értékekben különösen gazdag, ezért közép- és husszútávon a
turizmus, természetjárás fejlesztése látszik célszerűnek. Olyan környezeti feltételeket kell
célként megjelölni, amelyek ezt a tevékenységet elősegítik.
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3.1.

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

A vizsgálat során megállapítotuk, hogy a vizsgált kistérség településein a levegő minősége
jelenleg nem kifogásolható, egyetlen településen sincsenek olyan levegőminőségi problémák,
amelyek azonnali beavatkozást igényelnének.Ezen a területen a cél a kedvező levegőminőség
fenntartása és lehetőség szerint javítása. A vizsgálati adatok azt mutatják, hogy a kistérségben a
pontszerű légszenyező forrásokon keresztül kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége és a
gépjármű forgalom által előidézett légszenyezés nem túlzott mértékű, szennyezett levegőjű
területek a kistéségben normál viszonyok között nincsenek. A kistérség településeinek az
adottságai és a jelentkező problémák a levegőtisztaság-védelem területén hasonlóak, ezért a
jelenlegi kedvező levegőminőség fenntartása, esetleges javítása céljából a kistérség
településeinek egységesen az alábbi intzékedéseket célszerű megtenni:
•
•

•

3.2.

A kistérségben lehetőség van gázbevezetésre, ezért fűtés és melegvíz előállítás okozta
légszenyező anyag kibocsátás csökkentésére a települések adottságait is figyelembe véve
bővíteni kell a gáztüzelést alkalmzó háztartások és intézmények számát.
A kistérségben kiterjedt erdők vannak és jelentős a térségben a fafeldolzás és a
famegmunkálás. Ezen tevékenység közben jelentős mennyiségű hulladék keletkezik,
aminek az energetikai hasznosítása jelenleg még nem megoldott. Tekintettel arra, hogy a
fa, vagy a fa hulladékból előállított tüzelőanyag sokkal kisebb légszennyező anyag
kibocsátással használható hőenergia előállítására, mint a nagy kén- és hamutartalmú
szén, vagy a tüzelőolaj, meg kell vizsgálni a növényi hulladék energetikai
hasznosításának módját és lehetőségét.
A vizsgált településeken bizonyos időszakonként az állattartás és a szolgáltató
tevékenységek légszenyező anyag kibocsátása idéz elő zavaró hatást főként bűz
formájában. Helyi rendelettel kell szabályozni az állattarást és a nyílttéri égetést olyan
módon, hogy ebből a tevékenységből zavaró bűz kibocsátás ne alakuljon ki. A kisipari és
szolgáltató teékenységek engedélyezése során /páldául festőműhely, komposztáló,
szennyvíztisztitó, stb./ fokozott gonddal kell eljárni a későbbi panaszok elkerülése
céljából. Az engedélyezási eljárás során kiemelten kell vizsgálni a technológiát,
műveletet és elő kell írni a megfelelő védőtávolságot.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A vizsgált kistérség településein az ipari és szolgáltató tevékenységekből keletkező különleges
kezelést igénylő hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása megoldott. A települések döntő részén
szervezett kommunális hulladékgyűjtés és szállítás van. Ez a rendszer viszont a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásait, valamint az elfogadás előtt álló
Országos Hulladékgazdálkodási Terv követelményeit figyelembe véve jelentős átalakításra
szorul. Egy olyan rendszert kell kialakítani, amelyben megoldott a hasznosítható hulladékok
kiválogatása és hasznosítása és a már semmilyen fomában nem hasznosítható hulladék
környezetre ártalmatlan formában történő deponálása. Egy ilyen komplex rendszer kialakítása
meghaladja a kistérség egyes településeinek a lehetőségeit, ezért egy regionális
hulladékgazdálkodási rendszerhez történő csatlakozás javasolható.
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A vizsgált kistérség környezetében kidolgozás alatt van az észak balatoni regionális települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszer, amely a tervek szerint ISPA támogatás keretében kerül
kialakításra. A kistérségben keletkező kommunális szilárd hulladékok mennyiségét és
minőségét, a szállítási távolságokat vizsgálva javasolható, hogy a kistérség települései
csatlakozzanak ehhez a hulladékgazdálkodási rendszerhez. Ebben az esetben az egyes
településeken hulladékgyűjtő szigetet kell kialkítani, ahol a szilárd hulladék papír, műanyag,
üveg és fém részének a szelektív gyűjtésére megfelelő gyűjtőedényzetet kell kihelyezni. A
gyűjtőedények biztosítása és űrítése a regionális hulladékgazdálkodási rendszert működtető cég
feladata. A hulladékgyűjtő szigetek felügyelet nélkül működnek. A rendszer részeként ki kell
alakítani a háztartásokban, intézményekben keletkező különleges kezelést igénylő hulladékok
szelektív gyűjtésének a módját is. Ezek a hulladékok viszont csak zárt helyen, felügyelet mellett
gyűjthetők.
Amennyiben a fent leírt, vagy ehhez hasonló regionális hulladékgazdálkodási rendszerhez
csatklakoznak, a kistérség települései hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai az alábbiak.
PORVA
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
BORZAVÁR
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
CSESZNEK
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
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BAKONYSZENTKIRÁLY
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
BAKONYBÉL
El kell végezni a jelenleg használt kommunális hulldéklerakó telep teljeskörű környezetvédelmi
felülvzsgálatát és az erről készült dokumentáció benyújtásával működési engedélyt kell kérni a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől.
A jelenleg használt kommunális hulldéklerakó felhagyását követően be kell kapcsolódni a
regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe és ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a
településen a kommunáli hulladék hasznosítható anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell
teremteni a különleges kezelést igénylő hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
EPLÉNY
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
BAKONYOSZLOP
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
DUDAR
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
El kell végezni a jelenleg használt kommunális hulldéklerakó telep teljeskörű környezetvédelmi
felülvzsgálatát és az erről készült dokumentáció benyújtásával működési engedélyt kell kérni a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől.
A jelenleg használt kommunális hulldéklerakó felhagyását követően be kell kapcsolódni a
regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe és ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a
településen a kommunáli hulladék hasznosítható anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell
teremteni a különleges kezelést igénylő hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
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OLASZFALÚ
A hatályos jogszabály előírásainak megfelelően le kell zárni az illegális hulldéklerakót és el kell
végezni az utógondozását.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
ZIRC
El kell végezni a felhagyott, de nem a hatályos jogszabálynak megfelelően lezárt és
utógondozott hulladéklerakó környezetédelmi felülvzsgálatát és a vizsgálat eredményétől
függően meg kell tenni a szükséges intézkedést.
A város közigazgatási területén fel kell számolni az illegális hulldéklerakókat és meg kell
szüntetni az ezek által okozott szennyezést.
Hulladékudvart és gyűjtőszigeteket kell kialakítani a város területén a kommunális hulladék
hasznosítható anyagainak a szelektív gyűjtésére és a háztartásokban és intézményekben
keletkező különleges kezelést igénylő hulladékok gyűjtésére.
NAGYESZTERGÁR
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
CSETÉNY
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
JÁSD
El kell végezni a jelenleg használt kommunális hulldéklerakó telep teljeskörű környezetvédelmi
felülvizsgálatát és az erről készült dokumentáció benyújtásával működési engedélyt kell kérni a
Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől.
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
LÓKÚT
A rekultivált hulladéklerakó őrzésével meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást.
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Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
PÉNZESGYŐR
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.
FENYŐFŐ
Ki kell alakítani egy hulladékgyűjtő szigetet a településen a kommunáli hulladék hasznosítható
anyagainak a szelektív gyűjtésére és meg kell teremteni a különleges kezelést igénylő
hulladékok szelektív gyűjtésénekl a feltételeit.

3.3.

VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

3.3.1.

VÍZELLÁTÁS

A vizsgált kistérség mindegyik településre vonatkozóan elmondható, hogy a biztonságosabb
vízellátás érdekében szükség van a folyamatirányító rendszer és annak előfeltételeként a
jelátviteli rendszer és primer műszerezettség felújítására, modernizálására.
A fentieken túl az egyes vizsgált településeken a fejlesztési igények a következők
ZIRC
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
A 2. sz. kútnál és a Reguly forrásnál a külső egészségügyi védőterület kialakítása
Az 1. és a 2. sz. mf. kutaknál a hidrogeológiai védőterületek kialakítása
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) gerincvezetékek, valamint az ac. illetve. az acél elosztóvezetékek
rekonstrukcióra szorulnak.
OLASZFALU
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Külsö és hidrogeológiai védőterületek megtervezése az ásott kút esetében.
Külsö és hidrogeológiai védőterületek kialakítása az ásott kút esetében.
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek rekonstrukcióra szorulnak.
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NAGYESZTERGÁR
A hálózat rekonstrukciót, fejlesztést nem igényel.
LÓKÚT
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek, a vasbeton tároló medence és néhány hálózati
csomópont rekonstrukcióra szorul.
BORZAVÁR
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Hidrogeológiai védőterületek megtervezése a forrásfoglalások esetében.
Külsö és hidrogeológiai védőterületek kialakítása a forrásfoglalások esetében.
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek, néhány hálózati csomópont és a vízellátó rendszer
részeként üzemelő tároló medencék rekonstrukcióra szorulnak.
PORVA
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek, néhány hálózati csomópont rekonstrukcióra szorulnak.
EPLÉNY
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Külső egészségügyi és a hidrogeológiai védőterületek megtervezése az új kútra
vonatkozólag.
Külsö és hidrogeológiai védőterületek kialakítása.
Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek, néhány hálózati csomópont rekonstrukcióra szorulnak.
BAKONYBÉL
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Külső egészségügyi és a hidrogeológiai védőterületek megtervezése az 1., 2., és
az 5. kutak esetében.
Külsö és hidrogeológiai védőterületek kialakítása.
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Vízhálózati rekonstrukció
Az ac. (azbesztcement) elosztóvezetékek, néhány hálózati csomópont rekonstrukcióra szorulnak.
CSETÉNY
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Külső egészségügyi védőterület felülvizsgálata és a hidrogeológiai védőterületek
megtervezése a K-3 jelű kut esetében.
A hidrogeológiai védőterületek kialakítása.
PÉNZESGYŐR
A hálózat rekonstrukciót, fejlesztést nem igényel.
BAKONYNÁNA
A hálózat rekonstrukciót, fejlesztést nem igényel.
DUDAR
Néhány házibekötés felújításán kívül a hálózat ejlesztést nem igényel.
FENYŐFŐ
A hálózat rekonstrukciót, fejlesztést nem igényel.
JÁSD
A hálózat rekonstrukciót, fejlesztést nem igényel.
BAKONYOSZLOP
Vízbeszerzés, vízbázisvédelem
Külső egészségügyi védőterület felülvizsgálata és a hidrogeológiai védőterületek
megtervezése a Cs-81 jelű kút esetében.
A hidrogeológiai védőterületek kialakítása.
CSESZNEK
A víztároló medencék kisebb felújítást igényelnek.
BAKONYSZENTKIRÁLY
Néhány házibekötés és hálózati csomópont felújításán kívül a hálózat fejlesztést nem igényel.
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3.3.2.

CSATORNÁZÁS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

A vizsgált települések mindegyikére kiterjedő feladat
A kistérségben vizsgált szennyvízrendszerek és szennyvíztisztító telepek többségében az utóbbi
10 évben épültek. Komolyabb rekonstrukciót csak az elhasználódott gépészeti, irányítástechnikai
egységek cseréje jelent. Ez speciális üzemeltetői feladat, melyet a fogyasztói szennyvízdíjak
amortizációs hányadából lehet és kell megvalósítani. Az illetékes önkormányzatoknak, mint
ármegállapító hatóságnak a felelőssége, hogy a szolgáltatási díjban alapot képezzen a
szennyvízrendszer időszakos felújításának fedezésére. A korábban nagyrészt állami
támogatásokból megépített szennyvízcsatorna rendszerek és szennyvíztisztító telepek, csak és
kizárólag folyamatos karbantartás és felújítás mellett üzemeltethetők megfelelő hatékonysággal
és a hatósági elvárásoknak megfelelően.
A vizsgált települések speciális feladatai
JÁSD
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A szennyvizek potenciális befogadója lehet a szápári
szennyvíztisztító telep.
LÓKÚT, PÉNZESGYŐR
A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése. A szennyvizek potenciális befogadója lehet a bakonybéli
szennyvíztisztító telep. Lókút esetében egy önálló kis telep építése is kivitelezhető.
ZIRC
Átalakításra szorul az iszapvíztelenítő rendszer.
Kb. 2000 m beton anyagú 20-40 cm átmérőjű csatorna szorul átépítésre Zirc város területén.

3.4.

TERMÉSZETI KÉP, TERMÉSZETVÉDELEM

A vizsgált települések mindegyikére kiterjedő feladat
•

A vizsgált térség települései dolgozzanak ki kutatási és fejlesztési programot a
területükön még megtalálható népi építészeti emlékek felkutatására és megőrzésére.

•

A vizsgált kistérségben erősíteni kell az ökológiai folyósók szerepét. A megművelt
területeket átszelő patakvölgyekben és egyéb alkalmas helyeken a természetes állapotú
patakparti ligetek és fasorok, erdősávok mennyiségének a növelése szükséges. Ennek
különös jelentősége van a Keleti-Bakony szántóföldi, mezőgazdasági és ipari-bányászati
tevékenységet folytató települései esetében (Zirc, Csetény, Nagyesztergár,
Bakonyoszlop). Ezzel a megoldással a defláció mértéke, valamint az iparimezőgazdasági tevékenységből és a közlekedésből származó környezeti hatások, zaj- és
porterhelés, egyaránt mérsékelhető.
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•

-

A vizsgált kistérség településeinek feladata az, hogy erőfeszítéseket tegyenek a helyi
lakosság és a térségbe látogatók környezet- és természettudatos attitüdjének a javítására.
Ezen belül szükség van
- a meglévő természeti értékek minél magasabb színvonalú bemutatására (ha azt a
természeti érték jellege lehetővé teszi), amely történhet tanösvények kiépítésével a
kevésbé frekventált helyeken is (például a dudari Magos-hegyi barlangok esetében)
-iskolások bevonására (táboroztatás, versenyek, stb.)
- lokálpatriotizmus erősítésére (egyesületek, baráti körök létrehozása, természetvédelmi
kampányok, akciók meghirdetése helyi szinten, stb.)

A vizsgált települések speciális feladatai
CSESZNEK
Csesznek község jegyzője kezdeményezze a Kő-árok természetvédelmi oltalom alá helyezését.
BAKONYOSZLOP, DUDAR
Bakonyoszlop és Dudar községek jegyzői kezdeményezzék az Ördög-árok természetvédelmi
oltalom alá helyezését. A védetté nyilvánításhoz mindkét település kezdeményezésére szükség
van, mert az Ördög-árok nyugati oldala Bakonyoszlop, a keleti oldala pedig Dudar közigazgatási
területén van.
A Bakonyoszlop és Dudar közötti út mentén védő erdősávot célszerű telepíteni az út melletti
bányatelek teljes hosszában a zaj- és porterhelés mérséklése céljából.
CSETÉNY
Csetény község jegyzője kezdeményezze
természetvédelem alá helyezését.

a

csetényi

Eszterházy-kastély

parkjának

3.5.

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM

3.5.1.

A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK MINDEGYIKÉRE KITERJEDŐ FELADAT

Az önkormányzati környezetvédelmi program elsődleges célja az, hogy meghatározza azokat a
lehetőségeket, eszközöket és intézkedéseket, amelyek segítségével a környezet minősége
javítható, illetve romlása megállítható.
Ebben a fejezetben javasoljuk azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a
települések lakóinak zaj- és rezgéskibocsátással kapcsolatos panaszaira megoldást találjanak,
illetve továbbra is panaszmentesen, az egyes zajforrások káros hatásaitól minél inkább védve
élhessenek.
A 12/1983. (V.12.) MT rendelet 25 §-a alapján a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú
hatósági jogkört a szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő üzemi létesítmények esetén a
rendeletben meghatározott esetekben indult ügyekben a jegyző gyakorolja.
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A zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységek az alábbiak:
Melléklet a 12/1983. (V. 12.) MT rendelethez
Zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységek
01 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás
02 Halászati szolgáltatás
04122 Ruházati termékek bérmunkái (18)
04123 Bőrtermékek és lábbeli termékek bérmunkái (19)
04127 Kiadói szolgáltatás (22)
04128 Hang- és képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása
04213 Irodagép, számítógép konfigurálása, helyszíni szerelése (300)
04216 Mérés- és irányítástechnikai berendezések konfigurálása, helyszíni szerelése (331)
04220 Ipari termékek összeszerelése, komplettálása, élesztése (29—36)
04340 Ipari hiradástechnikai termékek javítása (3222)
04350 Műszeripari termékek javítása (3340)
04390 Egyéb feldolgozóipari termékek javítása, felújítása, karbantartása (17—36)
04411 Felületkezelés, felületbevonás (2852)
04419 Egyéb, átalakítással nem járó feldolgozóipari szolgáltatás (20, 21, 25, 26, 28)
0449 Egyéb általános feldolgozóipari szolgáltatás (15—36)
06 Építőipari szolgáltatás
0711 Közúti járműkereskedelem (5010)
07121 Személygépkocsi- és motorkerékpár- javítás és -karbantartás (5021)
07123 Közúti járművek villamossági felszereléseinek, és a gépkocsi akkumulátorok javítása és
karbantartása
07124 Közúti jármű abroncsköpeny és tömlő javítása
07125 Közúti járművek állagmegóvása
0713 Közúti járműalkatrész kereskedelem
0714 Gépjármű üzemanyag kereskedelem
072 Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)
073 Kiskereskedelem (gépjármű és üzemanyag kereskedelem nélkül)
09121 Helyi, kötöttpályás személyszállítás (6021)
09124 Menetrendszerű, közúti, helyi személyszállítás (6024)
0913 Csővezetékes szállítás (6030)
092 Vízi szállítás
0943 Szállítás- és utazásszervezés, idegenvezetés
0944 Rakománykezelés és raktározás
0945 Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés (6350)
18 Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás
19 Szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatás
20 Egyéb szolgáltatás
[A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9025/1991. (SK. 12.) KSH közleménye a
szolgáltatások jegyzékéről.]
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A felmerülő zajvédelmi problémák kiküszöbölésére, valamint a jegyzői elsőfokú hatósági jogkör
gyakorlásának lehetővé tétele érdekében a vizsgált települések nagy részének (Lókut, Olaszfalu
és Nagyesztergár kivételével) meg kell alkotnia a helyi zajvédelmi rendeletét. A rendeletben ki
kell térni elsősorban a szolgáltatási tevékenységet végzőkre vonatkozó zajterhelési határértékek
meghatározására, a település területének zajvédelmi szempontú besorolására a 8/2002. (III.22.)
KöM-EüM együttes rendelet szerint.
Meg kell határozni a rendeletben az alkalmi és a rendszeres kulturális, szórakoztató, vendéglátó,
sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvény engedélyezési és
működési rendjét, továbbá akusztikai szakértői vélemény bevonásának szükségességét, valamint
az egyedi esetekben, meghatározott időtartamra érvényes zajterhelési határérték túllépés
engedélyezését.
A rendelet megalkotásán túl szükséges annak betartása és betartatása a hatályba lépést követően.
Zajkibocsátási határértéket kell adni minden rendszeresen, ill. alkalomszerűen működő
rendezvénynek és vendéglátó egységnek és a határértékeket be kell tartatni velük.
A már működő telephelyeknél, vendéglátó egységeknél, közlekedési útvonalaknál különösen
lakossági panaszok felmerülése estén zajkibocsátás vizsgálatokat, műszeres méréseket kell
végezni, és ezek alapján lehet megtenni indokolt esetben a szükséges intézkedéseket a
zajkibocsátás csökkentésére.
A településszabályozási terv megalkotásakor, illetve a rendezési terv felülvizsgálatakor
figyelembe kell venni a zajvédelmi szempontokat elsősorban a lakóterületek és az iparigazdasági célú és a kereskedelmi-gazdasági célú területek kijelölésénél. A tervezett lakóterületek
és a tervezett ipari telephelyek között védőtávolságot minden esetben fenn kell tartani, előzetes
akusztikai szakvélemény alapján.
Törekedni kell arra, hogy a kisebb ipari jellegű vállalkozások is a lakóterületektől távol elsősorban a rendezési tervben kijelölt iparterületen - települjenek
A telepengedélyezési eljárások során - azokon a telephelyeken, ahol felmerülhet a zajkibocsátás
lehetősége - elő kell írni a kérelmező részére műszeres zajkibocsátás mérés elvégeztetését, a
környezetvédelmi felügyelőséggel együttműködve. Engedély csak azoknak a telephelyeknek
adható, amelyek működésük során igazoltan nem okoznak határérték feletti zajterhelést, illetve a
részükre megállapított zajkibocsátási határértéket nem lépik túl.
A már engedéllyel rendelkező telephelyek, ill. szolgáltató tevékenységet végző üzemi
létesítmények, szórakozóhelyek zajkibocsátását - panaszok felmerülése esetén külön időszakosan ellenőrizni, felülvizsgálni kell.
Új beruházás megvalósulása előtt, az engedélyezési eljárás során kérni kell akusztikai
szakvéleményt is a tervezett létesítmény várható zajkibocsátásáról.
Az újabb forgalomszervezési intézkedések előkészítése során figyelembe kell venni a zajterhelés
várható alakulását is, mind a csökkenő, mind a növekvő forgalmú területeken. Ez a forgalomnak
a szervezési intézkedést követően várható alakulása alapján - ami forgalomszámlálási adatok
alapján becsülhető - műszaki számítással előre jó közelítéssel megállapítható. Ezzel elejét lehet
venni annak, hogy új területeken (ahol már a zajterhelési határértékek kötelezően betartandók)
jelentkezzenek zajpanaszok a lakosság részéről.
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Szintén akusztikai szakvélemény alapján, a szükséges védőtávolság betartásával kell új
lakóterületeket kijelölni a meglévő vasútvonal, ill. közutak közelében.
A közlekedési eredetű zajterhelésről mérési eredmény az érintett településeken nem áll
rendelkezésre. A településeken áthaladó főbb közutak mellett lévő lakóházaknál azonban nem
kizárt a határérték feletti zajterhelés. A 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben közölt
zajterhelési határértékeknek új tervezésű, vagy megváltozott területfelhasználású területeken a
meglévő közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre, új közlekedési zajforrás létesítése
esetén pedig a meglévő védendő területeken teljesülniük kell.
A meglévő közlekedési útvonalak mentén meglévő lakóterületekre tehát a határértékek nem
kötelező érvényűek.
Javasolt azonban a fő közlekedési útvonalak zajkibocsátásának műszeres vizsgálata, hogy tudja
az önkormányzat azt, számíthat-e ezen a területen lakossági panaszokra; továbbá azért is, hogy
az esetlegesen felmerülő forgalomszervezési intézkedések hatásait akusztikailag megalapozza.
A telepengedélyezési eljárások során - azokon a telephelyeken, ahol felmerülhet a zajkibocsátás
lehetősége - elő kell írni a kérelmező részére műszeres zajkibocsátás mérés elvégeztetését, a
környezetvédelmi felügyelőséggel együttműködve. Engedély csak azoknak a telephelyeknek
adható, amelyek működésük során igazoltan nem okoznak határérték feletti zajterhelést, illetve a
részükre megállapított zajkibocsátási határértéket nem lépik túl.
A már engedéllyel rendelkező zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységekkel
foglalkozó egységek, üzemi létesítmények, szórakozóhelyek zajkibocsátását egy előre elkészített
ütemterv szerint időszakosan ellenőrizni, felülvizsgálni kell.

3.5.2.

A VIZSGÁLT TELEPÜLÉSEK SPECIÁLIS FELADATAI

ZIRC
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A városon áthaladó 82-es számú főútvonal forgalma, ill. a 83106.sz. bek. út, a 8301. sz. ök. út és
a 8216. sz. ök. út forgalma elsősorban a nyári időszakban jelentős, így ott a jelenlegi helyzetet
feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a határérték feletti
zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet
pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt továbbá részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott
terület speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő
műszaki számítás szükséges.
Mivel a város területén a nyári időszakban gyakoriak az alkalmi zárttéri, ill. szabadtéri
rendezvények, ezek zajkibocsátását szintén szabályozni szükséges helyi rendeletben. Az alkalmi
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rendezvényekre egyedi határérték adható, figyelembe véve a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM
együttes rendeletben meghatározott lehetőségeket.
A településen több nagyobb ipari üzem is működik, ezek zajkibocsátását rendszeresen
ellenőriztetni kell, műszeres zajmérés keretében.
DUDAR
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Műszeres vizsgálattal kell megállapítani a bauxitbánya robbantási tevékenységének környezeti
rezgés kibocsátását, az épületekre való káros hatását. Ezt a folyamatos lakossági panaszok
mindenképpen szükségessé teszik.
Meg kell vizsgálni továbbá a Művelődési Házban rendezett diszkó zajkibocsátását, el kell
végezni műszeres zajmérés alapján a hangosító berendezés beszabályozását és zajkibocsátási
határértéket kell adni a rendezvénynek, amit ezután időszakosan ellenőrizni szükséges.
A panaszok nemcsak a hangosító berendezés üzemelése miatt, hanem a vendégek utcai
viselkedése, hangoskodása miatt is felmerülhetnek. Ez utóbbit fokozott rendőri jelenléttel lehet
mérsékelni.
Új beruházás megvalósulása előtt, az engedélyezési eljárás során kérni kell akusztikai
szakvéleményt is a tervezett létesítmény várható zajkibocsátásáról. Ez a település közigazgatási
területén elhelyezkedő több ipari célú területnél is felmerülhet, ahol jelenleg beruházókat
keresnek (volt bányatelep, Bakony Művek telephelye). A Bakony Művek telephelyének
zajkibocsátása ellen korábban is volt kifogás a szomszédok részéről, ezért itt az új beruházásokat
fokozott óvatossággal kell engedélyezni.
A bauxitszállítás útvonala, valamint a településen áthaladó 8216. sz. ök. út és a 82112. sz. bek. út
forgalma jelentős, így ott a jelenlegi helyzetet feltáró számításokban megállapított távolságokon
belül feltételezhető a határérték feletti zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres
zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet pontos felmérése érdekében.
Javasolt továbbá a bauxitszállítás útvonala mentén elhelyezkedő családi házaknál műszeres
vizsgálat elvégeztetése annak érdekében, hogy eldöntsék, indokoltak-e a lakossági panaszok és
ha igen, akkor a határérték túllépés milyen mértékű, továbbá milyen jellegű beavatkozások
tehetők a panaszok megszüntetésére.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
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CSETÉNY
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Műszeres vizsgálattal kell megállapítani a Márvány diszkó zajkibocsátását, el kell végezni
műszeres zajmérés alapján a hangosító berendezés beszabályozását és zajkibocsátási határértéket
kell adni a rendezvénynek, amit ezután időszakosan ellenőrizni szükséges.
A panaszok nemcsak a hangosító berendezés üzemelése miatt, hanem a vendégek utcai
viselkedése, hangoskodása miatt is felmerülhetnek. Ez utóbbit fokozott rendőri jelenléttel lehet
mérsékelni.
A városon áthaladó 8216. sz. ök. út forgalma nagyobb mértékű, így ott a jelenlegi helyzetet
feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a határérték feletti
zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet
pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
JÁSD
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Jásdon az ipari és közlekedési eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy
ezt a jövőben is biztosítani tudják. Ennek érdekében a tervezett kereskedelmi-gazdasági terület
és a lakott terület között célszerű védőtávolságot hagyni, az eltérő funkciójú településrészeket
nem egymás mellett kijelölni. A jövőbeni beruházások engedélyezése előtt akusztikai
szakvéleményt kell készíttetni az engedélyezési eljárás folyamán. Csak olyan technológia
betelepülése engedélyezhető, ami nem okozza majd a lakóterületek határérték feletti
zajterhelését.
A tervezett telephelyek engedélyezése során figyelembe kell venni a működésükkel járó közúti
forgalmat is. Mivel a település közúti forgalma csekély, már kismértékű forgalomnövekedés is a
lakosság érzékenységének jelentős növekedését okozhatja.
Műszeres vizsgálattal kell megállapítani a Balázs Büfében rendezett diszkó zajkibocsátását, el
kell végezni műszeres zajmérés alapján a hangosító berendezés beszabályozását és
zajkibocsátási határértéket kell adni a rendezvénynek, amit ezután időszakosan ellenőrizni
szükséges. A panaszok nem csak a hangosító berendezés üzemelése miatt, hanem a vendégek
utcai viselkedése, hangoskodása miatt is felmerülhetnek. Ez utóbbit fokozott rendőri jelenléttel
lehet mérsékelni.
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BAKONYOSZLOP
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Műszeres méréssel meg kell állapítani a tehergépkocsi forgalom útvonala mentén kritikus helyen
elhelyezkedő lakóépületek közlekedési zajterhelésének, valamint a rezgés kibocsátásnak a
mértékét, annak eldöntésére, hogy a panaszok indokoltak-e, ill. hogy milyen mértékű az
esetleges határérték túllépés.
Amennyiben a túllépés beigazolódik, intézkedési tervet kell kidolgozni a panaszok
megszüntetése érdekében. Az útburkolat javítása elsősorban azokon az útszakaszokon javasolt,
amelyek mellett a legnagyobb zaj- ill. rezgésterhelésnek kitett épületek állnak. Megoldásként
javasolható továbbá az épületek passzív zajvédelme, a homlokzatok hanggátló képességének
javítása, valamint a sebességkorlátozás betartásának fokozott ellenőrzése, különösen a szállítási
időszakban.
A 8301. sz. ök. út mentén a jelenlegi helyzetet feltáró számításokban megállapított távolságokon
belül feltételezhető a határérték feletti zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres
zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt t részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben is
biztosítani tudják. Ennek érdekében a jövőbeni beruházások engedélyezése előtt akusztikai
szakvéleményt kell készíttetni az engedélyezési eljárás folyamán. Csak olyan technológia
betelepülése engedélyezhető, ami nem okozza majd a lakóterületek határérték feletti
zajterhelését.
Műszeres vizsgálattal kell megállapítani a Liget Büfében rendezett diszkó zajkibocsátását, el kell
végezni műszeres zajmérés alapján a hangosító berendezés beszabályozását és zajkibocsátási
határértéket kell adni a rendezvénynek, amit ezután időszakosan ellenőrizni szükséges.

BEKONYSZENTKIRÁLY
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Műszeres méréssel meg kell állapítani a tehergépkocsi forgalom útvonala mentén kritikus helyen
elhelyezkedő lakóépületek közlekedési zajterhelésének, valamint a rezgés kibocsátásnak a
mértékét, annak érdekében, hogy az esetleges lakossági panaszokat megelőzzék és a jövőbeni
forgalomszervezési intézkedéseket megalapozzák.
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Az útburkolat javítása elsősorban azokon az útszakaszokon javasolt, amelyek mellett a
legnagyobb zaj- ill. rezgésterhelésnek kitett épületek állnak. Megoldásként javasolható továbbá
az épületek passzív zajvédelme, a homlokzatok hanggátló képességének javítása, valamint a
sebességkorlátozás betartásának fokozott ellenőrzése, különösen a szállítási időszakban.
A 8219. sz. ök. út mentén a jelenlegi helyzetet feltáró számításokban megállapított távolságokon
belül feltételezhető a határérték feletti zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres
zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben is
biztosítani tudják. Ennek érdekében a jövőbeni beruházások engedélyezése előtt akusztikai
szakvéleményt kell készíttetni az engedélyezési eljárás folyamán. Csak olyan technológia
betelepülése engedélyezhető, ami nem okozza majd a lakóterületek határérték feletti
zajterhelését.
Műszeres vizsgálattal kell megállapítani a volt ÁFÉSZ vendéglőben rendezett diszkó
zajkibocsátását, el kell végezni műszeres zajmérés alapján a hangosító berendezés
beszabályozását és zajkibocsátási határértéket kell adni a rendezvénynek, amit ezután
időszakosan ellenőrizni szükséges.
A panaszok nem csak a hangosító berendezés üzemelése miatt, hanem a vendégek utcai
viselkedése, hangoskodása miatt is felmerülhetnek. Ez utóbbit fokozott rendőri jelenléttel lehet
mérsékelni.

CSESZNEK
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A fokozott buszforgalom hatására a támfalakban keletkezett statikai problémákat műszaki
beavatkozással ki kell küszöbölni. Nehézséget jelent az, hogy az érintett szakaszok egy része
magánkézben van. Ilyen esetben a tulajdonos beleegyezését kell kérni a munkák elvégzéséhez.
A település területén előírt sebességkorlátozást a turista szezonban fokozottan ellenőrizni kell, a
közúti forgalom terhelő hatásának csökkentése miatt.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben is
biztosítani tudják. Mivel ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területet az önkormányzat
nem tervez kijelölni, a lakott terület közé esetlegesen beékelődő kisvállalkozások várható
zajkibocsátását az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba akusztikai
szakértő bevonását elő kell írni az üzemeltető részére.
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A nyári szabadtéri koncertek, művészeti előadások zajkibocsátását műszeres vizsgálattal kell
megállapítani és egyedi zajkibocsátási határértéket kell adni a rendezvénynek, figyelembe véve a
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott lehetőségeket. A határértékek
betartását ezután időszakosan ellenőrizni szükséges. Ezt elsősorban a panaszok megelőzése
érdekében kell elvégezni.
FENYŐFŐ
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Az ipari eredetű zaj- és rezgéskibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a
jövőben is biztosítani tudják. Mivel ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területet az
önkormányzat nem tervez kijelölni, a lakott terület közé esetlegesen beékelődő kisvállalkozások
várható zajkibocsátását az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba
akusztikai szakértő bevonását elő kell írni az üzemeltető részére.
A Bakonyi Bauxitbánya Kft. esetében, amennyiben engedélyt kér a település közigazgatási
területén bányászati tevékenység folytatására, úgy az engedélyezési eljárás során az üzemeltető
részére elő kell írni zaj- és rezgésvédelmi tanulmány készíttetését. A tanulmánynak tartalmaznia
kell a robbantási tevékenység zaj- és rezgéskibocsátásának a lakóterületekre és az épületekre
gyakorolt várható hatását.
A tervezett telephelyek engedélyezése során figyelembe kell venni a működésükkel járó közúti
forgalmat is. Mivel a település közúti forgalma csekély, már kismértékű forgalomnövekedés is a
lakosság érzékenységének jelentős növekedését okozhatja.

BORZAVÁR
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben is
biztosítani tudják. Mivel ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területet az önkormányzat
nem tervez kijelölni, a lakott terület közé esetlegesen beékelődő kisvállalkozások várható
zajkibocsátását az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba akusztikai
szakértő bevonását elő kell írni az üzemeltető részére.
A tervezett telephelyek engedélyezése során figyelembe kell venni a működésükkel járó közúti
forgalmat is. Mivel a település közúti forgalma csekély, már kismértékű forgalomnövekedés is a
lakosság érzékenységének jelentős növekedését okozhatja.
A DISCO TEMPEL zajkibocsátását műszeres vizsgálattal időszakosan (panaszok ismételt
felmerülése esetén külön) ellenőrizni szükséges. Amennyiben az üzemeltetési feltételek
változása miatt a zajkibocsátás meghaladná a vonatkozó határértékeket, hatósági intézkedésekkel
(zajbírság, nyitvatartási idő korlátozása, végső esetben a működési engedély megvonása) kell a
szabályszerű üzemeltetésre rábírni.
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PORVA
A3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben is
biztosítani tudják. Az új ipari telephelyek és kisvállalkozások várható zajkibocsátását az
engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba akusztikai szakértő bevonását elő
kell írni az üzemeltető részére.
A tervezett telephelyek engedélyezése során figyelembe kell venni a működésükkel járó közúti
forgalmat is. Mivel a település közúti forgalma csekély, már kismértékű forgalomnövekedés is a
lakosság érzékenységének jelentős növekedését okozhatja.
PÉNZESGYŐR
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
Az új ipari telephelyek és kisvállalkozások várható zajkibocsátását az engedélyezési eljárás
során figyelembe kell venni, az eljárásba akusztikai szakértő bevonását elő kell írni az
üzemeltető részére.
A városon áthaladó 8301. sz. ök. út forgalma nagyobb mértékű, így ott a jelenlegi helyzetet
feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a határérték feletti
zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet
pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges védőtávolságokat a forgalomszervezési
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.
Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
Az alkalmanként rendezésre kerülő bálok zajkibocsátását műszeres vizsgálattal kell
megállapítani és egyedi zajkibocsátási határértéket kell adni a rendezvénynek, figyelembe véve a
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott lehetőségeket. A határértékek
betartását ezután időszakosan ellenőrizni szükséges. Ezt elsősorban a panaszok megelőzése
érdekében kell elvégezni.

BAKONYBÉL
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A nagyszámú faipari vállalkozás zajkibocsátását a telepengedélyezési eljárás során figyelembe
kell venni. Telepengedélyt csak az a telephely kaphat, amelyik megfelel a zajvédelmi
előírásoknak

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

132/137

Zirc kistérség települések környezetvédelmi programja

Amennyiben a diszkót a tulajdonos változás miatt új helyen rendezik majd, az üzemelési
engedély kiadása előtt akusztikai szakvélemény kell készíttetni a működtetővel, melyben
rögzítve vannak a zajkibocsátási határértékek, ill. megtörténik a hangosító berendezés
beszabályozása.
Az akusztikai szakvéleményre a jelenlegi üzemelés helyén is szükség van, a lakók panaszainak
megelőzése érdekében.
A zajkibocsátási határértékek betartását időszakosan (panaszok felmerülése esetén külön)
ellenőrizni kell.
Az alkalmanként rendezésre kerülő bálok zajkibocsátását szintén műszeres vizsgálattal kell
megállapítani és egyedi zajkibocsátási határértéket kell adni a rendezvénynek, figyelembe véve a
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendeletben meghatározott lehetőségeket. A határértékek
betartását ezután időszakosan ellenőrizni szükséges.

LÓKÚT
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A település rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi rendelettel, így új rendeletet nem kell
készíteni. A rendeletben nem írják elő azt, hogy hangosító berendezés üzemeltetője már az
engedélyezési kérelméhez csatoljon akusztikai szakértői véleményt. Ezt célszerű megkövetelni
az üzemeltetőtől, mivel ezzel elejét lehet venni a későbbi panaszoknak.
A településen a NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása nem okozott a lakosság részéről
észrevételeket. Amennyiben a későbbiekben a gyakorlatokkal kapcsolatban panaszok
merülnének fel, az önkormányzat jegyzője a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet
előírásai alapján kérheti, hogy a határértékeket meghaladó zaj- és rezgésterhelésről, annak
helyéről és időpontjáról 8 napon belül tájékoztassák.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége Lókuton elhanyagolható. A cél az, hogy ezt a jövőben
is biztosítani tudják. A tervezett ipari-gazdasági, ill. kereskedelmi-gazdasági területen települő,
valamint a lakott terület közé beékelődő telephelyek várható zajkibocsátását az engedélyezési
eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba akusztikai szakértő bevonását elő kell írni az
üzemeltető részére.

A tervezett telephelyek engedélyezése során figyelembe kell venni a működésükkel járó
közúti forgalmat is. Mivel a település közúti forgalma csekély, már kismértékű
forgalomnövekedés is a lakosság érzékenységének jelentős növekedését okozhatja.
OLASZFALÚ
A3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
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A település rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi rendelettel, így új rendeletet nem kell
készíteni. A rendeletben nem írják elő azt, hogy hangosító berendezés üzemeltetője már az
engedélyezési kérelméhez csatoljon akusztikai szakértői véleményt. Ezt azonban célszerű
megkövetelni az üzemeltetőtől, mivel ezzel elejét lehet venni a későbbi panaszoknak.
A Kanyar Büfé zajkibocsátását a megállapodás szerint, panaszok felmerülése esetén vizsgálni
kell. Az üzemeltető részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani, és ennek betartására
kötelezni.
A településen áthaladó 82109. sz. ök. út forgalma nagyobb mértékű, így ott a jelenlegi helyzetet
feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a határérték feletti
zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet
pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
A településen a NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása nem okozott a lakosság részéről
panaszokat. Amennyiben a későbbiekben a gyakorlatokkal kapcsolatban panasz merülne fel, az
önkormányzat jegyzője a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásai alapján kérheti,
hogy a határértékeket meghaladó zaj- és rezgésterhelésről, annak helyéről és időpontjáról 8
napon belül tájékoztassák.
Az ipari eredetű zajkibocsátók jelentősége Olaszfalun elhanyagolható. Több telephely, egyéni
vállalkozó is üzemel a település területén, ezek azonban egy ízben sem okoztak a problémát. A
cél az, hogy ezt az állapotot a jövőben is biztosítani tudják. A tervezett ipari-gazdasági, ill.
kereskedelmi-gazdasági területen települő, valamint a lakott terület közé beékelődő telephelyek
várható zajkibocsátását az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni, az eljárásba
akusztikai szakértő bevonását elő kell írni az üzemeltető részére.

NAGYESZTERGÁR
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A település rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi rendelettel, így új rendeletet nem kell
készíteni. A rendeletben nem írják elő azt, hogy hangosító berendezés üzemeltetője már az
engedélyezési kérelméhez csatoljon akusztikai szakértői véleményt. Ezt azonban célszerű
megkövetelni az üzemeltetőtől, mivel ezzel elejét lehet venni a későbbi panaszoknak.
A Muskátli Bisztró zajkibocsátását a megállapodás szerint, panaszok felmerülése esetén
vizsgálni kell. Az üzemeltető részére zajkibocsátási határértéket kell megállapítani, és ennek
betartására kötelezni.
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Dülk József faipari üzemének (és egyéb olyan ipari üzemeknek, melyekkel kapcsolatban
lakossági észrevétel merülhet fel) zajkibocsátását időszakosan ellenőrizni kell, meg kell
győződni arról, hogy továbbra is a zajmérési jegyzőkönyvben rögzített működési feltételek
mellett üzemel-e.
A telephellyel kapcsolatos olyan jellegű változást, ami a zajkibocsátást módosíthatja csak akkor
lehet engedélyeztetni, ha az üzemeltető akusztikai szakvéleménnyel igazolja, hogy a beruházást
követően várhatóan továbbra is a határérték alatt marad az üzem zajkibocsátása.
A településen áthaladó 8216. sz. ök. út forgalma nagyobb mértékű, így ott a jelenlegi helyzetet
feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a határérték feletti
zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt, a zajhelyzet
pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.

EPLÉNY
A 3.5.1. sz. fejezetben részletezett intézkedéseken túl, a település zajvédelmi alapállapotát
figyelembe véve az alábbiakat javasoljuk.
A falun áthaladó 82-es számú főútvonal forgalma elsősorban a nyári időszakban jelentős, így ott
a jelenlegi helyzetet feltáró számításokban megállapított távolságokon belül feltételezhető a
határérték feletti zajterhelés. Az érintett lakóépületek előtt műszeres zajmérés elvégzése javasolt,
a zajhelyzet pontos felmérése érdekében.
A számítások alapján megadott, szükséges
intézkedéseket megelőzően figyelembe kell venni.

védőtávolságokat

a

forgalomszervezési

Ilyen jellegű beruházások előtt részletes akusztikai vizsgálat, műszeres mérés és az adott terület
speciális akusztikai jellemzőit, valamint a forgalomfejlődési mutatókat figyelembe vevő műszaki
számítás szükséges.
A falun áthaladó 82-es számú főútvonal forgalma elsősorban a nyári időszakban jelentős, így ott
feltételezhető a határérték feletti zajterhelés.
Zajvédelmi szempontból mindenképpen kedvező volna egy elkerülő út megépítése. Az elkerülő
út nyomvonalának kijelölése során azonban fokozottan figyelni kell arra, hogy az új szakaszok
ne essenek meglévő, vagy tervezett, ill. kijelölt lakott terület közelébe. Ebben az esetben a
korábban csendesebb helyen élők zajterhelése megnövekedne, és jogos panaszokat váltana ki.
A forgalomszervezési intézkedések előkészítése során ezért figyelembe kell venni a zajterhelés
várható alakulását, mind a csökkenő, mind a növekvő forgalmú területeken. Ez a forgalomnak a
szervezési intézkedést követően várható alakulása alapján - ami forgalomszámlálási adatok
alapján becsülhető - műszaki számítással előre jó közelítéssel megállapítható.
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Ezzel elejét lehet venni annak, hogy új területeken (ahol már a zajterhelési határértékek
kötelezően betartandók a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet előírásai alapján)
jelentkezzenek zajpanaszok a lakosság részéről.
Szintén akusztikai szakvélemény alapján, a szükséges védőtávolság betartásával kell új
lakóterületeket kijelölni a meglévő vasútvonal, ill. közutak közelében.
A településen a NATO hadgyakorlatok zajkibocsátása észlelhető, bár ezidáig nem okozott a
lakosság részéről panaszokat.
A lőtérparancsnokság által közölt hadgyakorlatok idejét minden esetben tudatni kell a
lakossággal, hogy a fokozott zajterhelés ne váratlanul érje őket.
Veszprém, 2002. szeptember 19.

A vizsgálatot végezte és a jelentést összeállította:
....................................................
Janó István
környezetvédelmi igazgató

....................................................
Horváth József
környezetvédelmi szakértő

....................................................
Bárány Lajos
környezetvédelmi mérnök

Felelős vezető:
....................................................
Németh Zoltán
ügyvezető igazgató
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MELLÉKLETEK

BLAUTECH Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

137/137

