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Bevezetés
A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének
általános szabályairól (a továbbiakban: környezetvédelmi törvény) IV. fejezete tartalmazza, melyek
között szerepel a települési környezetvédelmi program elkészítése is (46. § (1) b) bekezdés alapján).
A települési környezetvédelmi programot az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlés) hagyja
jóvá, és az önkormányzat a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek pedig véleményezésre megküldi.
A környezetvédelmi program elkészítésével a települési önkormányzat a környezetvédelmi
törvényben meghatározott alábbi feladatait is elősegítheti:
 együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más
önkormányzatokkal, egyesületekkel;
 elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot;
 a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a
környezeti állapot javítását.
A települési környezetvédelmi program (mely a környezetvédelmi törvény értelmében átfogó
környezetvédelmi tervnek minősül) elsődleges célja az emberi egészség védelme, valamint a
természeti erőforrások és értékek megőrzése és fenntartható használatának biztosítása, elősegítése.
A környezetvédelmi program a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel
összhangban az egyes környezeti elemek és rendszerek védelmét és fenntartható hasznosítását, a
veszélyeztető tényezők feltárását, a környezeti konfliktusok feloldását, mérséklését szolgálja.
A környezetvédelmi törvény 48/B § (4) bekezdése alapján a települési környezetvédelmi programot
szükség szerint, de legalább a Nemzeti Környezetvédelmi Program megújítását, illetve felülvizsgálatát
követően felül kell vizsgálni, összehangolva a magasabb területi szintű környezetvédelmi tervekkel
(települési szint esetén a megyei, illetve országos szinttel). A Nemzeti Környezetvédelmi Program a
környezetvédelmi törvény 40. § (1) bekezdése alapján hatévente megújítandó – és a jelenleg
érvényes Program a 2015-2020-as időszakra szól, melyet a 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal
hagytak jóvá így a települési környezetvédelmi programok megújítása is időszerű. Ebből következik,
hogy a települési környezetvédelmi program is nagyjából 5-6 éves időszakra készül.
Rácalmás előző környezetvédelmi programját 2010-ben a Pagony Táj-és Kertépítész Iroda készítette.
Jelen környezetvédelmi programot Rácalmás Város Önkormányzata megbízásából a Szent István
Egyetem Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszéke készíti.
A környezetvédelmi törvény alapján a környezetvédelmi terv készítőjének az előkészítés során
gondoskodnia kell a terv széleskörű társadalmi egyeztetéséről. A környezetvédelmi program
készítésének kezdetén, 2015. augusztus 26-án, a rácalmási Művelődési Házban megrendezett
lakossági fórumon számoltunk be az addigi eredményekről – melyek elsősorban a település
meghatározó környezeti problémáiról és a jelentős környezeti értékek bemutatásáról szólt. A
lakosság részéről a fórumon észrevétel nem érkezett.
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Továbbá a tervezés, adatgyűjtés során az alábbi szervezeteket, hatóságokat, környezethasználókat
kerestük meg írásban, illetve személyesen:
 Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (illetékes
környezetvédelmi hatóság)
 Fejér Megyei MgSZH, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (illetékes talajvédelmi hatóság)
 Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (illetékes kezelő)
 Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft.
(hulladékgazdálkodási közszolgáltató)
 Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft. (szennyvíz-és vízszolgáltató)
 Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (jelentős
környezethasználó)
 Hankook Tire Magyarország Kft. (jelentős környezethasználó)

1. A környezetvédelmi program tartalma és összhangja a magasabb területi
szintű tervekkel
1.1

A települési környezetvédelmi program tartalmi követelményei

A települési környezetvédelmi program tartalmi követelményeit a környezetvédelmi törvény
szabályozza: a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl a 48/E. § (1) bekezdésben foglaltakat
tartalmaznia kell, illetve a 48/E. § (2) bekezdésben foglaltakat tartalmazhatja. A tartalmi elemeket az
1. táblázat összesíti.
1. táblázat: A települési környezetvédelmi program kötelező és ajánlott tartalmi követelményei a
környezetvédelmi törvény alapján
Kötelező tartalmi elemek
48/B. § (2) bekezdés alapján
48/E. § (1) bekezdés alapján
 környezeti elemek
 a légszennyezettség-csökkentési
állapotának bemutatásán és
intézkedési programmal, valamint
az azt befolyásoló főbb
a légszennyezéssel
hatótényezők elemzésén
 a zaj és rezgés elleni védelemmel
alapuló helyzetértékelést
 a zöldfelület-gazdálkodással
 fenntartható fejlődéssel
 a települési környezet és a
összhangban álló, elérni
közterületek tisztaságával
kívánt környezetvédelmi
 az ivóvízellátással
célokat, valamint környezeti
 a települési csapadékvízcélállapotokat
gazdálkodással
 a célok és célállapotok
 a kommunális szennyvízkezeléssel
elérése érdekében teendő
 a településihulladékfőbb intézkedéseket,
gazdálkodással
valamint azok ütemezését
 az energiagazdálkodással
 a kitűzött célok
 a közlekedés- és
megvalósításának
szállításszervezéssel
szabályozási, ellenőrzési,
 a feltételezhető rendkívüli
értékelési eszközeit
környezetveszélyeztetés
 az intézkedések
elhárításával és a
végrehajtásának, valamint az
környezetkárosodás
értékelési eszközök
csökkentésével
alkalmazásának várható
kapcsolatos feladatokat és
költségigényét, a tervezett
előírásokat.
források megjelölésével

2

Ajánlott tartalmi elemek
48/E. § (2) bekezdés alapján
 a területhasználattal
 a földtani képződmények
védelmével
 a talaj, illetve termőföld
védelmével
 a felszíni és felszín alatti vizek,
vízbázisok védelmével
 a rekultivációval és
rehabilitációval
 a természet- és tájvédelemmel
 az épített környezet
védelmével
 az ár- és belvízgazdálkodással
 az üvegházhatású gázok
kibocsátásának csökkentésével,
az éghajlatváltozás várható
helyi hatásaihoz való
alkalmazkodással
 a környezeti neveléssel,
tájékoztatással és a társadalmi
részvétellel
kapcsolatos
feladatokat
és
előírásokat.
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Jelen környezetvédelmi program a kötelező tartalmi követelményeken felül az ajánlott tartalmi
elemeket is magában foglalja, a földtani képződmények védelmével kapcsolatos feladatokon kívül.

1.2

Magasabb területi szintű környezetvédelmi programok

A települési környezetvédelmi programnak összhangban kell lennie a magasabb területi szintű
környezetvédelmi tervekkel, az országos és a megyei szintű környezetvédelmi programmal. A
27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Környezetvédelmi Programban (2015-2020)
az alábbi fő célterületekkel kapcsolatos javaslatok kerültek megfogalmazásra:
Stratégiai célterület: Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
 Levegőminőség javítása
 A zajterhelés csökkentése
 Ivóvízminőség és egészség
 Szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás
 Környezet és egészség (fürdővizek minősége, beltéri levegőminőség, biológiai allergének,
klímaváltozás egészségügyi hatásai, környezet-egészségügyi információs rendszer)
 Zöldfelületek védelme
 Kémiai biztonság
 Nukleáris biztonság, sugáregészségügy
Stratégiai célterület: Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata
 A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem (pl. Natura 2000 területek;
földtani természeti értékek; tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme; védett, a védelemre
szoruló, illetve közösségi jelentőségű fajok természetvédelmi helyzetének javítása;
természetvédelmi oltalom alatt álló területek és természeti értékek kezelése, fenntartása,
őrzése; természetvédelmi monitoring, nyilvántartás és információs rendszer)
 Talajok védelme és fenntartható használata
 Vizeink védelme és fenntartható használata (pl. Stratégiai vízkészletek megőrzése: vízbázisvédelem, nitrát érzékeny területek; területi vízgazdálkodás – különösen vízvisszatartás)
 Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
 Környezeti kármentesítés
Stratégiai célterület: Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése
 Erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása
 A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése
 Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása
 Hulladékgazdálkodás (elsősorban a hulladékképződés megelőzése)
 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás
hatásaira
 Az agrárgazdaság környezeti aspektusai (pl. mezőgazdasági eredetű környezetterhelés
csökkentése)
 Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai (pl. erdőterületek kiterjedésének növelése)
 Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai
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Közlekedés és környezet (pl. közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés csökkentése
(kiemelten a közlekedési eredetű légszennyezőanyagok - nitrogén-oxidok, kisméretű szálló
por - kibocsátásának csökkentése)
Turizmus - ökoturizmus

A fent említett célterületek közül félkövér betűtípussal jelöltek, melyek Rácalmás területén is
kulcsfontosságúak lehetnek – és ezeket az 5. fejezetben a célrendszer kidolgozásánál is kiemelten
figyelembe vettük.
A Nemzeti Környezetvédelmi Program a stratégiai célok elérését stratégiai eszközökkel segíti elő,
melyek közül kiemelendő: a Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem. Ezen belül a
néhány kiemelt cselekvési irány, feladat:










A települési tervezés mindenkori célja kell, hogy legyen az élhető, egészséges települési
környezet létrehozása. A településrendezési szabályozás során a települési
környezetminőség javulását szem előtt tartó előírások megfogalmazására van szükség,
amelyek fontos feltételét jelentik a településen élők életminősége, egészsége és a település
gazdasági versenyképessége javításának.
A településfejlesztés során olyan - a környezet- és természetvédelem szempontjait integráló területfelhasználási elvek lefektetése szükséges, melyek a települési környezetminőség
javulását szolgáló települési térszerkezet, a természeti erőforrásokkal való jobb
gazdálkodás kialakítása és a települési ökoszisztéma szolgáltatások javítása irányába
hatnak.
A településtervezésnek (mind a fejlesztés, mind a rendezés tekintetében) − EU-s és hazai
elvárások mentén − fel kell készülnie a klímaváltozás kihívásainak kezelésére és megfelelő
várospolitikai eszközöket kell kialakítania. Ezek között kiemelendő pl. a zöldfelületi tervezés,
a városi közlekedés csökkentése, a beépítettség növelésének visszafogása, valamint a
vizekkel való gazdálkodás fejlesztése.
A fejlesztéseknél a zöldmezős beruházások helyett az alulhasznosított vagy hasznosítatlan
barnamezős területeket kell előnyben részesíteni (ezzel is csökkentve a beépítettséget), a
barnamezős területek funkcióváltásakor pedig elengedhetetlen az új zöldfelületek
létrehozása.
Előrelátó, tudatos településfejlesztés: a települések adottságaira és lehetőségeire alapozott
fejlesztési irányokról szóló döntések meghozatalakor a fenntarthatósági szempontok
figyelembevétele, környezeti szempontból is összhang teremtése a településfejlesztési
elképzelések és a településrendezési eszközök között.

A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott, az Önkormányzatokra vonatkozó
intézkedéseket az intézkedési tervben (6. fejezet) kiemelten figyelembe vettük.
Fejér megyének Környezetvédelmi Programja nincs, ezért a vonatkozó megyei környezetvédelmi
tervnek a Területfejlesztési Koncepció Stratégiai Környezeti Vizsgálatához készült környezeti
értékelést tekintjük (2014-ben a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. készítette). Azonban
fontos kiemelni, hogy a megyei környezetvédelmi programhoz képest ezt a tervtípus a megyei
területfejlesztési koncepcióban meghatározott célok környezeti hatásait tárgyalja – így alapvetően
különbözik a megyei környezetvédelmi programtól.

4

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

A környezeti értékelés értelmezéséhez szükséges röviden áttekinteni a megyei koncepció vonatkozó
célkitűzéseit, javaslatait. A Fejér megyei Területfejlesztési Koncepció a Rácalmást is magában foglaló
„Duna mente, Dunaújváros térsége” funkcionális térségre megfogalmazott jövőkép: 5 megyére
kiterjedő ipari-kereskedelmi, logisztikai és közszolgáltatási centrum. A térségen belül Dunaújváros
kap nagyobb hangsúlyt, intermodális központtá alakítása a távlati cél és a megyei területrendezési
tervvel összhangban számos településen (köztük Rácalmáson is) az ipari központok üzemeinek,
telephelyeinek technológiai fejlesztését, korszerűsítését emeli ki. A koncepció hangsúlyozza a Duna
táj, mint turisztikai elem hasznosítását, kiegészítve a világörökség várományos limes kulturális
értékeivel, és egyéb épített örökségi értékek programokba kapcsolásával. A kedvező közlekedési
kapcsolatok révén a térség alkalmas továbbá a vízi turizmuson felül a gasztro- és borturizmus,
konferencia-, egészség- és rekreációs turizmus fejlesztésére. A térségben jelentős szerepet kell, hogy
kapjon a felszíni- és felszín alatti vizek védelme és az integrált és fenntartható vízgazdálkodás.
Továbbá kiemeli a hagyományos településrészek és arculat újraélesztésének és revitalizációjának, új
funkcióval történő hasznosításának, a Duna menti magaspartok, löszfalak védelmének
szükségességét a térségben.
Mindezek környezetvédelmi vonatkozásait a környezeti értékelés c. munkarész tárgyalja. Ez alapján a
hagyományos településrészek és arculat újraélesztését pozitívumként értékeli; az ipari központok
üzemeinek, telephelyeinek technológiai fejlesztésén belül az új ipari parkok, iparterületek bővítését
negatívumként (amennyiben nem barnamezős beruházás); a turizmusfejlesztést sokszor kettős
hatásként (amennyiben a természetvédelmi, tájvédelmi szempontokkal összeegyeztetve történik,
úgy pozitív). A felszíni és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos intézkedések egyértelműen
pozitívak, melyek közül kiemelendő pl. a vízfolyások és állóvizek mellett vízvédelmi puffersáv
kialakítása és fenntartása; a meder rehabilitáció; a települési, illetve üdülőterületi mederszakaszok
rehabilitációja vízfolyások esetén. A magaspartok, löszfalak védelme pedig egyértelműen a
veszélyeztetett épített környezet, így az emberi élet védelmét szolgálja.
A Fejér Megyei Területfejlesztési Koncepció környezeti értékelését, ebben szereplő környezetvédelmi
javaslatokat (melyek a területfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célokra, intézkedésekre
vonatkoznak) az 5-6. fejezetekben található célok és intézkedések kidolgozásánál figyelembe vettük.

1.3

A megyei területrendezési terv

A Fejér Megyei Területrendezési Terv szerkezeti terve1 alapján (lásd: 1. ábra) Rácalmás közigazgatási
területét számos vonalas infrastruktúra elem szeli ketté észak-déli irányban (közlekedési hálózat
elemei: M6 autópálya, 6. sz. főút, ÉNy-DK irányban a 62. sz. főút, 42. sz. vasútvonal, mely az „egyéb
országos törzshálózati vonal” része; közműhálózat: térségi szénhidrogén szállító vezetékek, 120 és
220 kV-os távvezetékek). A vonalas infrastruktúra elemek közül kiemelendő, hogy a településen a
6. sz. főútvonallal párhuzamosan egy térségi jelentőségű kerékpárútvonal került kijelölésre
(tervezett elem), mely a Velencei-tó térségét és Dunaújvárost is megközelíthetővé teszi a kerékpáros
forgalom számára. A megyei szerkezeti terv továbbá egy térségi szennyvíztisztító telepet, egy
gázfogadó állomást jelöl a település területén. A térségi területfelhasználási kategóriák közül
Rácalmás nagy része a mezőgazdasági térségbe és a hagyományosan vidéki települési térségbe, míg a
rácalmási Nagy-sziget területe az erdőgazdálkodási térségbe tartozik.

1

Fejér Megye Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) K.R.Sz. rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről.
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1. ábra: Fejér Megye szerkezeti terve (kivágat)

A térségi övezetek közül a Rácalmás területét érintő térségeket a 2. ábra mutatja be.
2. ábra: Fejér Megye Rácalmást érintő térségi övezetei

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
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Magterület és ökológiai folyosó övezete

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

Világörökség és világörökség várományos terület
övezete

Történeti települési terület övezete

Nagyvízi meder övezete

Földtani veszélyforrás területének övezete
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Vízeróziónak kitett terület övezete

1.4

Széleróziónak kitett terület övezete

Rácalmás településfejlesztési és -rendezési eszközei

Rácalmás településrendezési eszközeinek megújítása a 2015-2016-os években folyamatosan történik.
Elsőként az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési Koncepció készült el,
melyeket 2016. januárban fogadott el az önkormányzat képviselő testülete. Az Integrált
Településfejlesztési Stratégia stratégiai fejlesztési céljainak és a célokhoz rendelt intézkedéseknek a
rövid környezetvédelmi szempontú értékelését a 2. táblázat mutatja be.
2. táblázat: A Településfejlesztési Stratégia célkitűzéseinek és intézkedéseinek környezetvédelmi szempontú
értékelése
Stratégiai fejlesztési
célok
Folyamatosan
fejlődő
üzleti
környezet
kialakítása Rácalmáson,
munkahelyteremtő
beruházások
ösztönzésével
és
a
turisztikai
potenciál
erősítésével

A
városi
épület
infrastruktúra
energia
hatékony
fejlesztése,
továbbá a hálózatos
infrastrukturális elemek
minőségének javítása

Városi szintű középtávú tematikus célok
A célok elérése érdekében megfogalmazott
A célok, intézkedések környezetvédelmi szempontú
intézkedések
értékelése
 1. akcióterület egyes intézkedései (pl. Amennyiben a turisztikai fejlesztések a természeti,
gyógyfürdő, szálláshelyfejlesztés, Mária táji értékek megőrzésével történnek, úgy a
fejlesztések környezeti hatásai kisebbek – de
Zarándokút fejlesztés stb.)
 befektetés
ösztönzési
program összességében a környezetterhelést növelik (pl.
szálláshely
kialakítása).
A
természetjárás
Rácalmáson
 Rácalmás Város Fenntartható Energia infrastrukturális fejlesztései a szelíd turizmust
támogatják, ami megfelelő tervezéssel kis
Akcióprogram (SEAP) elkészítése
környezetterhelést
okoz,
és
a
lakosság
környezettudatos szemléletét erősíti. A termálfürdő
és a csónakkikötő fejlesztése a felszíni és felszín alatti
vizek terhelését fokozza. A csónakkikötő Natura 2000
területen valósul meg. A befektetés ösztönzési
program annak tartalmától függően kisebb-nagyobb
mértékben várhatóan fokozza a környezetterhelést.
Összességében ez a stratégiai fejlesztési cél és a
hozzátartozó intézkedések kis mértékben fokozzák a
környezetterhelés mértékét a településen – de
körültekintő tervezéssel és a környezeti elemekre,
rendszerekre gyakorolt hatások minimalizálásával az
életminőséget emeli és a település gazdasági
versenyképességét „szelíd módon” fokozza.
parkolófejlesztést
leszámítva
a
további
 2. akcióterület egyes intézkedései (pl. régi A
polgármesteri hivatal, óvoda, iskola intézkedések mindegyike kiemelten kedvező hatású
energiahatékonyságának
fejlesztése, a település környezeti állapotát tekintve: az
sportcsarnoképítés,
Barina-patak energiahatékonyság növelése, a nem motorizált
rehabilitációja szabadidős tevékenység közlekedési módok támogatása, a levegő
minőségének javítása, a közbiztonság javítása, a
kialakítása céljából)
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A helyi együttműködések
ösztönzése a közösségi
tudat, a helyi identitás és
a
társadalmi
összetartozás erősítése
érdekében Rácalmáson

Stratégiai fejlesztési
célok
1. akcióterület: Rácalmás
– Ófalu történeti és
kulturális
értékeinek
megőrzése,
a
városrészben
elérhető
funkciók bővítésével, az
egyedi
településkép
megőrzése mellett.

2. akcióterület: Városközponti
funkciók
erősítése,
a
helyi
infrastruktúra fejlesztése
Rácalmás
–
Újváros
városrészben

2016

 Szélescsapás út – Jégmadár utca
kerékpárút
kiépítése
(Rácalmás
városközpont – Dunaújváros közig. határ
felé)
 belterületi utak pormentesítése
 csapadékvíz elvezetés megoldása
 közvilágítás korszerűsítése
 térfigyelő kamerarendszer bővítése
 szelektív
hulladékgyűjtés
fejlesztése,
népszerűsítése
 komposztáló telep kialakítása, gépesítése
 parkoló-fejlesztés Ófalu területén
 1. akcióterület egyes intézkedései (pl.
gyógyfürdő, tájház kialakítása, Milleniumi
Park fejlesztése stb.)
 bentlakásos idősek otthonának kialakítása
 szabadtéri felnőtt játszópark kialakítása

hulladékgazdálkodás
továbbfejlesztése,
a
csapadékvizek kezelésének megoldása, a vízfolyásrehabilitációja kedvező hatással van a vízminőségre.
A parkolófejlesztés a levegőterhelést lokálisan
fokozza (pl. a parkoló környéki lakóépületek
szempontjából kedvezőtlen) – ugyanakkor a
település egészét tekintve szükséges intézkedés.

A zöldfelület-fejlesztési projektek a települési
közhasználatú
zöldfelületek
minőségét
(funkcióbővítés, rehabilitáció) és mennyiségét is
növelik. A fürdő létesítése a felszín alatti vizek
igénybevételével jár. Az idősek otthonának
kialakítása (különösen, ha pl. meglévő épület
felújításával jár) kedvező az életminőség javítása
szempontjából.
Városrészi szintű területi célok
A célok elérése érdekében megfogalmazott
A célok, intézkedések környezetvédelmi szempontú
intézkedések
értékelése
A termálvíz energetikai célú felhasználása az
 gyógyfürdő építése
Vízgyűjtő-gazdálkodási
Tervnek
 a termálvíz energetikai célú hasznosítása a Országos
megfelelően kell, hogy történjen (pl. visszasajtolás
településen
 Jankovich kúria tervezett fejlesztése megfontolása, a termálvíz további felhasználása) –
ugyanis a felszín alatti vizek közül a termálvíz
(szálláshely-fejlesztés)
 Nagy-szigeten és környékén túraútvonal utánpótlódása a legkedvezőtlenebb. Az egyéb
intézkedések értékelését lásd a stratégiai fejlesztési
fejlesztése
 Kossuth Lajos utca – Templom köz céloknál.
határolta területen, a Mária kerthez
kapcsolódva
a
Mária
Zarándokút
nyomvonalának kialakítása, szálláshely
fejlesztés
 tájház kialakítása
 csónakkikötő fejlesztése
zöldfelületek
(közintézmények
kertjei,
 régi
polgármesteri
hivatal A
közhasználatú rekreációs célú zöldfelületek)
energiahatékonyság növelő felújítása
fejlesztése
javítja
a
települési
 Koltói Anna utca – Kulcsi út gyalog- és minőségi
környezetállapotot. A sportcsarnok építése ugyan
kerékpárút kiépítése
a
környezetterhelést
(pl.
víz-és
 Szigetfő utcában található közintézmények fokozza
ugyanakkor
a
lakosság
energiahatékonyságának fejlesztése (iskola energiaszükséglet),
és óvoda geotermikus energiával történő életminőségét javítja. Az egyéb intézkedések
értékelését lásd a stratégiai fejlesztési céloknál.
fűtés)
 Béla köz – Tolsztoj utca által határolt
terület: sportcsarnok építése
 Milleniumi Park fejlesztése
 Barina-patak rehabilitációja
 óvoda belső udvarának kialakítása és
kertépítése
 Művelődési
Ház
hátsó
udvarának
fejlesztése, szabadtéri színpad kialakítása

A Településfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott „társadalmi, gazdasági, táji, természeti és
épített környezetre vonatkozó” jövőkép az alábbi:
„A dinamikusan bővülő, sokszínű helyi gazdaság Rácalmás város népességvonzó képességét hosszú
távon alapozza meg, megteremtve így egy folyamatosan fejlődő város lehetőségét. A
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vállalkozásbarát városi környezet folyamatos
megteremtése válik a településen lehetővé.”

fejlesztésével

a

minőségi

életkörülmények

A helyi gazdaságfejlesztési szándékok elsősorban a turizmus ágazatot célozzák, továbbá a „hálózatos
infrastruktúra szűk keresztmetszeteinek felszámolása” is kiemelt cél. A 3. táblázatban kerülnek
bemutatásra a koncepcióban megfogalmazott átfogó célok és részcélok, továbbá ezek rövid
környezetvédelmi szempontú értékelése.
3. táblázat: A Településfejlesztési Koncepció célkitűzéseinek környezetvédelmi szempontú értékelése
A településfejlesztési célok környezetvédelmi
szempontú értékelése

Átfogó célok

Részcélok

Az agglomerációs központ
szerepet betöltő Rácalmás
népességmegtartó
képességének javítása, a
városi környezet és az
elérhető
települési
szolgáltatások fejlesztése a
lakosság életminőségének
javítása érdekében

Vonzó üzleti környezet kialakítása
Rácalmáson,
munkahelyteremtő
beruházások ösztönzésével

Az elsősorban turisztikai fejlesztéseket és a települési
szolgáltatások színvonalának emelését célzó javaslat
hozzájárul a lakosság életminőségének emeléséhez,
ugyanakkor
kis
mértékben
fokozza
a
környezetterhelést,
környezeti
elemek
igénybevételét.

A
Rácalmáson
elérhető
humán
szolgáltatások komplex fejlesztése, a helyi
társadalom megerősítése

Nem kimondottan a települési környezetállapot
javítását célozza, de mindenképpen hozzájárul a
lakosság életszínvonalának emeléséhez, esetlegesen
hozzájárulhat a környezettudatos szemléletmód
erősítéséhez.

A vállalkozóbarát üzleti
környezet
megteremtése
Rácalmáson
a
továbbfejlődésre
képes
helyi gazdaság megerősítése
érdekében

Hálózatos
infrastruktúra
komplex
fejlesztése, az épület infrastruktúra
korszerűsítése Rácalmáson

A három részcél közül a leginkább kedvező a
települési környezeti állapot javítása szempontjából,
kiemelten
az
energiahatékonyság,
zaj-és
levegővédelem, valamint a települési csapadékvízgazdálkodás témakörét tekintve.

A településrendezési terv 2011-2012-ben készült, melyet azóta többször (pl. 2013-ban, 2014-ben)
módosítottak. A hatályos szerkezeti terv és szabályozási terv (2014. december) alapján a településen
az alábbi területfelhasználási egységek jellemzőek:








a település közigazgatási területének kb. 60%-a általános mezőgazdasági terület,
az ökológiai hálózat elemei korlátozott mezőgazdasági területek,
a „zártkertes” részek kertes mezőgazdasági területek, melyekhez hétvégiházas
üdülőterületek kapcsolódnak,
a Nagy-sziget erdőterület (védelmi rendeltetésű),
a lakóterület nagy része falusias, kisebb része kertvárosias besorolású,
a közintézmények és a Jankovich kúria területe településközponti vegyes terület,
jelentős kiterjedésű gazdasági ipari-, kereskedelmi és szolgáltató terület húzódik a 6. sz. főút
nyugati oldalán (melynek egy része épült be, pl. itt helyezkedik el a Hankook telephelye).

A területfelhasználási egységek áttekintésén túl az egyes szennyezőforrások (pl. út, vasút, Hankook),
illetve érzékeny területek (pl. felszíni vizek) védőtávolságai, valamint a települési örökségvédelem
szempontjából fontos elemek (pl. régészeti területek) a 2014-es szerkezeti-és szabályozási tervlap
alapján kerültek berajzolásra az 1. sz. melléklet tematikus tervlapjain. A település helyi építési
szabályzatát a többször módosított Rácalmás Nagyközség Képviselő-testületének 18/2005 (X.28.) sz.
rendelete Rácalmás Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: RÉSZ) tartalmazza, melynek aktuális
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verziója 2014. december 1. napjától érvényes. A RÉSZ helyi építési szabályok mellett a zöldfelületi
értékvédelemmel, táj-és természetvédelemmel, valamint a környezetvédelemmel kapcsolatos
előírásokat is megfogalmaz, melyeket a 3. fejezetben, az egyes környezeti elemek és egyéb
hatótényezők tárgyalásánál figyelembe vettünk.
A településrendezési terv megújításának tervezése várhatóan 2016-ban kezdődik majd el, a Hankook
Tire Magyarország Kft. bővítési szándékai2 miatt tervezett módosítással együtt az egész település
területén felülvizsgálatra kerül. A Hankook bővítési szándékai miatt a településrendezési eszközök
módosításról a lakosságot az önkormányzat a település honlapján tájékoztatta 2015. novemberben3.

2. A környezet állapotát meghatározó főbb természeti, társadalmi, gazdasági
hajtóerők
2.1.

Természeti adottságok

Rácalmás az Alföld nagytáj, Mezőföld középtájhoz tartozó Közép-Mezőföld kistáj része, annak keleti
oldalán helyezkedik el. A közép-mezőföld lösszel fedett hordalékkúpsíkság, mely északkeleten a
Dunától kb. 50-60 m magas partfallal határolódik el. A település a Közép-Mezőföld kistáj Penteleilöszplató területére esik, mely Rácalmás területén a 95-160 m Bf tszf-i magasságok között változik
(alapvetően Duna felé csökkenő magasságokkal), felszínét a löszre jellemző lepusztulásformák,
valamint eróziós-deráziós völgyek tagolják. A Pentelei-löszplató a pleisztocén folyamán emelkedett
ki, felszínét átlagosan 20-60 m vastag eolikus lösz fedi.
A kistáj éghajlata mérsékelten meleg, száraz. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 oC, mely az országos
átlagot (10-11 oC) tükrözi. Az évi csapadékösszeg 540-580 mm között alakul, melyből 320-340 mm
esik a tenyészidőszakba (ez az országos 500-750 mm-nél jóval kevesebb). A leggyakoribb szélirány az
ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 2,5-3,3 m/s.4 Dunaújvárosi sokéves meteorológiai adatok alapján a
térség szélirány gyakoriságát (azaz amerre a szél fúj) a 3. ábra mutatja be (az ábrán
irányszektoronként feltüntetett számok %-os gyakorisági értékek láthatók).

2

A Hankook Tire Magyarország Kft. bővítését a Kormány az 523/2013. (XII.30.) Korm. rendelettel
nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította.
3
http://racalmas.hu/index.php/2015/10/02/hirdetmeny/
4
Dövényi 2010.
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3. ábra: Szélirány gyakorisága (%) a térségben5
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A Közép-Mezőföldi kistájban a löszhátak alatt a talajvíz mélysége 2-6 m között jellemző, azonban
Magyarország talajvíztérképe alapján6 Rácalmás területén 4-8 m között, illetve 8 m fölött változik a
talajvíz mélysége (4. ábra). A talajvíz és a rétegvíz mennyisége sehol sem számottevő.
4. ábra: A talajvíz mélysége Rácalmás területén7

4-8 m
>8m

A település területének nagy részét Mezőföld jellemző talajtípusa, a kedvező termékenységű,
vályogos mechanikai összetételű mészlepedékes csernozjom alkotja8 - ez alól egyedül a Nagy-sziget
kivétel, ahol fiatal, nyers öntéstalaj jellemző. A szervesanyag-készlet 200-400 tonna/ha között, a
talajértékszám pedig 70-80 között változik – ami igen jó termőtalajt jelent (5. ábra). A talaj
vízgazdálkodására jó, illetve nagy víznyelő-és vízvezetőképesség jellemző – melyben az esetleges,
5

Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).

6

http://map.mfgi.hu/tvz_1248/
http://map.mfgi.hu/tvz_1248/
8
Dövényi 2010. és http://maps.rissac.hu/agrotopo/
7
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vízben oldódó szennyezőanyagok gyorsan terjedhetnek, ugyanakkor a gazdálkodás feltételeit a jó
víznyelésű és vízvezető-képességű talajok alapozzák meg.
5. ábra: A talaj vízgazdálkodási talajtulajdonságai és szervesanyagkészlete Rácalmás területén9

Az EU Víz Keretirányelvének (VKI) hazai megvalósításhoz kapcsolódóan a település az 1-9. jelű, KözépDuna vízgyűjtő tervezési alegységhez tartozik. VKI szerint kijelölt víztest a – Duna kivételével (24.
típus: Duna Gönyű és Baja között) – Rácalmáson nem található10, amelynek medre az 1-10. jelű,
Duna-völgyi-főcsatorna tervezési alegység része.
A település a Duna 1588,5-1582 folyam kilométerei között található, a Duna jobb partján. A
szakaszon észlelt legkisebb vízszint11 124 cm (2003. augusztus 30.), a legnagyobb 888 cm (1965.
június 15.). A település közigazgatási területéből 620 ha a mértékadó árvízszint alatt helyezkedik el,
amelyből 221 ha maga a Duna medre.
A közigazgatási területhez tarozó Duna szakaszon található a Nagy-sziget, amelyet a Rácalmási-Duna
mellékág választ el a jobb parti szárazföldtől, továbbá a Molnár-zátony, Bay-zátony, Gyurka-zátony. A
Rácalmási-Dunára jellemző az intenzív feltöltődés, elsősorban a Nagy-szigetre bevezető híd
környezetében (6-7. ábrák).

9

http://map.mfgi.hu/tvz_1248/
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 1-9. jelű, Közép-Duna vízgyűjtő (2010).
11
A tassi vízmérce „0” pontja – 89,28 mBf – szerint.
10
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6. ábra: A Rácalmási-Duna mellékág feltöltődési folyamata néhány év léptékében is szemmel látható (balra:
2011-es, jobbra: 2014-es légifelvétel)12

7. ábra: A Rácalmási-Duna mellékágának látványa a hídtól É-i irányban13

A közép-mezőföldi kistáj száraz, vízhiányos terület14, a település felszíni vizeit kisebb vízhozamú,
időszakos kisvízfolyások és ezeken létesített völgyzárógátas víztározók jellemzik. Egy Ék-DNy irányú
vízválasztótól D-i irányban a kisvízfolyások közvetlenül jutnak a Dunába. A vízválasztótól É-i irányban
jelentkező a csapadékvizeket ÉNy-i irányú patakok Adony térségébe vezetik, ahonnan övcsatornákon
vezetnek a Dunába.
A közigazgatási területet érintő kisvízfolyások a következők:
 Daja-pusztai-árok: D-É-i lefutású patak a település É-i részén, Adony területén övcsatornába
vezet,
 Keleti-völgyi-patak/árok: D-É-i lefutású patak a település ÉNy-i, Adony területén
övcsatornába vezet,
 Barina-patak és mellékága: ÉNy-DK lefutású patak, a belterületen halad keresztül, a Dunába
torkollik,
 Felsőfoki-patak: ÉNy-DK lefutású patak a település D-i részén, Dunaújváros közigazgatási
területén torkollik a Dunába,
12

https://www.google.com/earth/
Fotó: B.Zs.
14
Dövényi 2010.
13
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Névtelen-árok „1”: ÉNy-DK, majd É-D-i lefutású patak a belterülettől D-re, Dunaújváros
közigazgatási területén a Dunába torkollik,
Névtelen-árok „2” (a Hankook szennyvíztisztítójának befogadója): ÉNy-DK-i lefutású patak a
belterülettől D-re, Dunaújváros közigazgatási területén a Dunába torkollik.

A közigazgatási területhez tartoznak a következő mesterséges állóvizek:
 1445/3 hrsz-ú telken elhelyezkedő víztározó: a Barina-patakon létesítve, kb. 1800 m2 felületű,
 az 1420 hrsz-ú telken, a Millenniumi parkban elhelyezkedő víztározó: a Barina-patakon
létesítve, kb. 3150 m2 felületű,
 a 0130/2 hrsz-ú telken elhelyezkedő víztározó: a Felsőfoki-patakon létesítve, kb. 7100 m2
felületű,
 a 068 hrsz-ú telken elhelyezkedő víztározó: a Felsőfoki-patakon létesítve, kb. 23.300 m2
felületű,
 a 011/49 hrsz-ú telken elhelyezkedő víztározó: a Névtelen-árkon létesítve, kb. 4390 m2
felületű.
Rácalmás felszíni vízhálózatát az 1-2. sz. melléklet tervlapja mutatja be.
Rácalmás a növényföldrajzi beosztás tekintve a Pannónia flóratartomány (Pannonicum), Alföld
flóravidék (Eupannonicum), a Mezőföld és Solti-síkság flórajárásába (Colocense) tartozik. A Zólyomi
Bálint-féle vegetáció térkép (1989) alapján Rácalmás térségében a potenciális vegetációt a
löszpuszták, tatárjuharos lösztölgyesek és ártéri ligeterdők alkotják (8. ábra) – azonban mára ezek
nagyrészt eltűntek, az intenzív szántóföldi művelésnek köszönhetően (a szántók Rácalmás
területének kb. 60%-át teszi ki). Az egykori természetközeli vegetáció maradványai a hullámos
völgyekbe bevágódó kisebb löszvölgyekben, a homokos talpú laposokban, a szántók közti
mezsgyéken maradtak fenn. A szakadópartokon félsivatagi jellegű löszfalnövényzet él, heverő
seprűfűvel (Bassia prostrata)15. Rácalmás területén az erdők nagy része a Rácalmási-szigetek TT
területén található (a település kb. 14%-a), ahol puha-és keményfa ligeterdők voltak jellemzőek –
azonban az emberi beavatkozások hatására mára az erdők kb. felét átalakították, mesterségesen
telepített erdők teszik ki (nemesnyarasok). Azonban még így is jelentős, egybefüggő tömbökben
jelennek meg őshonos, kőrises-tölgyes erdők. A lágyszárú vegetáció védett fajai közül kiemelhető a
tömegesen előforduló ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) és a nyári tőzike (Leucojum aestivum).
Ritkább a szintén védett téli zsurló (Equisetum hyemale) és a fekete galagonya (Crataegus nigra).16 A
Nagy-sziget mellett kisebb erdőfoltokat találhatunk a településen, melyek részben telepített
idegenhonos állományok (nemesnyarasok, akácosok), illetve a kisvízfolyások mentén helyenként a
fűz-és nyárfajokból álló ártéri ligeterdő maradványok jellemzők.

15
16

Dövényi 2010.
http://www.dinpi.hu/racalmasi-szigetek-tt
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8. ábra: Zólyomi B. (1989) Természetes növénytakaró17

Rácalmás elhelyezkedése

Rácalmás állatföldrajzi szempontból az Alföld (Pannonicum) faunakörzet Nagyalföld (Eupannonicum)
faunajárásába tartozik. Az állatvilág szempontjából az adatellátottság leginkább a gerincesekre
vonatkozik: ezek közül is legjobban vizsgált és legismertebb gerinces osztály a madarak osztálya, így
Rácalmás területén is erre vonatkozóan van a legtöbb elérhető adat. A településen az alábbi
madárfajokat figyelték meg 2008-2013 között pl.18: őszapó (Aegithalos caudatus), nagy kócsag
(Egretta alba), nagy fakopáncs (Dendrocorpos major), közép fakopáncs (Dendrocorpos medius),
karvaly (Accipitier nisus), gyurgyalag (Merops apiaster), csuszka (Sitta europaea), barátposzáta (Sylvia
atricapilla), sárgarigó (Oriolus oriolus), szürke gém (Ardea cinerea), fekete gólya (Ciconia nigra), daru
(Grus grus), rétisas (Haliaeetus albicilla), kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis). A megfigyelt egyedek
nagy része védett (pl. kis vöcsök, nagy fakopáncs, közép fakopáncs, csuszka) vagy fokozottan védett
(pl. nagy kócsag, rétisas, gyurgyalag, fekete gólya) fajhoz tartozik, nagy részüket a Nagy-szigeten
azonosították. A Nagy-sziget holtágai kiváló ívó helyek a halak számára, megtalálható fajok pl. a
dévérkeszeg (Abramis brama), ponty (Cyprinus carpio), kárász (Carassius carassius), csuka (Esox
lucius), balin* (Aspius aspius), süllő (Sander lucioperca), sügér (Perca sp.), harcsa (Silurus glanis),
kecsege (Acipenser ruthenus). A holtágak és mocsarak a kétéltűek-és hüllők számára is kedvező
életteret biztosítanak, a vízisiklón (Natrix natrix) és számtalan békafajon kívül olyan ritka és
veszélyeztetett fajok egyedei is megjelennek itt, mint a mocsári teknős* (Emys orbicularis) vagy a
dunai tarajosgőte* (Triturus dobrogicus). A szigeten jelentős az emlősállomány is, pl. a mezei pocok
(Microtus arvalis), pézsmapocok (Ondatra zibethicus), vízicickány (Neomys fodiens), hermelin
(Mustela erminea), őz (Capreolus capreolus) vagy a fokozottan védett vidra* (Lutra lutra) is
előfordul.19 (Megj.: a *-gal jelölt fajok Natura 2000 jelölőfajok a Duna és ártere (HUDI20034) Natura
2000 területen.20)
A Nagy-sziget gazdag állatvilága mellett a település egyéb területein előforduló fajok vélhetően
kisebb diverzitást mutatnak, de erre vonatkozóan nincs irodalmi adat. A településen jellemző
élőhelyek: szántóterületek; kisvízfolyások és mellettük húzódó nedves rétek, ártéri ligeterdő

17

Zólyomi in Pécsi 1989.
http://birding.hu/
19
http://racalmas.utisugo.hu/latnivalok/racalmasi-nagysziget-es-az-arteri-nagyosveny-304825.html
20
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság: A HUDI20034 Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület fenntartási terve (2014).
18
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maradványokkal; kisebb erdőfoltok, melyek többnyire telepített, idegenhonos állományok; valamint
a kertek (részben a lakóterületi részeken, részben a zártkertes részeken).

2.2.

Tájhasználat

A tájhasználat vizsgálata során a település közigazgatási területén belül a területhasználatok
előfordulását, tájszerkezeti jellemzőit, valamint azok változását tártuk fel. Mivel az emberi jelenlét a
tájhasználati változások motorja, törekedtünk a népességváltozás, a területhasználatok és
tájszerkezeti jellemzők egymással összefüggő meghatározására.
A tájhasználat változásának teljes történeti ívét mellőzve csak az utóbbi két évszázad változási
folyamataival foglalkozunk, mivel ebből az időszakból állnak rendelkezésre, mind a népesség, mind a
tájhasználat vonatkozásában pontos információk. Rácalmás múltjában más szempontból is lényeges
ez a szakasz, hiszen az utóbbi két évszázad alatt lett a XIX. század eleji középbirtokosok hazájából, a
több kúriás mezőgazdasági településből, a II. világháború után a hirtelen növesztett iparváros,
Dunaújváros libaontó szomszédja és alvótelepülése, majd a rendszerváltást követően vállalkozásokat
és betelepülőket csalogató vetélytársa.
A népességváltozási statisztikákból szerkesztett diagram (9. ábra) szemléletesen jeleníti meg a
településen a tájhasználat változó jellegének és intenzitásának szakaszait. A diagramról jól látható,
hogy a vidéki településekre az I. világháborút követően országosan jellemző népességcsökkenési
folyamat a rendszerváltás időszakában fordult meg és a települést azóta a gyors ütemű népesség
növekedés jellemzi. A piros szaggatott vonal mutatja Kulcs település népessége nélküli, azaz az
összevonás torzító hatását kiküszöbölő tendenciákat. A népességi grafikonon a jelenlegihez hasonló
virágkor mutatkozik a kiegyezést követően az I. világháború időszakáig. Lényeges különbség
azonban, hogy a XX. század elejéig a népesség növekedése a szántók növekedésével járt együtt, míg
napjainkban a kivett területek köthetők legszorosabban a népesedési tendenciákhoz.
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9. ábra: Rácalmás területhasználati arányainak és népességének változása 1870-2015 között

Rácalmás - Területhasználatok és népességszám alakulása
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Az I. világháborúig tartó népesség fellendülési szakasz egybevág a településre ma jellemző kulturális
értékek (kúriák, templom, keresztek) keletkezési időszakával és egyben a gépesített tájhasználatot
megelőző, alapvetően kézimunkára és igaerőre méretezett tájhasználat korszakával. E korszak
állomásait a történeti katonai felmérések egyes térképlapjain -1., 2., 3. katonai felmérések követhetjük.
A Rácalmás történetében fontos szerepet játszó Jankovich család 1730 után hat nemzedéken
keresztül volt a település meghatározó földbirtokosa. Az 1763-1787 között készített I. Katonai
felmérésen jól látható, hogy már abban az időben is a löszpuszta területét döntően szántóként
hasznosították, a nagyobb gyepfelületek a település környékén a kisebb völgyekben találhatók, a
szőlők is itt, a délies kitettségű terepvonulatokon jelennek meg. A településtől távolabbi területek
összefüggő szántók voltak, erdő már ekkor is csak a Nagy-szigeten volt található. A jobbágy
felszabadítást követően nagy fejlődésnek indult a település. A népesség gyors növekedését követve a
lakott terület mérete is többszörösére nőtt, ipar is egyre fontosabb lett, saját postát létesítettek. A II.
Katonai felmérésen (XIX. század eleje) az országos tendenciáknak megfelelően a kézimunka igényes
tájhasználatok, a szőlő-, és gyümölcsültetvények mérete gyarapodott a legszembetűnőbben,
valamint egyértelműen megjelent az ártéri gyümölcsgazdálkodás jelölése a szigeten. A szántók és a
legelők aránya nem változott meghatározó mértékben. A III. Katonai felmérés (XIX. század vége) már
érzékelhető a szántók és gyepterületek arányának átrendeződése, a szántók gyepek terhére történő
növekedése. Ez a változás az istállózó állattenyésztéssel és ezzel egyidejűleg a vetésforgó alkalmazása
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és a szántóföldi takarmánytermesztés általánossá válásával, továbbá a mezőgazdasági gépesítéssel
hozható összefüggésbe.
Mivel a következő térkép az 1950-es évekből származik, így az I. világháborútól jelentkező
népességcsökkenéssel összefüggő tájhasználati változások a térképeken közvetlenül nem
követhetők. A tájhasználatra a gépesítés és az infrastruktúrafejlesztések mellett az általánosan
jelentkező tájökológiai hatások, mint a filoxéra vész, is hatást gyakoroltak. 1896 végére pedig a vasút
is elérte a területet (Hetényi 1996) és a Duna szabályozásának munkálatai 1898-ban kezdődtek el
ezen a szakaszon. 1935-ben alapított kendergyár (Pajzs család) és 1943-ig 150 embernek adott
munkát. 1948-ban a villamosítás is kiépítésre került. Mindezek a változások jelzik, hogy a
mezőgazdaság a gépesítések következtében lényegesen kevesebb élő munkát igényelt, viszont a
település egyéb gazdasági ágazatban csak kevés munkahelyet kínált lakosainak melynek
következtében nagyjából 300 fős népességcsökkenés következett be.
A II. világháborút követően az egykori Jankovich birtokokon megalapított Pálhalmai Célgazdaság
(később a Bábolnai Ág része) folytatta a nagyüzemi gazdálkodás hagyományait, majd az 1950-es
években létrehozott szövetkezetek is rövid időn belül a nagyüzemi termelésre térnek át. Az
állattenyésztés tekintetében új korszakként jelentkezik a vízi szárnyasok tenyésztése a szigeten.
1952-ben készített topográfiai térképen látható legfontosabb változás a gyepterületek további
csökkenése, valamint a sziget határainak átalakulása. E tájváltozási folyamatok folytatódnak az 1987es topográfiai térképen is, kiegészülve a gyümölcsös, kertes területek csökkenésével és a 6-os autóút
jobb kiépítésével.
A rendszerváltást követő népesség/tájhasználati változások hátterében részben az ide települt ipari
létesítmények, részben a tudatos településfejlesztési politika áll. A népesség növekedése a belterület
további növekedését, a szőlős, gyümölcsös területek nagy részének beépítését, vagy üdülőként
történő hasznosítását jelentette. A gyepek a még intenzívebbé váló mezőgazdasági termelés
következtében csökkentek tovább. Napjainkra a legeltetés és kaszálás teljes mértékben megszűnt a
településen, a szántóterületeket alig tagolják ökológiai sávok. A Dunára merőleges ökológiai
összeköttetések eltűnéséhez a közlekedési infrastruktúra fejlesztések is hozzájárultak. A település
elérhetősége a 2006-ban átadott M6 autópálya szakasszal jelentősen javult.
10. ábra: Rácalmás területhasználatok és tájszerkezet változása XVIII. századtól napjainkig 21

I. Katonai felmérés

21

II. Katonai felmérés

Marján 2015.

19

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

III. Katonai felmérés

1952-es Topográfiai térkép

1987-es topográfiai térkép

2014 évi Google Earth űrfelvétel alapján

A vonzó adottságok hatására idetelepülő Hankook Tire gumigyár 2007-ben meginduló termelése a
tájhasználat új, multi jellegű ipari korszakát nyitotta meg a település életében. A gyár az azóta történt
bővítésekkel együtt a kiváló adottságú szántóföldek területéből összesen 56 ha terület művelésből
történő kivonását és teljes antropogén átalakítását követelte meg (10. ábra).
A település tájhasználatainak sokszínűsége az utóbbi évtizedekben jelentősen lecsökkent. A
változások elsősorban a kézimunka igényes kultúrák területhasználatainak (szőlő, gyümölcsös, kert),
valamint a legeltető állattartással fenntartható (legelő, rét, gyep) területhasználatok
visszaszorulásában mutatkozik meg. A jelenlegi tájhasználati szerkezet a statisztikai adatok a szántó,
erdő és kivett területhasználatok meghatározó jelenlétét tükrözik (4. táblázat).
4. táblázat: Területhasználatok változása (km2) a gyümölcs-kert-szőlő és a legelő-rét-nádas területek
összevonásával
Szántó

Erdő

Művelés alól kivett

Gyümölcs, kert, szőlő

Legelő, rét,
nádas

1865
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1132

3933
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792
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916
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1935
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154,8
283
226
240
323
321
367
386
405

216
253
235
369
397
404
637
79

642
459
434
357
309
358
232
85

Évszám
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Az ármentes szinten lejátszódó változásokkal ellentétben a Nagy-sziget a természetes ökológiai
állapotok és folyamatok őrzőjévé vált. Érdemes a korábban említett történeti térképekből a sziget
változását részletesebben kiemelni. A térképekből készített ábrasorozat jól szemlélteti, hogy a Nagysziget területén hamarosan befejeződik a sarkantyúk és mederszűkítő párhuzamművek mögötti
feltöltődés és szárazulattá válás. E folyamattal együtt a sziget csúcsok a szárazföldhöz nőnek, a
Rácalmási-Duna ágból, annak feltöltődése következtében hamarosan holtág, vagy tó keletkezik. Ezek
a féltermészetes folyamatok a vízparti zonáció gazdag megjelenési formáit, különböző stádiumait
hozták létre, valamint a sziget alapterülete is jelentősen nőtt. A sziget várható szárazfölddé válása
azonban Rácalmás történeti vízparti fekvését és a vízi turizmus lehetőségének jövőbeni kiaknázását
veszélyezteti.
11. ábra: A Nagy-sziget és a Rácalmási-Duna területi és partváltozásai a XVIII. század közepétől napjainkig 22

I. Katonai felmérés

II. Katonai felmérés

1952-es Topográfiai
térkép

1970-es évek

1987-es topográfiai térkép

2014 évi Google Earth
űrfelvétel alapján
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A település szerkezeti tervét is figyelembe véve, a kivett területek további növekedése várható a
szántóterületek rovására. A szerkezeti terv a gazdasági területek további 200 ha-nyi, valamint az
egyéb területek – lakó, üdülő, intézmény – további 150 ha-nyi növekedését teszi lehetővé a Dunával
és a 6-os úttal párhuzamos sávokban.
Összefoglalóan megállapítható, hogy a fenti változási tendenciák eredményeként Rácalmás
tájhasználata napjainkra négy, a Duna folyamot többé-kevésbé párhuzamosan követő zónára
osztható (12. ábra).
12. ábra: Rácalmás tájhasználati funkciózónák elhelyezkedése 23

1. A Duna folyam természetes meder és ökológiai változásokkal érintett, védett természeti terület,
ártér, természetközeli zóna,
2. A part menti ármentes szint és a 6-os út közötti lakó és üdülő területek különböző beépítésű,
antropogén befolyásoltságú, illetve ilyen hasznosításra szánt lakóterületi zóna,
3. A 6-os úthoz nyugatról csatlakozó ipari- gazdasági hasznosítású, illetve ilyen jellegű hasznosításra
szánt zóna,
4. A mezőföldi kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek nagyüzemi mezőgazdasági hasznosítású
zónája, agrársivatag.
A tájszerkezet orvosolandó sajátossága, hogy a Dunával párhuzamosan sávosan elhelyezkedő
különböző funkcionális zónákat se nem választja el, se nem köti össze zöld infrastruktúra hálózat.

23

Saját szerkesztés.
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Természeti, táji értékek

Rácalmás értékes területekben és építményekben is gazdag település, köszönhetően a II.
világháborút követő fejlődési visszaesésének, valamint a rendszerváltás óta tartó tudatosan
értékőrző településfejlesztésnek. Országos jelentőségű védett természeti terület mellett, Natura
2000 területek, valamint több műemléki védettségű épület is található itt. A Duna mente része az
országos ökológiai hálózatnak, rendelkezik tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területekkel, világörökségi várományos területekkel is.
Személyes tapasztalat alapján a fentieken túl a település védendő értékei között kiemelkedő szerepet
játszanak az Ófalu településrész, valamint a Nagy-sziget természeti terület háborítatlan egységei.
A természeti-táji értékek, valamint állapotértékelésük részletesen a 3.6 fejezetben kerülnek
bemutatásra.

2.4.

Társadalmi-gazdasági adottságok

A település lakónépessége folyamatos emelkedést mutat (13. ábra), 2001-2011 közötti időszakban
14,13%-kal emelkedett – mely ellentétes mind az országos, mind a megyei tendenciával. Jelenleg a
település állandó lakossága 4572 fő (2015. jan. 1-jei adatok alapján24). A növekvő tendencia
elsősorban az odavándorlásnak köszönhető, a természetes szaporodásnak gyakorlatilag nincs, vagy
csak minimális a szerepe25.
13. ábra: A lakónépesség változása 2000-2014 között Rácalmáson26
Lakónépesség száma az év végén (fő)
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A település területe 4064 ha, így a népsűrűség 113,00 fő/km2, mely a megyei átlaghoz
(95,84 fő/km2)27 képest magasabb. A településen nyilvántartott lakások száma 1722 db (2015. jan. 1jei adatok alapján). A lakónépesség korösszetételét 2001-ben és 2011-ben a 14. ábra mutatja be.

24

KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2015).
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
26
KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyvei (2012-2015), és Rácalmás város
településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
27
KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2015. január 1. megyei adatokból számolt adat.
25
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14. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2001-ben és 2011-ben Rácalmáson28
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Az adatok alapján megállapítható, hogy a város népességének korösszetétele a két népszámlás
időszaka alatt az idősebb korosztályok irányába mozdult el, ami a Fejér megyei 2011-es átlaghoz
képest is kissé kedvezőtlenebb arányokat mutat (15. ábra).
15. ábra: A lakónépesség korösszetétele 2011-ben Fejér megyében29
Fejér megye népességének korösszetétele
(2011)
60-64;
6,5%

0-14;
14,6%

50-59;
15%

15-19;
6,1%

20-29;
12,4%

40-49;
13,4%
30-39;
16,5%

A városban a KSH adatai szerint a regisztrált vállalkozások száma 677 db, melyből a működő
vállalkozások száma 344 db volt (2012). A működő vállalkozások 1000 lakosra vetített száma Fejér
megyében 55,86 db volt, míg Rácalmáson 76,8 db – mely kiugróan magas érték a megyei mutatóhoz
viszonyítva.30
A város gazdasági versenyképességét fokozza a település kedvező közúti elérhetősége, melyet jól
jelez, hogy az M6 autópálya megépülése (2006) után szinte rögtön megtelepedett Rácalmáson a
Hankook Tire Magyarország Kft. gumigyára (2006-ban31) – mely a legjelentősebb ipari üzem a város

28

Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
30
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
31
http://www.hankooktire.com/hu/about-hankook-tire/company/our-history.html
29
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életében. 2012-ben a Hankook gumigyár 2362 főt foglalkoztatott, ami 2015-re 3256 főre nőtt32. Az
ipari szektor a statisztikai adatok alapján meghatározó a város életében, a működő vállalkozások
közül 24 db az ipari szektort képviselte 2012-ben.
A mezőgazdaság szerepe a város életében statisztikailag ugyan nem jelenik meg közvetlenül –
ugyanis a jelentős mezőgazdasági üzemek dunaújvárosi vagy adonyi székhelyűek – ugyanakkor igen
meghatározó a város életében. Legfontosabb mezőgazdasági üzem az Agrospeciál Kft, melynek két
telephelye is Rácalmás területén található: a Hangosi szarvasmarhatelep és az Újgalambosi
sertéstelep. További jelentős állattartó telep az Adonyhús Kft. sertéstelepe, valamint szintén a
mezőgazdasági szektorhoz köthető a Helianthus Kft. terményszárító üzeme.
A szolgáltató szektor részben a település lakosságának szükségleteit elégíti ki (pl. vendéglátóhely,
cukrászda, gyógyszertár, élelmiszerbolt stb.), részben túlmutat azon: a városban 181 db
szállásférőhely volt jellemző 2012-ben33, melyből a 100 vendég elhelyezésére alkalmas Jankovich
Kúriát szükséges kiemelni vagy az átutazó vendégek igényeit kielégítő Animo Fogadót.

3. A környezeti elemek állapotának és az azt befolyásoló főbb hatótényezők
bemutatása
3.1

Levegőminőség

A település földrajzi elhelyezkedése a levegő állapota szempontjából kedvezőnek mondható, hiszen a
Duna mintegy szélcsatornaként működik: a mellette állandóan mozgó, frissülő levegőjű zónában
helyezkedik el a lakóterület nagy része. A leggyakoribb szélirányt (ÉNy) figyelembe véve az
utcahálózat tájolása is szerencsés, mert a legtöbb utca ÉNy-DK irányú, így a levegő könnyebben
tisztulhat (pl. a nagyobb forgalmú belterületi utcák, mint a Fő utca vagy a Szigetfő utca
szempontjából ez az adottság kifejezetten kedvező).
Rácalmás város a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a „10. Az ország többi területe,
kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi zónába tartozik, ahol a vonatkozó
zónacsoportokat az 5. táblázat mutatja be.
5. táblázat: A 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó zónacsoport légszennyező anyagonként
„10. Az ország többi területe, kivéve az alább felsorolt városokat” légszennyezettségi zónára vonatkozó
zónacsoportok a 4/2002. (X.7.) KVVM rendelet alapján
PM10
TalajPM10
PM10
PM10
PM10
benz(a)SO2
NO2
CO
PM10
Benzol
közeli
Arzén
Kadmium
Nikkel
Ólom
pirén
ózon
(As)
(Cd)
(Ni)
(Pb)
(BaP)
F
F
F
E
F
O-I
F
F
F
F
D

*D: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső
vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában
foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van

32
33

Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
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*E: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az
alsó vizsgálati küszöb között van
*F: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg
*O-I: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket
* a 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről alapján

A 4/2011 (I. 14.) VM rendeletben megfogalmazott különböző értékek definíciója (a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet a levegő védelméről alapján):








légszennyezettségi határérték: az emberi egészségre, illetve az ökológiai rendszerre
gyakorolt káros hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése céljából, a tudományos
ismeretek alapján meghatározott levegőterheltségi szint, amelyet jogszabályban vagy
hatósági határozatban előírt időtartamon belül el kell érni, és elérése után nem szabad
túllépni
célérték: az emberi egészség és a környezet egészére gyakorolt káros hatások elkerülése,
megelőzése vagy csökkentése céljából meghatározott levegőterheltségi szint, amelyet ahol lehetséges - adott időtartam alatt kell elérni
alsó vizsgálati küszöbérték: az a levegőterheltségi szint, amely alatt a levegő
minőségének vizsgálata céljából lehetőség van kizárólag modellezési vagy objektív
becslési technikák alkalmazására
felső vizsgálati küszöbérték: az a levegőterheltségi szint, amely alatt a levegő
minőségének vizsgálata céljából lehetőség van a helyhez kötött mérési és modellezési
technikák, illetve indikatív mérések kombinációjának alkalmazására

Mindezek alapján jól látható, hogy a 10. légszennyezettségi zóna – melybe Rácalmás is tartozik –
nem tartozik azok közé a légszennyezettségi zónák közé, melyekre az 5. táblázatban szereplő
légszennyező anyagok közül rendszeres határérték-túllépés nem jellemző, így alapvetően
levegővédelmi intézkedési terv készítése a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján nem kötelező.
Azonban levegőminőségi tervet készített 2013-ban a 10. légszennyezettségi zónára is az egykori
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Fejér Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály). A levegőminőségi terv egy
légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, amely az egészségügyi határértékek vagy a
célértékek elérése érdekében intézkedéseket határoz meg. A terv levegőminőségi állapotértékelését
3.1.3. fejezet tárgyalja.
3.1.1 Főbb légszennyező források
Rácalmáson elhelyezkedő főbb légszennyező források elsősorban a közlekedéshez, mezőgazdasági
tevékenységhez, valamint az ipari tevékenységhez köthetők. A közlekedési eredetű légszennyező
források vonalas, a mezőgazdasági eredetű légszennyező források diffúz és pontszerű, az ipari
eredetű légszennyező források pedig pontszerű szennyezőforrások. A településen egyes üzemek,
telepek működésével bűzterhelés is együtt jár – habár ez nem minősül levegőszennyezésnek, mégis
befolyásolja a helyi lakosok komfortérzetét, ezért fontos foglalkozni a kérdéssel. Továbbá a település
területén kívül elhelyezkedő, de Rácalmás levegőterhelését is befolyásoló szennyezőforrások is
röviden bemutatásra kerülnek.
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Közlekedési eredetű vonalas szennyezőforrások
A közigazgatási területen belül az alábbi jelentősebb forgalmú34 közutak találhatók (a Közlekedési
Információs Rendszer és Adatbázis alapján a 16. ábra mutatja be a főbb közutakat, a
forgalomnagysággal együtt):






M6 autópálya – mintegy 5 km hosszon érinti a település közigazgatási területét, a forgalom
nagysága 2014-ben évi 13.000 E/nap volt
6. sz. főút – mintegy 4,8 km hosszon érinti a település közigazgatási területét, a forgalom
nagysága 2014-ben évi 10.000 E/nap volt
62. sz. főút – mintegy 5,7 km hosszon érinti a település közigazgatási területét, a forgalom
nagysága 2014-ben évi 7.000 E/nap volt
51123 j. bekötő út (Fő út) – az állami tulajdonú útszakasz hossza kb. 1,9 km, a forgalom
nagysága 2014-ben évi 3740 E/nap volt
51122 j. bekötő út (Kulcsi út) – az állami tulajdonú útszakasz hossza kb. 2,3 km, a forgalom
nagysága 2014-ben évi 1000 E/nap volt

16. ábra: Rácalmáson előforduló főbb közutak, a 2014. évi forgalomnagyságokkal együtt 35

34

http://internet.kozut.hu/Documents/Orszagos_kozutak_2014_evre_vonatkoz_keresztmetszeti_forgalma.pdf
http://kira.gov.hu/kira/main.jsp

35
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A közlekedési eredetű levegőterhelés szempontjából szerencsés, hogy lakóterület mentén
közvetlenül csak viszonylag rövid szakaszon, mintegy kb. 1,5 km-en halad a 6. sz. főút; az M6
autópálya pedig kb. 750 m-re található a lakott területtől. A 6. sz. főút mentén pedig kb. 700 m
hosszúságú szakaszon van 25-60 m széles védőfásítás a lakóterületek és a főút között, melyet északi
irányban történő meghosszabbításával tovább csökkenthető a közúti eredetű légszennyezés
kedvezőtlen hatása.
Belterületen a közlekedési konfliktusok elsősorban abból adódnak, hogy a 6. sz. főútról egyetlen
bejárat van a település felé – ezért a Fő utca nagy forgalmat bonyolít. A közelmúltban kiépítésre
került a 6. sz. főútról a Família út (Kulcs) felé vezető csomópont – azonban a Família út fejlesztése
még nem történt meg. Továbbá jelenleg folyik a tervezés a 6. sz. főút és a Venyimi út
csomópontjának kiépítésére, valamint a Venyimi út fejlesztésével kapcsolatban. A tervezett
fejlesztések megvalósítása fontos Fő utca (és a környező lakóterületek) túlterhelésének
megszűntetése érdekében. Továbbá a tervezett kerékpárutak megvalósulása is várhatóan csökkenti
a közlekedési eredetű levegőterhelést a belterületen – a nem motorizált közlekedési mód
támogatásával (a tervezett kerékpárutakat lásd: 3.8.5. fejezet).
A település szabályozási terve alapján az egyes közutak védőtávolságai (melyeket a tengelytől kell
mérni):




6. sz. főút és 62. sz. főút: 100 m
M6-os autópálya: 250 m
egyéb települési bekötőút (tervezett – Bernátkút felől a Rácalmás, Venyimi útra csatlakozó
bekötőút, Kulcsi út külterületi szakasza): 50 m

A fent említett védőtávolságokon belül a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos
településrendezési és építési követelményekről (a továbbiakban: OTÉK) alapján új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki – a gazdasági területek és néhány különleges terület (bánya, hulladékkezelő,
mezőgazdasági üzemi terület) kivételével.
A közlekedési eredetű légszennyezőanyagok kibocsátása mellett a közlekedésből származó
levegőterhelés a burkolatlan közutak miatti porterhelésből is adódhat. A TEIR-ben található, Magyar
Közút Nonprofit Zrt.-től származó 2012-es adatok alapján36 Rácalmáson a 41 km hosszú belterületi
közúthálózatból 31 km, a 31 km hosszú külterületi úthálózatból pedig mindössze 2 km volt kiépített.
Azaz összesen a kb. 72 km-nyi úthálózat kb. 46%-a volt burkolt 2012-ben, mely arány a közelmúltban
megvalósult útburkolási, útfejlesztési projektekkel tovább javult (3.8.5. fejezet).
Mezőgazdasági eredetű diffúz szennyezőforrások
A település nagy kiterjedésű szántóterületei szintén jelentős légszennyező forrásnak tekinthetők,
hiszen a vegetációs időszakon kívül, illetve a növényzet nélküli időszakokban (pl. aratás után) a
szántókról származó szálló porterhelés nagymértékű lehet. Rácalmás közigazgatási területének kb.
60 %-a szántóterület. A szántóterületek porterhelését a mezővédő erdősávok, fasorok
mérsékelhetnék - azonban egyelőre ezek hálózatszerűsége, kiterjedése nem megfelelő mértékű
Rácalmás külterületén. A nyitott településszegély fásítása, erdősítése elsődleges feladat lenne,
melyet településrendezési eszközökkel vagy a gazdák ösztönzésével lehet megvalósítani.
36

https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=16&ev=2012
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További diffúz légszennyező források az állattartó telepek trágyatároló medencéi, takarmánytárolói.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. – mint a legnagyobb rácalmási állattenyésztéssel foglalkozó cég – két
telephelye is Rácalmás területén található: az Újgalambosi telep (hízósertés) és a Hangosi telep
(szarvasmarha). További jelentős állattartó telep az Adonyhús Kft. sertéstelepe. Az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) alapján a település területén
található mezőgazdasági eredetű diffúz légszennyező forrásokat (környezetvédelmi objektumokat) a
6. táblázat foglalja össze.
6. táblázat: Mezőgazdasági eredetű diffúz légszennyező források Rácalmáson 37
Cég neve
Pálhalmai
Agrospeciál
Újgalambosi
telepe

Kft

Tevékenység
megnevezése
hízósertés
tenyésztés (évi kb.
14.600 db)

Pálhalmai
Agrospeciál Kft
Hangosi telepe

tejelő tehenészet
(jelenleg
740 db
szarvasmarha)

Adonyhús
Kft.
rácalmási telepe

hízósertés
tenyésztés (évi kb.
5000 db az adonyi
teleppel együtt)
húsmarha
tenyésztés
(kb.
600 db
törzsállomány)

Angus Kft.

Környezetvédelmi Objektum
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fermentált anyag tároló medencék: 2 db 12.000 m3
biogáz üzemben keletkezett fermentált anyag tároló medencéje
1718 m3-es kombitároló
20 m3-es szennyezett víz tároló medence
biogáz üzem 484 m3-es hígtrágya, mosóvíz tartály
biogáz üzem 314 m3-es ATEV. egyéb konyhai hulladék tartály
13240 m3-es silótakarmány tároló tér
állati hulla gyűjtésére kihelyezett föld feletti konténer
gabonatároló
csurgalékvíz tárolómedence (5, 15 és 250 m3),
2000 m2-es trágyatároló 40 m3-es trágyalé gyűjtőmedencével
I, II, III. istállókhoz tartozó 15 m3-es hígtrágya tároló medencék
I, III. istállókhoz tartozó 25 m3-es hígtrágya tároló medencék
állati hulla gyűjtésére kihelyezett föld feletti konténer
fermentált anyag tároló medence: 6000 m3
T1 hígtrágya tározó
T2 hígtrágya tározó

o szervestrágya tároló
o szemestermény tároló
o műtrágya tároló

Avar és kerti hulladék égetés
Belterületen az egyik legkellemetlenebb légszennyező forrás a házikertek gondozásával együtt járó
avar-és kerti hulladék égetés, melyet az előző Környezetvédelmi Program (2010) is említett. Azóta a
3.4. fejezetben részletezettek alapján javult a helyzet a komposztálás terjedésének köszönhetően.
Az Önkormányzat az avar és kerti hulladékok égetését Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, az avar és kerti
hulladék égetéséről és a közterületek használatáról, valamint ennek módosításáról szóló 21/2014
(XI.19.) helyi rendeletekben szabályozza.
Mezőgazdasági, ipari és turisztikai eredetű pontszerű szennyezőforrások
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről alapján légszennyező pontforrásnak
számítanak azok a levegőterhelést okozó források, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási
jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció, hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy számítással
37

http://web.okir.hu/
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egyértelműen meghatározhatók. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, az üzemeltetés során évente kötelező adatbejelentés történik a
környezetvédelmi hatóság felé. Az éves adatok az OKIR rendszerben hozzáférhető, nyilvános adatok.
A Rácalmáson elhelyezkedő pontforrásokat a 7. táblázat mutatja be.
7. táblázat: Pontszerű légszennyező források Rácalmáson
Cég neve
Pálhalmai Agrospeciál Kft
Újgalambosi telepe
Helianthus Növénytermelő,
Szolgáltató És Kereskedelmi
Kft

Tevékenység
megnevezése
hízósertés tenyésztés
(évi kb. 14.600 db)

Pontforrások/létesítmények
o biogáz üzem (IPPC létesítmény)
o szárító-keverőtelep tisztító ciklonja

terményszárító
telephely

o terményszárító tisztító ciklonja

Hankook Tire Magyarország
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

gumiabroncs gyár

o összesen 10 db pontforrás: 5 db gázkazán, 3 db
regeneratív katalitikus véggáz égető, 2 db
patronos porleválasztó
o a kazánház összteljesítménye miatt IPPC
létesítménynek számít38

Maxi-Color Kereskedelmi És
Szolgáltató Kft.
Mandala Fogadó
Vendéglátóipari Kft.

festőműhely (faipari
felületkezelés)
Jankovich Kúria
fogadó

o festőműhely
o kazán

A telephelyenként összesített kibocsátott légszennyezőanyagokat a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által szolgáltatott adatállomány tartalmazza, mely
a 3. sz. mellékletben található.
A teljes településre vonatkozó légszennyező anyag (illetve üvegházhatású gáz) kibocsátást – azaz a
fent felsorolt pontforrások összesített kibocsátási adatait szintén a 3. sz. melléklet tartalmazza. Főbb
légszennyező anyag-típusonként az alábbi diagramok érzékeltetik a kibocsátás mértékét a 20092014-es időszakban.
17. ábra: Rácalmáson keletkezett légszennyezőanyagok (éves összesítés) 39
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2

Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2
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38
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A 314/2005. (XII. 25.) Kormán rendelet 2. sz. melléklete alapján egységes környezethasználati engedélyhez
kötött tevékenység a tüzelőanyagok égetése legalább 50 MWth teljes névleges bemenő hőteljesítménnyel
rendelkező létesítmény esetén.
39
Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által szolgáltatott adatok
alapján.
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A 2014. év nem reprezentatív, az adatok nem véglegesek, mert a Fejér Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tájékoztatása alapján azok feldolgozása még
jelenleg folyamatban van.
A fenti diagramokból is jól látható, hogy a pontforrások kibocsátásai a nitrogén-oxidok, a szén-dioxid
és a szén-monoxid tekintetében kismértékű emelkedést, a szilárd anyagok kibocsátásában pedig
csökkenő tendenciát mutat 2009-2014 közötti időszakban – azonban majdnem minden légszennyező
anyag szempontjából kiugróan magas volt a 2013-as év. Ennek forrása minden esetben a Hankook
gumigyár volt. A kén-oxidok szempontjából a rendelkezésre álló adatok alapján tendencia nehezen
állapítható meg, azonban látható, hogy a 2011-es évben volt egy kiugróan magas érték. Az előbbi
kiugró értékekhez hasonlóan ez szintén a Hankook gumigyár emissziójának köszönhető.
A 7. táblázatban felsorolt légszennyező források közül legjelentősebb kibocsátó a Hankook
gumigyár, mely a belterülettől kb. 1,1 km távolságra, DK-re helyezkedik el – ami az uralkodó szélirány
figyelembevételével kedvező, hiszen a rácalmási lakóterületeket kevéssé terheli. A Hankook bővítése
az alábbi ütemekben zajlott/zajlik majd várhatóan40:
 2010: 1. ütem megvalósítása, gyártókapacitás: 16.500 db/nap
 2011: 2. ütem megvalósítása, gyártókapacitás: 32.000 db/nap
 2013: 3 kisebb termelési beruházás, gyártókapacitás: 35-36.000 db/nap
 2014-2015: 3. ütem megvalósítása, gyártókapacitás: 52.700 db/nap
 2017: tervezett 4. ütem megvalósítása, jelenleg ennek előkészítése folyamatban van (gyártás:
2018-tól indulna, a kisteher-és személyautó abroncsok mellett +2400 db/nap teher-és busz
abroncs gyártása kezdődne meg vagy +16.500 db/nap kisteherautó-és személygépkocsi
abroncsgyártás) – az üzem ekkor elérné a maximális kapacitást

40

Nagy Attila szóbeli közlése alapján.
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A 4. ütem megvalósítása során további 3 db új pontforrást létesítenek (1 db gázkazán, 1 db katalitikus
véggázégető berendezés, 1db patronos porleválasztó).41 Ezek alapján a Hankook további bővítése
(várhatóan 2018-tól már teljes gyártókapacitással) a légszennyező anyagok emisszióját tekintve
további emelkedést fog jelenteni.
Szintén jelentős pontforrás a biogáz üzem, melynek üzemeltetését az Agrospeciál Kft.-től a Perkons
DHŐ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft. vette át 2015. június 16 –án42. A biogáz üzemben elektromos
áramot állítanak elő mezőgazdasági hulladékból (hígtrágyából). Az üzem kapacitása nincs teljesen
kihasználva, és 2014-ben meghibásodás miatt nem működött egész évben, így légszennyezőanyagkibocsátásról nincs adat43.
Bűzterhelés
A bűzterhelés általában az állattartó telepek miatt jellemző, azonban Rácalmás területén sokkal
inkább a települési szennyvíztisztító okoz kellemetlenséget a lakóterületeken (ugyanis a nagyobb
állattartó telepek a lakóterületektől távol helyezkednek el). Az állattartó telepek számáról a 8.
táblázat ad áttekintést (a KSH legutóbbi Általános Mezőgazdasági Összeírása 2010-ben volt).
8. táblázat: Állattartó telepek száma Rácalmáson (2010)44
Állattartó telep megnevezése
Szarvasmarhát tartó gazdaságok
Sertést tartó gazdaságok
Lovat tartó gazdaságok
Juhot tartó gazdaságok
Kecskét tartó gazdaságok
Tyúkfélét tartó gazdaságok
Állattartó gazdaságok összesen

Száma (db)
4
19
6
5
7
39
51

A nagylétszámú állattartó telepek védőtávolsága 300 m, a RÉSZ 27. § alapján, mely szerint „új
nagylétszámú állattartó telep és egyéb, kellemetlen szaghatást, bűzt okozó létesítmény,
lakóterülethez, üdülőterülethez 300 m-nél közelebb nem létesíthető”.
A szennyvíztisztító telep bűzterhelő hatását elsősorban a szippantásból származó szennyvíz
gondatlan ürítésének és az őszi alacsony vízállásos időszakban a Dunába bocsátott pangóvíznek
tulajdonították. 2013 után azonban a kulcsi szennyvizeket már nem a rácalmási szennyvíztisztító
fogadja, ezért a tisztítás hatásfoka jobb, a telep túlterheltsége mérséklődött. A városi
szennyvízkezeléssel kapcsolatos konfliktusokkal, tervezett fejlesztésekkel részletesebben a 3.2.
fejezet foglalkozik – melynek eredményeképpen várhatóan a bűzterhelés tovább mérséklődik majd,
távlatban a rácalmási szennyvíztisztító telep megszűnésével. A szennyvíztisztító telep védőtávolsága a
korábban hatályos OTÉK alapján 300 m volt (és a szabályozási tervlap is ezt tartalmazza), azonban
jelenleg erre vonatkozóan nincs szabályozás.
A főbb légszennyező források és érzékeny területek elhelyezkedését az 1-1. sz. melléklet mutatja be.

41

Nagy Attila szóbeli közlése alapján.
http://www.agrospecial.hu/kezdolap
43
ifj. Steirer István szóbeli közlése alapján, és http://web.okir.hu/hu/
44
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=14&ev=2010
42
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A településen kívül elhelyezkedő szennyezőforrások, melyek Rácalmás levegőterhelését is
befolyásolják
Rácalmás levegőterhelését befolyásoló, nem a településen elhelyezkedő nagyobb légszennyező
források az alábbiak (a dunaújvárosiak elsősorban D-i szél esetén lehetnek hatással a
levegőminőségre):
 Dunaújváros – ISD Dunaferr Vasművek
 Dunaújváros – az Északi Ipari Park területén elhelyezkedő kisebb légszennyező pontforrások
(pl. betonkeverő telep, fémszerkezet gyártó telephely, épületelem gyártó telephely)
 környező szántóterületek porterhelése (pl. Kulcs, Perkáta, Nagyvenyim)
3.1.2 Érzékeny területek
Levegőminőség-védelmi szempontból meghatározhatók olyan területek, ahol a levegőterhelésre való
érzékenység miatt – attól függetlenül, hogy hatásérték túllépés történik-e vagy sem – különös
figyelmet érdemelnek, melyek Rácalmás területén az alábbiak:
 lakóterületek
 intézmények
 rekreációs, sportolási célú területek
 szálláshelyek
 védett természeti területek, Natura 2000 területek, az ökológiai hálózat elemei (3.6. fejezet)
A lakóterületek, mint a tartós emberi tartózkodásra szánt területek önmagukban is érzékenyek a
levegőterhelésre. Azonban van néhány további kiemelt létesítmény, terület, melyek érzékenyebbek a
levegőterhelésre az egyéb településrészekhez képest. E területek elsősorban a lakosság valamely
érzékeny csoportja (pl. idősek, gyerekek), az ökológiai sérülékenység (pl. védett természeti
területek) vagy az adott helyszínen végzett „tevékenység érzékenysége” miatt (pl. rekreáció,
pihenés) miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. A 9. táblázat foglalja össze Rácalmás területén
található, levegőterhelés szempontjából érzékeny területeket.
9. táblázat: Levegőterhelés szempontjából érzékeny területek Rácalmáson
Intézmények
Rácalmási Jankovich Miklós Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde
Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár
Rekreációs, sportolási célú területek
MG Sportcentrum
Játszóterek
Jelentősebb közparkok, közkertek
Szálláshelyek45
Animo fogadó
Bányi Falusi Szállás
Dualszky magánszállás
Kovács magánszálláshely
Jankovich Kúria Wellness Hotel
Szedreskert

Rácalmás Szigetfő u. 24.
Rácalmás Szigetfő u. 17.
Rácalmás Szigetfő u. 31.
Rácalmás, Venyimi út 9.
Móricz Zsigmond utcai játszótér (hrsz 61)
Martinász Játszótér (hrsz 1959/1)
pl. Milleniumi Park, Szent János tér, Korányi Sándor tér,
Szentháromság tér (bővebben lásd: 3.7 fejezet)
Rácalmás, Fogadó tér 1.
Somogyi Béla u. 64.
Körtés u. 4.
Móricz Zsigmond u. 41.
Rácalmás, Jankovich Miklós köz 1.
Széchenyi tér 12.

45

Rácalmás Város Önkormányzata: Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező
szálláshelyekről (2013).

33

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

Szálláshelyek46
Steiner Vendégház
Dr. Sárközi Ferenc u. 2.
Vadrózsa Vendégház
Rácalmás, Kossuth L. u. 36.
Tópart Vendégház
Hingyi tanya 062/5. hrsz.
Védett természeti területek, Natura 2000 területek, az ökológiai hálózat elemei
Rácalmási-szigetek országos jel. TT
Rácalmási Duna-ág helyi jel. TT
Jankovich-kúria helyi jel. TT
Duna és ártere Natura 2000 SCI (HUDI20034)
A nemzeti ökológiai hálózat elemei (magterület, ökológiai folyosó)

A főbb légszennyező források és érzékeny területek elhelyezkedését az 1-1. sz. melléklet mutatja be.
3.1.3 A levegő állapota
A levegőterheltségi szintre (immisszió, azaz a levegőben jelen lévő szennyezőanyag-koncentráció)
vonatkozóan elsősorban az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat47 automata és manuális
mérőállomások adatai alapján tájékozódhatunk. Ugyan Rácalmás területén sem automata, sem
manuális mérőállomás nem található, azonban az alábbi mérőpontok találhatók a közelben, melyek
mérési adataiból részben következtethetünk Rácalmás levegőterheltségi szintjére is:
 Dunaújváros – automata mérőállomás (Köztársaság út 14.) – mért komponensek: NO2, NOX,
SO2, CO, O3, PM10
 Dunaújváros – manuális mérőállomások (Papírgyári út 4-6., Városház tér 2., Lajos Király körút
26.) – mért komponens: NO2
További mérőállomások találhatók még pl. Székesfehérváron és Százhalombattán is, azonban ezek
már olyan távol találhatók Rácalmástól, hogy az itt mért adatokból már nem lehet következtetni a
rácalmási levegő állapotára, így a dunaújvárosi mérőállomások adatai kerülnek bemutatásra.
A dunaújvárosi manuális mérőhálózat elemei közül a Papírgyári úti mérőállomás kevésbé mérvadó
(közvetlenül a Dunaferr mellett található), míg a másik két manuális mérőállomás és az automata
mérőállomás kb. 6 km-re helyezkednek el a rácalmási lakóterületektől.
Automata mérőállomás adatai
A dunaújvárosi automata mérőállomás adatai az Országos Meteorológiai Szolgálat évente kiadott
összesítő értékeléseinek48 feldolgozásával, a Légszennyezettségi Index alapján kerülnek bemutatásra
a 10. táblázatban. Az automata mérőállomásokon egész évben folyamatosan történik a levegő
szennyezettségének mérése, ezért jóval megbízhatóbbak, mint a manuális mérőállomások.

46

Rácalmás Város Önkormányzata: Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező
szálláshelyekről (2013).
47
http://www.levegominoseg.hu/
48
http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek
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10. táblázat: Dunaújváros automata mérőállomás éves levegőterhelési index szerinti minősítései (2009-2014)
NO2
2009
jó
2010
jó
2011
jó
2012
jó
2013
jó
2014
jó
*Nincs értékelhető adat.

NOX

SO2

CO

O3

PM10

kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
jó

kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

jó
jó
jó
jó
jó
kiváló

jó
jó
megfelelő
jó
jó
jó

*

Összesített
index
jó
jó
megfelelő
jó
jó
jó

A Légszennyezettségi Index adott légszennyezőanyag koncentrációját tekintve az éves átlagértékek
alapján 5 kategóriába sorolható: kiváló, jó, megfelelő, szennyezett, erősen szennyezett (11. táblázat).
11. táblázat: Légszennyezettségi Index értékeinek magyarázata49
Index

1

Értékelés
Nitrogén-oxidok
(NOx)

2

kiváló

jó

3

4

5

erősen
megfelelő szennyezett
szennyezett

(µg/m3)

éves átlag

0-28

28-56

56-70

70-140

140-

(µg/m3)

éves átlag

0-16

16-32

32-40

40-80

80-

(µg/m3)

éves átlag

0-20

20-40

40-50

50-100

100-

Ózon (O3)

(µg/m3)

éves átlag

0-48

48-96

96-120

120-220

220-

PM10

(µg/m3)

éves átlag

0-16

16-32

32-40

40-80

80-

Szén-monoxid (CO)

(µg/m3)

éves átlag

0-1200

12002400

24003000

3000-6000

6000-

Nitrogén-dioxid
(NO2)
Kén-dioxid (SO2)

A leggyengébb komponens minősítése alapján a mérőállomás összesített indexet kap, mely az adott
év átlagos levegőterhelését jellemzi. A dunaújvárosi automata mérőállomás (Köztársaság út 14.)
2009-2014 között az összesített légszennyezettségi index alapján 2011-et kivéve minden évben a
„jó” minősítést kapta.
Manuális mérőállomások adatai
A dunaújvárosi manuális mérőállomások adatai szintén az Országos Meteorológiai Szolgálat évente
kiadott összesítő értékeléseinek50 feldolgozásával, a Légszennyezettségi Index alapján kerülnek
bemutatásra, melyet a 12. táblázat tartalmaz. A manuális mérőállomáson naponta egy mérés
történik.

49
50

http://www.levegominoseg.hu/index
http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek

35

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

12. táblázat: Dunaújváros manuális mérőállomásainak éves levegőterhelési index szerinti minősítései (20092014)
NO2
2009
2010
2011
2012
2013
2014

jó
jó
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

Összesített
index
jó
jó
kiváló
kiváló
kiváló
kiváló

A dunaújvárosi manuális mérőállomások adatai alapján az összesített légszennyezettségi indexek
2009-2014 között a „jó”, illetve a „kiváló” kategóriába tartoztak NO2 koncentráció alapján.
Rácalmás levegőterhelése - összefoglalás
A légszennyező források, valamint a levegőterhelésre érzékeny területek elhelyezkedését figyelembe
véve azonosíthatók a levegőterheléssel kapcsolatos fő konfliktusok, illetve az alábbiak állapíthatók
meg összefoglalásként:
 Belterületen a Fő utca túlterhelt forgalma miatt a környező lakóterületek nagymértékű
levegőterhelése. Alapvető probléma, hogy a 6. sz. főútról egyetlen csomóponton keresztül
megközelíthető a település.
 A 6. sz. főút mentén a Petőfi Sándor utca és a Meggyfa utca vonalával párhuzamosan
hiányzó védőfásítás, emiatt a lakóterületek levegőterhelése fokozott ezen a szakaszon.
 A településszegélyeken sokszor hiányzó védőfásítások miatt a szántókról jelentős
porterhelés éri a lakóterületeket. A porterhelést (összefüggésben a talajvédelemmel) tovább
mérsékelhetné a szántóterületeken mezővédő erdősávok hálózatszerű kialakítása.
 Rácalmáshoz legközelebb eső manuális és automata mérőállomások (Dunaújváros) adatai
alapján a térségben a levegő minősége a légszennyezettségi index alapján a „jó” és „kiváló”
kategóriákba sorolható.
 Pozitívum, hogy az ipari és mezőgazdasági eredetű pontforrások a légszennyezettségre
érzékeny területektől távol helyezkednek el, a fő közlekedési nyomvonalak pedig csak rövid
szakaszon haladnak mellettük (6. sz. főút, lakóterületek mentén).
 Továbbá ugyan jelentős ipari eredetű levegőterhelés jelentkezik (elsősorban: Hankook
gumigyár) a településen, azonban a lakóterületektől való távolsága miatt ez nem jelent
levegőminőség-védelmi szempontból konfliktust Rácalmás lakóterületeire nézve – a
levegőterhelést elsősorban a dunaújvárosi lakóterületeken lehet érzékelni.
 A belterületi bűzterhelést időszakosan a szennyvíztisztító telep kapacitáshiánya okozza (2013
óta mérséklődött), melyet távlatban a szennyvíztelep megszűntetése fog orvosolni.
 Klímavédelmi szempontból fontos megemlíteni, hogy a településen található pontforrások
szén-dioxid (üvegházhatású gáz) kibocsátása számottevő.
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3.2

Felszíni vizek minősége

3.2.1

A felszíni vizek minőségét, mennyiségét veszélyeztető tényezők

Pontszerű szennyezőforrások
A településen a használt vizek, szennyvizek jellemzően a Dunába, mint végső befogadóba jutnak. A
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a Duna érintett szakasza a 4. Általános védettségi kategória
befogadóihoz tartozik, ami a kibocsátási határértékek tekintetében mérvadó, közvetlen bevezetés
esetén.
A Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén keletkező kommunális szennyvizeket 2 csatlakozáson
keresztül a közcsatorna fogadja be, a dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre kerülnek, így ebből
Rácalmás közigazgatási területén nem jelentkezik kibocsátás. A csatorna rákötés előtt a konyha
szennyvize zsírfogón megy keresztül. A technológiai szennyvizek az ipartelep saját, 700 m3/nap
kapacitású tisztítótelepén kerülnek kezelésre (átlagos szennyvíz mennyiség: 600 m3 /nap). Az esővíz,
illetve a tisztított használt ipari víz a Névtelen-árokba jut, a végső befogadó a Duna.
A szennyvízkezelőből kivezetésre kerülő tisztított szennyvíz akkreditált laboratórium által (KVI Plusz
Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft.) kerül mintázásra és elemzésre félévente, az Önellenőrzési
tervben meghatározott időpontokban. Ezen kívül a szennyvízkezelő személyzete legalább hetente
egy alkalommal végez mintavételt és ellenőrző méréseket a kibocsátott tisztított szennyvíz
minőségére vonatkozóan51. Az esővíz esetében az utakról, parkolókról lefolyó vizeket előkezelés után
(olaj-, illetve homokfogó műtárgyak) engedik a kisvízfolyásba52.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. mezőgazdasági telephelyeiről a kommunális szennyvizeket
(Újgalambos: 1183 m3, Hangosi telep: 112 m3 egy évben) a cég Pálhalmai telephelyén található
szennyvíztisztítóba szállítják szippantós kocsikkal53, ezek tehát Rácalmás közigazgatási területén nem
jelentkeznek felszíni vízbe kibocsátásként.
A település saját szennyvíztisztító telepének (3.4. fejezet) kibocsátása szintén pontszerű terhelést
jelent a befogadóra nézve (Rácalmási-Duna mellékág). A telepen mechanikai, biológiai és kémiai
tisztítást is végeznek, ugyanakkor 2008, 2010, 2011, 2013. években felszíni vízszennyezési, illetve
rendkívüli felszíni vízszennyezési bírságot is kapott (OKIR-ben szereplő környezetvédelmi határozatok
alapján; a jellemző kibocsátási adatokat a 13. táblázat mutatja). Mivel az elmúlt néhány évben a
Kulcson és környezetében keletkező, nem közművel összegyűjtött (szippantóskocsival szállított)
háztartási szennyvíz elsődlegesen már nem a rácalmási telepen kerül tisztításra, a terhelés jelentősen
csökkent, a tisztítás hatásfoka javult.54 Rácalmás a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti
Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról alapján a Dunaújvárosi
Szennyvíz agglomerációba tartozik – így a csatornahálózat bővítésével a város szennyvizeit távlatilag
(1-3 évben belül) a Dunaújvárosi szennyvíztelep tisztítja, az ehhez szükséges fejlesztés már

51

Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
52
Nagy Attila szóbeli közlése alapján.
53
ifj. Steirer István szóbeli közlése alapján.
54
Magyari Tamás szóbeli közlése alapján.
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folyamatban van (a rácalmási szennyvíztisztító telep csak esetleges havária esetén fogadna
szennyvizeket). Ennek várható forrását a 6. fejezet mutatja be.
13. táblázat: Az elfolyó szennyvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi előírásokkal 55

Vizsgálati paraméter
pH
összes lebegőanyag (mg/l)
Ammónium-N (mg/l)
Összes N (mg/l)
Összes P (mg/l)
BOI5 (mg/l)
KOICr (mg/l)

Megengedett határérték
6,0 - 9,5
35,0
20,0
55,0
10,0
25,0
125,0

Jellemző érték
7,6
<15,0
1,0
4,1
5,0
14,0
92,0

Mivel a belterületen, burkolt felületekről lefolyó csapadékvizek az árkokba, kisvízfolyásokba
vezetnek, a Rácalmási-Duna – mint végső befogadó – szempontjából ezek is pontszerű terhelést
jelentenek: elsődlegesen a Barina-patak és mellékága releváns ebben a tekintetben. A fenti kibocsátó
forrásokon kívül egyéb, legális, ismert pontszerű, felszíni vizeket érintő forrás a település
közigazgatási területén nem ismert.
Diffúz szennyezőforrások
A diffúz források esetében elsősorban potenciális terhelésről lehet nyilatkozni a tájhasználati,
tájszerkezetei, felszíni lefolyási viszonyok ismeretében. A vizsgált település természeti adottságait, és
tájhasználati sajátosságait alapul véve, a felszíni vizeket potenciálisan terhelő, jelentős forrásnak a
szántóterületek tekinthetőek (18. ábra). A mezőgazdasági művelésre kiválóan alkalmas talajokon
nagy táblákon, intenzív formában folyik a művelés. Elsődlegesen a kisvízfolyások érintettek a
szántókról lemosódó hordalék, ehhez kötődő növényi tápanyag, és növényvédőszer terheléssel, pl.
jelentős szakaszon szántókkal övezett a Keleti-völgyi-árok, Felsőfoki-patak, Daja-pusztai-árok, illetve a
két Névtelen-árok.
18. ábra: Nagytáblás, intenzíven művelt szántók a település ÉK-i szegélyén56

55
56

http://www.mezofoldviz.hu/mezofoldviz/
Fotó: B.Zs.
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A mezőgazdasági telephelyek esetében elsősorban azok jelenthetnek némi kockázatot, amelyek
felszíni vízfolyás közelében találhatóak, illetve van a telephelyen potenciálisan terhelést jelentő
létesítmény, pl. hígtárgya tároló, műtrágya tároló – elsősorban szerves anyag, növényi tápanyagok
nagy koncentrációját jelentik. Ilyen telephely a Keleti-völgyi-árok és a Daja-pusztai-árok közelében
található. A létesítmények és környezetük (pl. havária esetén a vízelvezetés megoldása) megfelelő
kialakítása és üzemeltetése esetén ezek nem jelentenek tényleges terhelő- / szennyezőforrást.
Potenciális terhelést jelenthetnek a nagyobb burkolt felületekről, különösen a közutakról lemosódó
szennyező anyagok (pl. olajszármazékok, szilárd szennyező anyagok, síkosságmentesítés során
használt anyagok). Az M6 autópálya környezetében a csapadékvíz-elvezető árkok, és speciális
műtárgyak is szolgálják a lefolyó vizek elvezetését, részleges kezelését, elsősorban a Daja-pusztaiárok és a Felsőfoki-patak a fő befogadói ezeknek a vizeknek. Belterületi burkolt felületek esetében,
különösen nagyobb parkolóknál kell számottevő, terhelt csapadékvíz terheléssel számolni,
elsősorban a Barina-pataknál lehet terheléssel számolni.
Vízkivételek
Felszíni vízkivételek esetében az egyetlen ismert, engedélyezett vízkivételt a Pálhalmai Agrospeciál
Kft. végzi, a Felsőfoki-patak 4+200 km szelvényében, a dísztónál 2500 m3/év mennyiségre kapott
engedélyt a cég, amely tényleges mennyisége 2009-2014 között is ugyanennyi volt57. A Felsőfokipatakon további 1 db, a Barina-patakon 2 db, a Névtelen-árkon 1 db víztározó ismert.
Morfológiai beavatkozások
Rácalmás közigazgatási területén is megfigyelhető, hogy a kisvízfolyások erősen szabályozottak:
hosszirányú nyomvonalvezetésük lerövidített, kiegyenesített, egyes esetekben a medrük
áthelyezésre is került. A meder keresztmetszetük szabályos, szimmetrikus trapéz alakú, medrük és
parti sávjuk jellemzően intenzíven fenntartott, a medrüket övező – vízminőségi szempontból szűrőfunkciót ellátó – vizes élőhelyek (ligetek, üde rétek, mocsári növényzet) sok esetben teljesen eltűntek
(19. és 20. ábrák). A Duna folyam Budapest – Dunaföldvár közti szakasza erősen módosított
víztestnek minősül58.
A felszíni vizekkel kapcsolatos szennyezőforrások, érzékeny területek és a vízkivételek
elhelyezkedését az 1-2. sz. melléklet mutatja be.

57
58

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.
A Duna vízgyűjtő magyarországi része, vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2015). 7-1. melléklet.
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19. ábra: A történeti térképek jelzik a felszíni vízhálózat, és a környező vízjárta területek egykori mintázatát,
kiterjedését (a térkép közepén a mai Felsőfoki-patak látható)59

20. ábra: A Barina-patak jellemző látványa a Millenniumi parktól ÉNy-ra60

3.2.2 Érzékeny területek
A településen futó kisvízfolyások kis vízhozamuk, ingadozó vízjárásuk, erősen szabályozott medrük és
hiányos puffer-sávjaik miatt egyaránt rossz öntisztuló-képességű, tehát környezeti szempontból
érzékeny tájelemnek minősíthetőek.
A vizes élőhelyek szintén szennyezésre érzékeny tájrészleteknek tekinthetőek. Fejér megye
területrendezési terve (2009) alapján a közigazgatási területen magterületként jelölt területek
egyaránt vizes élőhelyekhez kapcsolódnak: a Felsőfoki-patak mentén, illetve egy, a 6. sz. főút mellett
elhelyezkedő vizes élőhely; továbbá a Rácalmási-szigetek TT és a Rácalmási Dunaág TT esetében. A
59
60

mapire.eu/hu/synchron/surveys
Fotó: B.Zs.
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Millenniumi park tava jelenleg már tekinthető állandó vízborítású, nyílt vízfelülettel rendelkező tótípusú állóvíznek, a 2011-ben teljesen kiszáradt (21. ábra), ebben az állapotában inkább vízjárta
területnek / wetland-nek minősíthető.
21. ábra: A Millenniumi park tava kiszáradt állapotban61

A 27/2006. Kormányrendelet szerinti nitrátérzékeny terület – a 2010-es állapotot figyelembe – a
MePAR62 rendszerben nem jelölt a közigazgatási területen. Fejér megye területrendezési tervében
(2009) Rácalmás nem szerepel a Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében,
a Rendszeresen belvízjárta területek övezetében. Ivóvízellátást szolgáló, üzemelő felszíni vízbázis,
illetve kijelölt, természetes fürdőhely Rácalmáson nincsen. A 6/2002 (XI. 5.) KvVM rendelet 7. számú
mellékletében szereplő, a halak élőhelyének védelme érdekében kijelölt vizek a településen (és az
egész 1-9. jelű vízgyűjtőn) nem található. Rácalmás nem esik a települési szennyvíztisztítás
szempontjából érzékeny felszíni víz vízgyűjtőterületére, a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint.
3.2.3 Felszíni vizek állapota
A felszíni vizek immissziója tekintetében adatszerű eredmények nem állnak rendelkezésünkre. A
település közigazgatási területén a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya felszíni víz mintavételezést nem végzett 2009-2015 között. A Duna
folyam tekintetében a vízmintázás a Pest Megyei Kormányhivatalhoz tartozik, de a rácalmási
szakaszon nincs mérési pont. A település területhasználati sajátosságait, a felszíni vizek
szabályozottságát – öntisztulóképességét alapul véve feltételezhető, hogy elsősorban a
szántóterületekről, és utak felületéről származhatnak szennyező anyagok, elsődlegesen növényi
tápanyagok (pl. nitrát) feldúsulása jelenthet környezeti problémát egyes felszíni vizekben, főleg
kisvizes időszakokban.
A Duna folyam Budapest – Dunaföldvár közti szakasza a Víz Keretirányelv minősítése alapján
biológiai elemek szerint és ökológiai minősítése alapján „mérsékelt” állapotú, fizikai-kémiai elemek,

61
62

Fotó: Vohlmann György.
http://terkep.air.gov.hu/website/nitrat_49_vs_27blokk/viewer.htm
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specifikus szennyező és hidromorfológiai elemek tekintetében „jó” állapotú63. A Rácalmási-Duna, a
pontszerű szennyezőforrások ismeretében – feltételezhetőn terhelt szakasza a folyamnak.
Rácalmás felszíni vizeinek terhelése – összefoglalás
Felszíni vizek esetében a fő problémák, konfliktusok az alábbiak szerint összegezhetőek:








A Rácalmási-Dunát látványos feltöltődési folyamatok jellemzik, és több diffúz, pontszerű
szennyezőforrás közvetlen befogadója.
A szennyvíztisztító működésével kapcsolatos problémák önállóan is kiemelendők, azonban
ez várhatóan rövidtávon megoldódik a telep megszűntetésével.
A kisvízfolyások és víztározóik potenciálisan szintén ki vannak téve pontszerű és diffúz
terheléseknek (szántók és utak), ráadásul erős szabályozottságuk, kis vízhozamuk és
időszakos jellegük miatt kis öntisztulóképességű, érzékeny tájelemek.
Alapvető probléma, hogy a felszíni vizek pontos állapota – terhelésük / szennyezésük
mértéke – többnyire nem ismert.
A településen több, kisebb, érzékenynek tekinthető vizes élőhely található.
A Millenniumi tó helyzete nem fenntartható, vízpótlása nem megoldott.

3.3

Talaj és felszín alatti vizek minősége

3.3.1

Főbb veszélyeztető tényezők

Diffúz / potenciális pontszerű szennyezőforrások
A település szántó-dominanciájú tájhasználati karakteréből adódóan a trágyázásból származó
növényi tápanyagok, valamit növényvédőszerek potenciális terhelésével kell számolni a felszín alatti
vizek, talaj tekintetében. A Pálhalmai Agrospeciál Kft. biogázüzemben (Újgalambos telephely)
keletkező fermentum, mint nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági
területen felhasználásra kerül. A fermentum összetétele változó lehet, 2012-ben a ténylegesen
kezelt anyagok közül legnagyobb mennyiségben hígtrágyából/trágyából, hulladékká vált állati
szövetekből és tejipari hulladékból keletkezett, összesen 51908,955 t mennyiségben64. Az
élelmiszergyártás, feldolgozásból kikerülő hulladékok miatt megnőtt a fermentum olaj és
zsírtartalma. A fermentált anyagot tartálykocsira szerelt felszínközeli terítőegységgel a talajfelszínre
juttatják ki. A fermentált anyag kijuttatás Rácalmás közigazgatási területén az alábbi helyszíneken
valósul meg, összesen 629,36 ha területen (14. táblázat).

63

A Duna vízgyűjtő magyarországi része, vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2015), 7-1. melléklet.
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának
ellenőrző vizsgálata (2013).
64
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14. táblázat: Fermentált anyag kijuttatással érintett területek Rácalmáson 65
Tábla jele
H-11
H-11
B-1
D-5
D-4
D-4
D-6
F-1
F-2
F-3
F-4
H-2
H-3
H-3
H-3
H-10

Hrsz
0163
0166
0179/2
0174
0170/2
0172
0176
0158/3
0152/3
0150
0144/11a
0186/2
0254/2
0256
0260
0201

Terület nagysága (ha)
44,05
17,39
29,16
31,62
5,61
4,28
54,87
46,07
102,83
30,83
21,31
142,02
35,20
11,11
10,84
42,17

Blokk-azonosító
JCDEP-T-09
JCDEP-T-09
J4Q1P-H-09
J02UR-K-09
JFK7R-X-09
JFR7R-5-09
J0A1R-1-09
J457P-4-09
J48UP-U-09
JF41P-7-09
JF41P-7-09
J66EN-D-09
J56EN-C-09
J56EN-C-09
J56EN-C-09
JCC7P-K-09

Bizonyos létesítmények, a tárolt, felhasznált anyagok miatt – havária, baleset esetén –
szennyezőforrássá válthatnak. Fontos megjegyezni, hogy a talajvízszint viszonylagos mélysége – a
felszín alatt átlagosan 8 m, vagy több – szerencsés adottság, mert havária bekövetkezése esetén is
kisebb az esélye a felszín alatti vízszennyezés bekövetkezésének.
A Hangosi telephelyen keletkező szerves trágyát egy 2000 m2-es tárolóban helyezik el, majd – mivel
nincs lehetőség biogázüzemben hasznosítani – kijuttatják a szántóterületekre.
A külterületi állattartó telepek (Pálhalmai Agrospeciál Kft. hangosi tehenészete, Újgalambosi
sertéstelepe, Adonyhús Kft. sertéstelepe) potenciális szennyezőforrást jelenthetnek (pl. csurgalékvíz
gyűjtő aknák, hígtárgya és csurgalékvíz elvezető csatornák, ideiglenes trágyatárolók66) de megfelelő
üzemeltetés ennek a lehetősége csekély. A Pálhalmai Agrospeciál Kft. telephelyeiről származó
csurgalékvizek (pl. istállómosás) az Újgalalmbosi telephely biogázüzemébe kerülnek (22. ábra), a
hígtrágyával együtt. A telephelyeken keletkező csapadékvizek részben mezőgazdasági területen
kerülnek szikkasztásra67.

65

Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának
ellenőrző vizsgálata (2013).
66
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
67
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
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22. ábra: A Pálhalmai Agrospeciál Kft. Újgalambosi telephelye a 62. sz. főút felől nézve 68

A Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén a gyártócsarnokokon kívül lévő objektumok között
fontos megemlíteni a technológiai olaj tartályokat, a III. üzem bővítése utána 3 db kültéri, földfeletti
létesítmény üzemel (2 db 127 m3, 1 db 64,9 m3). Az ipari szennyvíztisztításból származó, veszélyes
anyagok tartalmazó iszapok elszállításra kerülnek a településről (Design Kft.)69. A burkolt felületekről
lefolyó víz gyűjtésre kerül, felszíni vizekbe kerül pontszerűen (lásd 3.2.1. fejezet).
A település belterületén és a településszegélyen több, kisebb létesítmény található, amelyek jellegük,
az ott felhasznált, tárolt anyagok miatt potenciálisan terhelést jelenthetnek a talajnak, felszíni
vizeknek, pl. festőműhely, gépjárműjavítók, szervestrágya tároló, juhtartó telep, hulladékgyűjtő
telephelyek).
Potenciális terhelést jelenthetnek a nagyobb burkolt felületekről, közutakról lemosódó szennyező
anyagok (pl. olajszármazékok, szilárd szennyező anyagok, síkosságmentesítés során használt
anyagok), amelyek döntően a talajt terhelik elsődlegesen.
A település északi és déli részén, a Duna-part mentén húzódó zártkertes (üdülőterületi) részeken
szennyvízcsatorna hálózat még nem kiépített, ugyanakkor jellemző tendencia a lakosok kiköltözése,
ezekre a frekventált településrészekre. E területekről szippantó kocsi szállítja a szennyvizeket a
kommunális szennyvíztisztító telepre (lásd 3.4. fejezet). Mivel előfordulhat egyes, nem megfelelően
kialakított, szigetelt közműpótlók esetében szivárgás (növényi tápanyagok juthatnak a felszín alatti
vizekbe), ezért ezeket a településrészeket potenciális szennyezőforrásnak lehet tekinteni.
Talajdegradációs folyamatok
A település nagy kiterjedésű, nagy táblákon folytatott szántóföldi műveléséhez kapcsolódóan
megfigyelhetőek eróziós – deflációs degradációs folyamatok, pl. a Pálhalmai Agrospeciál Kft.
Hangosi telephelyétől ÉNy-ra (23. ábra), vagy a Tóth Árpád utca – Familia út között településrészen. A
felszínmozgáshoz (Duna menti löszfal) kapcsolódó problémákat a 3.3.2. és 3.9.1. fejezetekben
68

Fotó: B.Zs.
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
69
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tárgyaljuk. A talaj szélsőséges kémhatása (savanyodás), magas sótartalom – szikesedés, szélsőséges
vízgazdálkodás – a természeti adottságok ismeretében – várhatóan nem lesz jelentős környezeti
probléma a településen.
23. ábra: A talaj felső rétegének lepusztulása a település több pontján is megfigyelhető 70

Vízkivételek
Rácalmáson az engedélyezett kutak egy része különböző ellenőrző, monitorok kutakhoz kapcsolódik
(Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén, a Pálhalmai Agrospeciál Kft. telephelyein, az M6
autópálya mellett).
A településen igen számottevő néhány jelentős környezethasználó vízkivétele (15. táblázat). A
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Hangosi telephelyén 2 db (41000 m3 / év engedélyezett), az Újgalambosi
telephelyén 3 db kút működik (52000 m3 / év engedélyezett). A cég Hangosi telephelyén történt
technológia váltás, állatlétszám emelkedés miatt nőtt meg a vízkivétel, és újabb beruházások egy új
kút kialakítását tehetik szükségessé71. A Hangosi telephelyen tervezett tejház üzemeltetéséhez újabb
kút kialakítása lehet szükséges a jövőben. A Hankook Tire Magyarország Kft. saját kútja 2015-ben
készült el, a jelen program készítésének időpontjában még a vezetékes ivóvizet használták,
elsősorban az ipari víz igény (hűtővíz, ill. hő szállító közeg a technológián belül) kiszolgálása tervezett
kútról a jövőben72. Az üzem vízigénye 1700 m3 / nap, az igénynövekedés a IV. ütem megvalósítása
esetén 650 m3 /nap. A fentieken kívül számottevő vízkivételi engedéllyel rendelkezik még az Tüske
tanya (hrsz. 062/5) ásványvízkútja (73000 m3 / év), a Rózsa major tehenészet (Angus Kft.)(6000 m3 /
év), illetve az Önkormányzat a Millenniumi-tó (hrsz. 1421/10) ellátására (4250 m3 / év).
A Mezőföldvíz Kft. rendelkezik parti szűrésű ivóvíz kutakkal (2500 m3 / nap kivételre van engedély),
de ezek nem üzemelnek. A jövőben tervezett a termálvíz készlet hasznosítása (termálfürdő építés, a
használt víz hasznosítása épületek fűtésére). A 350 l / perc vízhozamú kút kialakítására már 2006-ban

70

https://www.google.hu/maps/
ifj. Steirer István szóbeli közlése alapján.
72
Nagy Attila szóbeli közlése alapján.
71
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sor került, az előirányzott szűrőzési mélysége 600-1000 m között várható, a tervezett éves vízigény
90000 m3-re becsült73.
15. táblázat: A felszín alatti vízkivételek Rácalmáson (az engedélyezett mennyiség szerinti sorrendben) 74
Megnevezés, engedélyes neve

Létesítés

Fő használat

Tüske tanya ásványvízkút 062/5 hrsz.,
Tüsi és Társa Kft.

2013

egyéb

Hangos pu. III., IV. kút, Pálhalmai
Agrospeciál Kft.

1967,
1975,
2012
1982,
2007

Rózsa major tehenészet, Angus Kft.

1963

Újgalambos II., III., IV. kút,
Pálhalmai Agrospeciál Kft.

Jóléti tó vízpótlása
1421/10 hrsz.,
Rácalmás Város Önkormányzata
Vízműkút, Mezőföldvíz Kft.
Volt baromfitelep 0504/7 hrsz., Rác-Ing Kft.
Mezőgazdasági épület kútja 0373/35 hrsz.,
Juhos Béla
062/5 hrsz. ingatlan kútja, Tüske Ferenc
Márton

egyéb
mezőgazdasági
egyéb
mezőgazdasági
egyéb
mezőgazdasági

Engedélyezett
vízkivétel (m3 / év)
73000

41000
52000

Vízkivétel
2014-ben
(m3 / év)
0
40179
52937

6000

5100

egyéb

4250

4250

egyéb
mezőgazdasági

2500

0

500

500

2010

ipari

490

490

2010

ivóvíz

183

183

nincs
adat
1965
1980

Termőterület / biológiailag aktív felület csökkenése beépítés miatt
A település közigazgatási területén az előző környezetvédelmi program készítése (2010) óta a
legnagyobb burkolt felület növekedéssel a Hankook Tire Magyarország Kft. III. ütemű bővítése járt,
a kapacitásnövelés azonban a cég saját telkén belül (hrsz. 053/9) valósult meg (újabb termőterület
csökkenéssel nem jár). A fejlesztés új gyártócsarnok építésével, kiszolgáló létesítmények bővítésével
és építésével járt. Jelen bővítéssel a beépítettség 149 907 m2-ről kb. 225 000 m2-re nő, a zöldterület
nagysága pedig 326 887 m2-ről kb. 223 000 m2-re módosul. Távlatilag (2017-18) egy IV. ütem
kiépítése (teherautó gumi gyártás) is felmerült, ennek előkészítése folyamatban van.75
Szintén a kiváló minőségű szántókat veszélyezteti, hogy Rácalmás településszerkezeti terve (2014) a
6. sz. főút nyugati oldalán jelentős kiterjedésű Gazdasági ipari-, kereskedelmi-, szolgáltató
területeket jelöl, amelyek jelenleg szántóként hasznosítottak.
A talajjal és felszín alatti vizekkel kapcsolatos szennyezőforrások, érzékeny területek és a vízkivételek
elhelyezkedését az 1-3. sz. melléklet mutatja be.

73

Rácalmás, termálvíz kutató fúrás mélyítése, mélyfúrású kút létesítése, létesítési engedélyezési
tervdokumentáció (2005).
74
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján.
75
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
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3.3.2 Érzékeny területek
Fejér megye területrendezési tervében (2009) Rácalmás szerepel a kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületek övezetében, az ásványi nyersanyag-gazdálkodás terület övezetében, földtani
veszélyforrás területének övezetében, vízeróziónak és széleróziónak kitett területek övezetében, A
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti a települést. A
219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. melléklete szerint a város felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny terület, mivel a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke
meghaladja a 20 mm/évet.
A felszínmozgásos területek, földtani veszélyforrások meghatározó érzékenységet jelentenek
Rácalmás számára: a Duna felé lejtő agyagréteg felett elhelyezkedő lösz, magas talajvízszintnél, erős
áramló víznyomás hatására labilissá válik, és könnyen elmozdulhat. A területrendezési terv
ajánlásával összhangban Rácalmás településrendezési tervének Szabályozási terve lehatárolja a
„Csúszásveszélyes, nem beépíthető területeket”, amelyek a Duna nyomvonalával közel párhuzamos,
É-D-i irányultságú sávban helyezkednek el (Pacsirta utca- Duzlok dűlő között, illetve a Szentháromság
tértől D-re, az Ady Endre, Somogyi Béla utcák és Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsilinszky utcák között)76.
A probléma megoldására számos beruházás valósult meg az elmúlt időszakban (lásd 3.9.1. fejezet).
Üzemelő felszín alatti ivóvíz ellátást szolgáló vízbázis, vagy vízbázis védőterülete nincs a településen.
3.3.3 A talaj és a felszín alatti vizek állapota
Rácalmás közigazgatási területe az 1-9 jelű, Közép-Duna vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységhez
tartozik, amely sekély porózus, porózus (Duna jobb parti vízgyűjtő, Budapest – Paks) és porózus
termál víztestet (Nyugat-Alföld) egyaránt. A Víz Keretirányelv minősítését a 16. táblázat mutatja.
16. táblázat: A felszín alatti vizek Víz Keretirányelv szerinti minősítése77
Víztest neve, jele
Duna jobb parti vízgyűjtő,
Budapest – Paks, sp. 1.9.1.
Duna jobb parti vízgyűjtő,
Budapest – Paks, p. 1.9.1.
Nyugat-Alföld, pt. 1.2.

Mennyiségi állapot minősítés
jó, de gyenge állapot kockázata áll
fenn, a kockázat oka: vízmérleg
(vízkivétel)
jó, de gyenge állapot kockázata áll
fenn, a kockázat oka: vízmérleg
(vízkivétel)
jó

Kémiai állapot minősítése
gyenge, oka:
- diffúz szennyeződés: NO3
- szennyezett vb.: NO3
jó
jó

A felszín alatti vizek állapotának figyelemmel kísérése érdekében a Pálhalmai Agrospeciál Kft. a
Hangosi és az Újgalambosi telephelyén (a fermentált anyag tárolók mellett) is üzemeltet 1-1 db
talajvíz figyelő kutat: a negyed évente vett minták alapján szivárgás nem történt az elmúlt években78.
A Hankook Tire Magyarország Kft. további 4 db talajvíz figyelő kutat üzemeltet, elsősorban a kültéri
olajtárolók esetleges szivárgásának ellenőrzésére79. Szintén rendelkezik figyelőkúttal az Angus
Húsmarhatenyésztő és Forgalmazó Kft. telephelye80. Az M6 autópálya mellett 6 db figyelőkút került

76

http://terkepter.palyazat.gov.hu/
A Duna vízgyűjtő magyarországi része, vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2015). 7-1. melléklet.
78
ifj. Steirer István szóbeli közlése alapján.
79
Nagy Attila szóbeli közlése alapján.
80
http://web.okir.hu/
77
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kialakításra (az autópálya földművébe a Dunaferr Ferromark Kft. kohászati salakját is felhasználták81),
melyből kettőnél már tömedékelést rendeltek el 2008-ban.
A 091/27 ingatlanon kialakított termálkútban 2006-ban vett vízminőség minta jellemzője, hogy 2850
mg/l ásványi anyagot tartalmaz összesen, heterotróf összcsíraszáma meghaladta az irányértéket (a
kúton végzett munkálatokkal hozható összefüggésbe), igen sok metabórsavat, valamit fluoridot,
bromidot, nikkelt, krómot, szerves klórt tartalmaz (a klór vegyületek a kút fertőtlenítéséből, a fémek
a szerelvényekből származhatnak) – elsősorban fürdésre alkalmas minőségű82. A Duna mentén
elhelyezett monitoring kutak elsődlegesen a földtani veszélyforrások, felszín alatti vizek mennyiségi
viszonyainak ellenőrzésére szolgálnak.
A város területén sem Talajvédelmi Információs Monitoring Rendszer, sem Talajdegradációs
Információs Rendszerhez tartozó reprezentatív parcella részlet nem található83. A Pálhalmai
Agrospeciál Kft. 5 évente végzett talajvizsgálatai iránymutatóak a település felszín alatti közegeinek
állapotával kapcsolatban. A vizsgálatok elsődleges célja a kijuttatott fermentált anyag (lásd 3.3.1.
fejezet) hatásainak értékelése, milyen dózisban, feltételekkel folytatható a kihelyezése. A 2012-ben
végett vizsgálat alapján elmondható, hogy a szántóföldi tápanyagutánpótlás következtében egyes
területeken megnőtt a talaj nitrát koncentrációja (17. táblázat)84.
17. táblázat: Fermentált anyag kijuttatással érintett területek tápanyagterhelése (parcella átlagok) 85

Tábla jele
H-11
D-5
B-1
D-4
D-6
F-1
F-2
F-3
F-4
H-2
H-3
H-10

Hrsz
0163, 0166
0174
0179/2
0170/2, 0172
0176
0158/3
0152/3
0150
0144/1a
0186/2
0254/2, 0256, 0260
0201

NO3 – N (mg/kg)
66,3
23,4
35,4
21,2
63,8
24,6
42
53,1
42,5
26,6
21
23,8

Minősítés
túlzott
jó
igen jó
jó
túlzott
jó
igen jó
túlzott
igen jó
jó
jó
jó

A Bábolnai Állami Gazdaság egykori telephelyén a szennyvíztisztító felszámolása történt meg, illetve
a felszín rendezése, de a tápanyagokkal terhelt talajt nem cserélték le86.

81

http://nol.hu/archivum/archiv-375859-189178
Vízföldtani napló (2006).
83
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján.
84
A 2012-ben végzett ellenőrző vizsgálat ezek alapján a 0176-os és a 0150 hrsz-ú telkek pihentetését javasolta a
fermentum kihelyezése alól.
85
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának
ellenőrző vizsgálata (2013).
86
Rácalmás város önkormányzata, települési környezetvédelmi program (2010).
82
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Rácalmás talajainak és felszín alatti vizeinek terhelése – összefoglalás
A település talajaival, felszín alatti vizeivel kapcsolatos problémák az alábbiak szerint foglalhatóak
össze:








3.4

A nagyobb környezethasználók rendszeres monitoring tevékenységet folytatnak, földtani
közeg haváriás szennyezését az üzemek, állattartó telepek eddig nem okozták.
Egyes üzemek fejlesztése a felszíni alatti vízkivételek növekedését fogja eredményezni.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft-nek köszönhetően vannak immissziós adatok a szántóterületek
talajainak állapotáról – kedvezőtlen, hogy ezek alapján magasabb nitrát koncentráció is
megfigyelhető volt.
A településen felszínmozgásra hajlamos területek találhatóak, melynek kezelése műszaki
megoldásokkal és településrendezési eszközökkel is folyik.
A szántókon megfigyelhetőek fizikai talajdegradációs folyamatok: főleg erózió-defláció.
Beépítéssel veszélyeztetettek egyes tájrészletekben a kiváló minőségű szántók.

Hulladékgazdálkodás

A természetes ökoszisztémák önszabályozó, zárt rendszeréhez hasonlítva egy „települési
ökoszisztéma” mesterségesen fenntartott, nyílt rendszer: az itt élő lakosság ellátásához pl. nagy
mennyiségű élelmiszerre, közszükségleti cikkre, energiahordozóra van szükség – miközben számos
olyan anyag keletkezik, amely a keletkezés helyén feleslegessé (köznapi nyelven hulladékká) válik. A
hulladékokat a keletkezésük alapján leggyakrabban települési (kommunális) és termelési hulladékra,
míg halmazállapotuk szerint szilárd és folyékony hulladékokra szokták bontani, így alapvetően e
struktúrában kerül tárgyalásra a témakör. Továbbá a hulladékok az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt hatásuk alapján lehetnek veszélyes vagy nem veszélyes hulladékok.
A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározásával biztosítja a hulladéktörvény87
szerint. Az önkormányzat a Dunanett Kft-vel, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft-vel kötött
szerződésekkel biztosította a főbb hulladékgazdálkodási feladatait, továbbá a hulladékgazdálkodás
helyi szabályozását az 5/2014. (III.31.) Önk. rendelet a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatásról, a 7/2014. (IV.16.) Önk. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról, valamint a 13/2014. (VII.30.) Önk.
rendelet a szippantott szennyvíz 2013. évi díjmegállapításáról szóló önk. rendeletének hatályon kívül
helyezéséről rendeletekben fogalmazta meg.
3.4.1
3.4.1.1

Települési hulladékkezelés
Települési szilárd hulladék kezelése

Jelen fejezetben a lakossági eredetű települési szilárd hulladékok mennyiségének alakulása kerül
bemutatásra (így pl. a Hankook-nál keletkezett kommunális hulladékok alakulása a 3.4.2. fejezetben
olvasható). A települési szilárd hulladék típusokat az alábbiak szerint tárgyaljuk: kommunális vegyes
87

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról.
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hulladék, szelektíven gyűjtött hulladék, inert hulladék, lomhulladék, zöldhulladék és veszélyes
hulladék.
A kommunális hulladék elszállítását Rácalmáson a Dunanett Kft. végzi, ahonnan 2009. 07. 15-ig a
Dunanett Kft. által üzemeltetett Kisapostagi hulladéklerakó telepen, míg ezen időpont után a
Vertikál Zrt. által üzemeltetett Adonyi és Sárbogárdi hulladéklerakó telepen kerültek
ártalmatlanításra. A begyűjtés heti egyszer történik (gyűjtési napok: kedd, péntek, szombat).
A Dunanett Kft. adatszolgáltatása alapján 2009-2014 között, a lakosságtól begyűjtött vegyes
kommunális hulladékok mennyiségét az alábbi diagram szemlélteti (a begyűjtött hulladékok
mennyiségének alakulását a 2. sz. mellékletben a Dunanett Kft. adatszolgáltatással kapcsolatos levele
tartalmazza).
24. ábra: A Dunanett Kft. által begyűjtött (lakossági eredetű) vegyes kommunális hulladékok mennyiségének
alakulása88
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A 24. ábrán a lineáris trendvonal alapján jól látszik, hogy a 2009-2014-es adatokat figyelembe véve
kismértékű csökkenő tendencia jellemző – ami nagy valószínűséggel a komposztálásnak és a
szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének is köszönhető.
Az Önkormányzat tájékoztatása alapján továbbá a közterületekről begyűjtött kommunális hulladékok
mennyisége kb. 2 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény naponta.
A szelektív hulladékok házhoz menő gyűjtése 2011-ben került bevezetésre, az első gyűjtési nap
2011.07.27. volt. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés a műanyag csomagolási hulladékra terjedt
ki 2009-2014 között, majd 2015. március 16-tól a begyűjtött anyagok köre bővült: a sárga színű
zsákban műanyag és fém, a kék színű zsákokban pedig papír és italoskarton elhelyezésére van
lehetőség. A begyűjtést havonta egyszer végzik. Továbbá 3 helyszínen gyűjtősziget is elhelyezésre
került 2015-ben, ahol csomagolási üveghulladékot lehet elhelyezni. (Ezeket szükség szerinti
gyakorisággal ürítik.) A begyűjtött műanyag, papír és fém hulladékot a Dunanett Kft. telephelyén
(Dunaújváros, Budai N. A. út) átválogatják, majd a hasznosítható hulladékokat átadják a hasznosító
cégnek. (A nem hasznosítható hulladékok lerakásra kerülnek a fent nevezett lerakón.) A
gyűjtőpontokon begyűjtött üveghulladék szintén a Dunanett Kft. telephelyére kerül, ahonnan
előkezelés, válogatás nélkül kerül átadásra a hasznosító cégnek. Továbbá a szelektíven gyűjtött
88
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hulladékok díjmentes leadására is lehetőség van a Dunaújváros, Budai N. A. út 2. sz. telephelyen
található hulladékudvarban. (A Rácalmási lakosok által 2009-2014 között bevitt hulladékok
mennyiségét a 2. sz. mellékletben, a Dunanett Kft. tájékoztató levele tartalmazza.)
A szelektív hulladékgyűjtés a közintézményekben is megvalósul, pl. az önkormányzat épületében
külön kerül összegyűjtésre a papír hulladék és a műanyag hulladék. A rácalmási általános iskolában
továbbá évente papírgyűjtést is rendeznek, az elhasznált elemeket folyamatosan, míg az elektronikai
hulladékot évente kétszer gyűjtik össze. A közintézményekből is a Dunanett Kft. végzi a hulladékok
elszállítását. Az iskola környezettudatosságát bizonyítja továbbá, hogy az iskolai rendezvényeken
felhívják a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára, valamint a Te-Szedd mozgalomban is aktívan
részt vesznek: rendszeresen „Duna-part takarítás” programot szerveznek a diákokkal.
A lakossági eredetű inert hulladék (azaz ami nem megy át fizikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson)
elszállítására is van lehetőség, mely egyedi, konténeres megrendelés alapján történik a Dunanett Kftnél. A 2009-2014-ben begyűjtött lakossági eredetű inert hulladékok mennyiségének alakulását a
18. táblázat mutatja be. Ezek alapján a lakosságtól begyűjtött inert hulladék nagyrészt a kevert
építési-bontási hulladék kategóriába (EWC170904) sorolható.
18. táblázat: A Dunanett Kft. által begyűjtött (lakossági eredetű) inert hulladékok mennyiségének alakulása 89
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Az Önkormányzat tájékoztatása alapján a lakosságnak évente két alkalommal lehetősége van a
lomhulladékok díjtalan elszállíttatására. A lomhulladék olyan háztartási hulladék, amely a
közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja – és nem veszélyes
hulladék. A Dunanett Kft. végzi a lomhulladékok elszállítását is, melyek mennyiségének alakulását a
25. ábra mutatja be.
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25. ábra: A Dunanett Kft. által begyűjtött (lakossági eredetű) lomhulladékok mennyiségének alakulása90

A Dunanett Kft. által begyűjtött (lakossági eredetű)
lomhulladék (kg/év)
25000

21650

20080
20000
15000

11890

10000
4560

5000

2260

625
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

A településen továbbá egy fém-és vas-hulladékgyűjtő telephely (Sztojka György, Rácalmás
Rózsamajori út 1.), valamint egy további hulladékgyűjtő telephely (Container 96 Bt., Rácalmás
Bajcsy-Zsilinszky utca 49.) található, ahol a lakosság pl. az alábbi típusú hulladékokat adhatja le:


Sztojka György hulladékgyűjtő telephelye: alumínium, ólom, vörösréz, bronz, sárgaréz, vas és
acél, cink, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, műanyag, lomhulladék;



Container 96 Bt. hulladékgyűjtő telephelye: tégla, talaj és kövek, beton, cserép és kerámia,
települési vegyes hulladék, biológiailag lebomló hulladék, lomhulladék.

A telephelyeken leadott hulladékmennyiségek éves alakulását a 26. ábra mutatja be.
26. ábra: Rácalmáson begyűjtött hulladékok mennyiségének alakulása 91
Hulladékgyűjtő telephelyeken átvett hulladékok mennyisége (kg/év)
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A település az Új Magyarország Fejlesztési Terv támogatási rendszerében a „Környezettudatos
életmód megismertetése Rácalmás lakosságával” c. pályázata 2010-ben támogatást nyert, melynek
eredményeképpen 500 db komposztáló láda került kiosztásra a lakosok körében. Így a településen a
90
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magánkertekben keletkezett zöldhulladék (a kertben vagy kertészeti tevékenység során képződő
növényi eredetű települési hulladék) komposztálása kb. 2011 óta megvalósul a településen. A
rendszeres komposztálás az előzetes becslések szerint kb. 20-25%-os csökkenést eredményez a
vegyes kommunális hulladék mennyiségében (Rácalmás Környezetvédelmi Programja, 2010) – amit
nagyjából igazol pl. a 2010-2012 között a Dunanett Kft. által begyűjtött vegyes települési
hulladékmennyiségek 20%-os csökkenése (24. ábra). Ugyanakkor sajnos az önkormányzati
fenntartású zöldfelületek esetén a keletkező szerves hulladékokat sajnálatos módon égetéssel
semmisítik meg, komposztáló telep/komposztáló hely nincs a településen a közterületekről
elszállított zöldhulladékok kezelésére.92
A lakossági eredetű veszélyes hulladékokból a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések
(EWC200136) mennyiségének alakulásáról van információ a Dunanett Kft. –nél. 2012-ben 230 kg-ot,
2013-ban 170 kg-ot, míg 2014-ben 155 kg-ot gyűjtöttek be a lakosságtól. A Dunanett Kft. évente
egyszer végzi az elektronikai hulladékok begyűjtését a településen. Egyéb lakossági eredetű veszélyes
hulladékok keletkezéséről nincs információnk.
A fentieken kívül fontos kiemelni, hogy az Önkormányzat tájékoztatása alapján az illegális
hulladéklerakás problémája (a vasútállomás környékét kivéve) nem jelenik meg a településen (a
helyszíni terepbejárás során mi sem találkoztunk ilyen problémával).
3.4.1.2

Kommunális szennyvízkezelés

Rácalmáson a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft a víz-és szennyvízszolgáltató. A településnek saját
szennyvíztisztító telepe van, melyet a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft üzemeltet 2014. január 2.
óta. Az ezt megelőző időszakban az ivó-és szennyvízszolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt volt.
Az Országos Vízgyűjtőgazdálkodási Terv 2015. adatai (3-1 és 3-2. mellékletek) alapján rácalmási
szennyvíztisztító telep kapacitása napi 600 m3/nap. Évente kb. 168.700 m3 a beérkező szennyvíz
mennyisége.
A szennyvíztelepen mechanikai, biológiai, kémiai tisztítás is megvalósul, mely során keletkező iszapés rácsszemét mennyiségeket a 27. ábra mutatja be. A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján a
települési szennyvíztisztítóból származó iszap nem minősül veszélyes hulladéknak.
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27. ábra: A szennyvíztisztító telepen keletkezett éves hulladék mennyiségének alakulása93
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A szennyvíztisztító telep kapacitása 3500 LE, szemben a jelenlegi 3623 LE tényleges lakossági
továbbá egyéb (az intézményi és üdülőterületekről származó szennyvíz összessége) 507 LE
terheléssel. Emiatt a terhelés-kapacitás aránya 118% - azaz a telep túlterhelt, kapacitása nem mindig
elegendő, ezért tisztítási hatásfoka gyakran nem elégíti ki az elvárt minőséget. Ezt jelzik a 2008,
2010, 2011, 2013. években keletkező felszíni vízszennyezési, illetve rendkívüli felszíni vízszennyezési
bírságok is (OKIR-ben szereplő környezetvédelmi határozatok alapján). Azonban 2013 óta
mérséklődött a telep túlterheltsége, hiszen a kulcsi szennyvizek már nem a rácalmási telepre
kerülnek. A jövőben a település szennyvizeit a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep kezeli majd (lásd:
3.2 fejezet).
A település északi és déli részén, a Duna-part mentén húzódó zártkertes (üdülőterületi) részeken
problémás a szennyvízkezelés, ugyanis a csatornázás nem megoldott és egyre gyakoribb a kiköltözés.
E területekről szippantós kocsi szállítja a szennyvizek a folyékony hulladék fogadására is alkalmas
szennyvíztisztító telepre – ez napi szinten kb. 60 m3 szennyvíz. A szállításért felelős közszolgáltató a
Liquid Porter Kft 2014. április 16. óta94. A település fejlesztési szándékai alapján azonban a zártkertes
részek lakóterületté nyilvánítása nem támogatott, így ez a probléma várhatóan nem fog megoldódni
a következő települési környezetvédelmi program készítéséig.
3.4.2

Legnagyobb hulladéktermelők hulladékkezelése (termelési hulladékkezelés)

Jelen fejezetben a mezőgazdasági és ipari tevékenység során keletkezett, termelési hulladékok
mennyisége kerül áttekintésre. Az egyes üzemekben, telephelyeken keletkezett hulladékok
kezeléséről (azaz újrahasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a „hulladékbirtokosnak” kell
gondoskodnia a hulladéktörvény95 alapján. Ez a legtöbb esetben a hulladék hulladékkezelőnek
történő átadásával valósul meg. Az OKIR alapján Rácalmáson a legnagyobb hulladéktermelőknél
keletkezett termelési szilárd hulladékokat a 4. sz. melléklet mutatja be. Ezen adatok alapján 2013-ban
93
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7/2014. (IV.16.) Önk. rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról.
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a Rácalmáson keletkezett termelési hulladékok 4%-a volt veszélyes hulladék, melynek nagy része a
Hankook gumigyárban keletkezett.
A 4. sz. mellékletben szereplő hulladéktermelők közül az Agrospeciál Kft. és a Hankook Tire Kft. a
legjelentősebb hulladéktermelő, így a 28. ábrán a két cég telephelyei által termelt
hulladékmennyiségek kerülnek bemutatásra.
28. ábra: A legnagyobb hulladéktermelőknél keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok
mennyiségének alakulása96
Hankook Tire Kft telephelyén keletkezett szilárd hulladékok éves
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Agrospeciál Kft. telephelyein keletkezett nem veszélyes hulladékok
éves mennyisége (2009-2014, kg/év)
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A 28. ábráról leolvasható, hogy a Hankook gumigyár hulladéktermelése 2009-2013 között
folyamatosan emelkedő tendenciát mutat (összefüggésben a folyamatos bővítésekkel és a termelés
fokozásával), az Agrospeciál Kft. telephelyei közül pedig a Hangosi telephelyen (szarvasmarha
tenyésztés) keletkezik a legtöbb szilárd hulladék. Ahogy a 4. sz. mellékletben is jól látható, a 2014. év
adatellátottsága még elég hiányos, ezért a tendenciák leginkább a 2009-2013 közötti időszakra
vonatkoznak.
A Hankook gumigyárban keletkezett szilárd hulladékok tároló és feldolgozó rendszerének
biztosítását, a hulladékok elszállítását, hasznosítását és ártalmatlanítását a Terszol Környezetvédelmi
és Építőipari Kft végzi. A veszélyes hulladékok elszállítását pedig a Design Kft és a Sarpi Dorog Kft
végezte 2014-ben. A keletkezett kommunális hulladékok elszállítását a Dunanett Kft. végzi, melynek
éves mennyisége 2014-ben 489.910 kg volt (lásd: 2. sz. melléklet a Dunanett Kft. adatszolgáltatása
alapján). A kommunális folyékony hulladékok a dunaújvárosi szennyvíztisztító telepre kerülnek, míg a
technológiai szennyvizek tisztítása a Hankook saját szennyvíztisztító telepén történik. Az ipari
szennyvíztisztító telep kapacitása 1100 m3/nap, évente átlagosan összesen 100.000 m3 szennyvíz
keletkezik97, melynek befogadója a Névtelen árok. A 3.2. fejezetben említett olaj, iszap-és zsírfogó
műtárgyak tisztításából származó szennyvizeket külön összegyűjtik, majd veszélyes anyagként
elszállíttatják a telephelyről.
Az Agrospeciál Kft. telephelyein keletkezett hígtrágyát az Újgalambosi telepen található biogáz
üzemben égetik el. A 2014-es meghibásodás, majd 2015-ös üzemeltető váltás miatt a biogáz üzembe
beszállítók szerződéseit felmondták, jelenleg csak az Agrospeciál Kft. és néhány kiemelt partner (pl.
Alföldi Tej Kft.) hulladékát hasznosítja, így az üzem kapacitása nincs kihasználva. A biogáz üzem 2013ban Magyarország 100 legnagyobb hulladékkezelőjéből a 78. helyet foglalta el (OKIR). A biogáz
üzemben kezelt hulladékok éves mennyiségét a 29. ábra mutatja be.
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Nagy Attila szóbeli adatközlése alapján.
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29. ábra: A biogáz üzemben elégetett hulladékmennyiségek alakulása98

A Biogáz üzemben kezelt hulladékok éves mennyisége (kg/év)
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A zárt technológiai folyamatból kikerülő fermentált anyagot a saját szántóföldjeikre helyezik ki,
tápanyag-utánpótlási célból. A fermentált anyag kihelyezéssel érintett szántóterületeket az 1-3. sz.
melléklet mutatja be, melyek az Agrospeciál Kft-től kapott „Nem mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának ellenőrző vizsgálata” c. terv99
alapján kerültek lehatárolásra. Ezek összesített területe jelenleg (a kivonással és felmentéssel érintett
területek figyelembevételével) kb. 426,42 ha. A fermentált anyag kihelyezésével kapcsolatos
információk részletesen a 3.3 fejezetben már bemutatásra kerültek.
A mezőgazdasági termelésből származó almos trágyát a Hangosi telephelyen található
trágyatárolóban gyűjtik össze (2000 m3), majd a szántóföldekre juttatják ki.
Az állati hulladék és vágóhídi melléktermékek gyűjtése speciális konténerben történik, amelyet a
társaság a hulladékot elszállító ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-től bérel (Újgalambosi sertéstelep üzemi
kárelhárítási terve, 2012)100. Külön konténerben gyűjtik az elhullott állatok tetemeit és a vágóhídi
hulladékot.
A telephelyeken keletkezett kommunális szennyvizeket az Agrospeciál Kft. Pálhalmai telephelyén
található szennyvíztisztítóban kezelik (Dunaújváros területe) – a Hangosi és az Újgalambosi
telephelyekről szippantókocsikkal szállítják át (Újgalambos: 1183 m3, Hangosi telep: 112 m3 egy
évben). A telephelyeken keletkező települési szilárd hulladékok elszállítását a Dunanett Kft. végzi.
A főbb hulladéktermelők elhelyezkedését az 1-4. sz. melléklet mutatja be.

98

http://web.okir.hu/hu/
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának
ellenőrző vizsgálata (2013).
100
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
99
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Rácalmás hulladékgazdálkodása - Összefoglalás












3.5

Hulladékgazdálkodás szempontjából legfontosabb előrelépés az előző települési
környezetvédelmi program (2010) óta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés megvalósul a
településen teljes körűen – részben házhoz menő rendszerrel, részben szelektív
hulladékgyűjtő szigetek révén. Fontos azonban ezzel kapcsolatosan a lakosság széleskörű
tájékoztatása – mely nemcsak a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára és gyakorlati
tanácsaira, hanem annak területi vonatkozásaira is kiterjedne. Például annak bemutatása
kiemelten fontos lenne, hogy a szelektíven gyűjtött anyagokkal valójában mi történik (pl.
melyik cég hasznosítja, hogyan).
A lakosságnak évente két alkalommal lehetősége van a lomhulladékok, valamint évente
egyszer az elektronikai hulladékok díjtalan elszállíttatására.
A lakossági eredetű kommunális vegyes hulladékok mennyiségére a 2009-2014-es adatokat
figyelembe véve kismértékű csökkenő tendencia jellemző – ami nagy valószínűséggel a
komposztálásnak és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének is köszönhető. 2010-2012
között Dunanett Kft. által begyűjtött vegyes települési hulladékmennyiségek 20%-os
csökkenése figyelhető meg.
Az önkormányzati fenntartású zöldfelületek esetén a keletkező szerves hulladékokat
sajnálatos módon égetéssel semmisítik meg, komposztáló telep/komposztáló hely nincs a
településen a közterületekről elszállított zöldhulladékok kezelésére.
A térségi szennyvíztisztító rendszer (Dunaújvárosi szennyvíz agglomeráció) kiépítése
mielőbb szükséges lenne, ami a levegőterhelésnél említett bűz-problémát is megoldaná,
továbbá a felszíni vizek terhelését is csökkentené.
A település északi és déli részén, a Duna-part mentén húzódó zártkertes (üdülőterületi)
részeken problémás a szennyvízkezelés.
A települési önkormányzatnak viszonylag kevés ráhatása van a termelési hulladékok
keletkezésére és kezelésére. Az egyes mezőgazdasági, ipari üzemek hulladéktermelése
jelentős mennyiségű, de hulladékkezelésük a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik,
korábbi haváriahelyzetről nincs tudomásunk és nem valószínűsíthető ilyen esemény
bekövetkezése. Pozitívum, hogy a településen található biogáz üzem nagy mennyiségű
hígtrágyát alakít elektromos energiává. Amennyiben megint sikerül kiépíteni a beszállítók
körét, újra térségi jelentőségű lehet az üzem.

Zaj-és rezgésvédelem

A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 1. § és 2. § alapján
Rácalmás Város Önkormányzatának nem kötelező feladata a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv
készítése/készíttetése.
3.5.1

Zaj-és rezgésforrások

Rácalmás település zajhelyzetét elsősorban a közúti és vasúti közlekedésből eredő zajkibocsátás
határozza meg, azonban (elsősorban a település külterületén) megtalálhatóak üzemi (ipari)
zajforrások, valamint helyenként belterületen a szabadidős, illetve szórakoztató tevékenységből
eredő zajterhelés is megjelenik.
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A közúti közlekedést, a közlekedéssel kapcsolatos főbb belterületi konfliktusokat a 3.1 és 3.8.5
fejezetek tárgyalják részletesen. A zajvédelmi szempontból kiemelt konfliktusokat a 3.5.3 fejezet
mutatja be. Korlátozott sebességű övezetek jelenleg nincsenek a településen.
Rácalmás közigazgatási területén a 42. sz., azaz a Puszaszabolcs-Dunaújváros-Paks egyvágányú,
részben villamosított vasútvonala halad keresztül mintegy 4,5 km hosszú nyomvonalon, a település
külterületi részén. A vasútvonalon Pusztaszabolcs (Budapest – 40a vasútvonalon keresztül) és
Dunaújváros között ütemes menetrend szerint közlekednek a személyvonatok, valamint a
teherforgalom is jelentős. 2012 tavaszától a dunaföldvári bioetanolgyár beindulásával rendszeressé
váltak a tartálykocsis tehervonatok a térségben.101 A MÁV Zrt. 2013-as tájékoztatása102 alapján a
vasútvonal még így is kisforgalmúnak számít, 2012. évi adatok szerint az éves vonatforgalom nem
érte el a 30 ezer vonat/éves mennyiséget. A 2012. évi átlagos napi forgalom 52 db volt, ebből nappal
23 db személyvonat és 13 db tehervonat, éjszaka 8-8 személy-és tehervonat. A 25/2004 (XII.20.)
Kvvm rend. 4. melléklete alapján számolt nappali (6-22 óráig) és éjszakai (22-6 óráig) zajszint 60-60
dB volt. 2012. december és 2013. november között a vasúti forgalom kis mértékben csökkent, az
átlagos napi vonatforgalom 44 db volt, ebből nappal 26 db személyvonat és 5 db tehervonat, éjszaka
pedig 9 db személyvonat és 4 db tehervonat volt. Így a számított zajszint is csökkent, a nappali és
éjszakai zajszint is 58 dB volt. A vasútvonal az egyetlen zajforrás, mely egyben rezgést is okoz.
A település szabályozási terve alapján a vasút (tengelytől mért) védőtávolsága 50 m, melyen belül az
OTÉK alapján új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki – a gazdasági területek és néhány
különleges terület (bánya, hulladékkezelő, mezőgazdasági üzemi terület) kivételével.
A nagyobb üzemi (ipari) zajforrások a település külterületén helyezkednek el. A mezőgazdasági
telephelyek zajterhelő hatását (Agrospeciál telephelyei, Adonyhús Kft. telephelye, Helianthus
terményszárító üzem) az ott folytatott tevékenységek (állattenyésztés, takarmány előállítás), az egyes
épületrészek, istállók szellőztetését, fűtését, hűtését biztosító épületgépészeti berendezések
(ventilátorok, kazánok, hűtőegységek) működése, a szabadban folytatott tevékenység (rakodás) és a
telephelyen közlekedő járművel (targoncák, tehergépkocsik, személygépkocsik) határozzák meg. A
Hankook gumigyár zajterhelését az üzemi csarnokokban található gépsorok, szellőző berendezések, a
rakodás, valamint a szállításból eredő forgalom hatása határozza meg elsősorban: az üzemi zajt
tekintve a zajvédelmi hatásterület a telephelyen belül marad, a gyár üzemi zajkibocsátása nem
jelentős103. A Hankook gumigyár elsősorban a szállítási tevékenységből származó zajkibocsátás révén
tekinthető jelentősnek, azonban a szállítási útvonal a 6. sz. főút – 62. sz. főút – M6 autópálya, így
Rácalmás lakóterületeit nem érintik. A Sztojka György által működtetett fémhulladékok gyűjtésére
szolgáló telephely is számottevő külterületi zajforrás, ahol a hulladékok mozgatásából, szállításából
ered a zajhatás.
Belterületen kisebb telephelyek találhatók (pl. Kőkert Kft. telephelye, varroda, autószervizek,
állattartó telep a Hajnalka utcában, Container 96 Bt. hulladékgyűjtő telephelye), melyek a

101

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztaszabolcs%E2%80%93Duna%C3%BAjv%C3%A1ros%E2%80%93Paksvas%C3%BAtvonal
102
A MÁV Zrt. 7541/2013. szk. Ikt. sz. tájékoztató levele alapján, melyet Rácalmás Szabályozási Terv módosítása
ügyében írtak 2013. december 4-én.
103
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
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tevékenységükből és a forgalom-indukáló hatásukból adódóan zajforrások, de ezek nem jelentősek,
lokális jellegűek – lakossági panaszról nincs tudomásunk.
A szabadidős, illetve szórakoztató tevékenységből adódó zajforrásokat – a helyi lakosok panaszai
alapján – a játszóterek jelentik elsősorban, továbbá az időszakos rendezvények is lehetnek zavaróak
(pl. Jankovich kúria). Azonban ezek nem tekinthetők jelentős zajforrásnak.
3.5.2 Érzékeny területek (zajtól védendő objektumok)
Zajvédelemmel kapcsolatos helyi rendelet nincs Rácalmáson, így csendes övezet, illetve zaj ellen
fokozott védelmet igénylő létesítmény sem került kijelölésre a településen (ezeket a települési
önkormányzat jelölhetné ki helyi rendelettel). A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapján csendes
övezet, valamint zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölésére abban az esetben
kerülhet sor, ha a kijelölésre szánt terület tényleges zajterhelése megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM együttes rendeletben a csendes övezetre, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett
területre megállapított határértéknek. (A kijelölését megelőzően a kijelölésre szánt területre
zajtérképet kell készíteni és meg kell vizsgálni a zaj elleni védelem érdekében szükséges
intézkedéseket.)
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
alapján zajtól védendő környezet: olyan védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi
tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának
megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét
korlátozni kell. Zajtól védendő területek a településrendezési terv szerinti lakó, üdülő, vegyes
területek; a különleges területek közül az oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek
és temetők területei; a zöldterületek; valamint a gazdasági területnek azon részei, ahol zajtól
védendő épület (pl. étterem, lakóépület) helyezkedik el.
Továbbá zajterhelésre kiemelten érzékeny területeknek tekintjük továbbá a védett természeti
területeket is. Így összességében a zajterhelésre érzékeny területeket nagyrészt lefedik a
levegőterhelésre érzékeny területeket, melyeket a 9. táblázat tartalmazza. Ezeket kiegészíti a
Hankook területén található étterem, valamint az Agrospeciál Kft. Hangosi telephelyén található
lakóépület. (Az Agrospeciál Újgalambosi telephelyén és a Hankook üzem telephelyén lakóépület
nincs.) A Hankook gumiabroncsgyárhoz legközelebb eső lakóépület a Hingyi tanya (Rácalmás, 062/5
hrsz), mely az üzemtől nyugati irányban kb. 400 m-re található, gazdasági területen.
3.5.3 Főbb zaj-és rezgésterheléssel kapcsolatos konfliktusok azonosítása
Rácalmás város zajhelyzete az üzemi (ipari) létesítményekből eredő zajterhelés szempontjából
kedvező, hiszen a nagyobb zajterheléssel járó tevékenységek jellemzően a város külterületi részein, a
zajtól védendő lakott területektől távol helyezkednek el. Zajforráshoz legközelebb eső lakóépület a
Hingyi tanya (Hankook gumigyártól kb. 400 m-re). A tanyánál nem merül fel határérték túllépés,
mivel a terepviszonyok miatt 8-9 m-rel a gumigyár üzemépületei alatt fekszik, és a lakóház előtt egy
18x8 m alapterületű raktárépület helyezkedik el, mely zajárnyékot képez, és ezzel védi a
lakóépületet.104

104

Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
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A 6. sz. főút mentén a 3.1. fejezetben említett szakaszon okozhat konfliktust a közúti zajterhelés
(6. sz. főút mentén a Petőfi Sándor utca és a Meggyfa utca vonalával párhuzamosan, a hiányzó
védőfásítás szakaszán), azonban erre vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre.
A MÁV Zrt. által számított 58-60 dB nappali és éjszakai zajszint a vasúti pályától 25 m távolságban
alakul ki. Az „Országos településrendezési és építési követelményekről” kiadott 253/1997. (XII. 20.)
kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) szerint az országos közforgalmú vasútvonalak és az
építmények közötti legkisebb távolság 50 m, ezen a távolságon belül építmény elhelyezni csak külön
jogszabály alapján lehetséges. Az 50 m-es védőtávolságon belül a 3.5.2 fejezetben említett 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet értelmében zajtól védendő terület vagy épület nem található (a vasútállomás
épületének kivételével, mely lakóépületként van nyilvántartva – de ezt funkciójából adódóan nem
kerülhetne más helyszínre), így 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott
határértékek a vasúti zajterhelés szempontjából nem relevánsak.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya tájékoztatása
alapján a Környezetvédelmi Hatósághoz panaszbejelentés nem érkezett, ezért a 2009-2015. években
külön hatósági zajmérést nem végzett a településen. Ellenben a Hatóság a 17731/2011. ügy78529/2011. iktatószámú határozatában és Sztojka György egyéni vállalkozó (székhelye: 2459
Rácalmás, Vasvirág utca 34.) részére, a Rácalmás, Rózsamajori út 1. 092/5 hrsz. alatt található
környezeti zajt előidéző hulladékgyűjtő telephelyre zajkibocsátási határértéket állapított meg –
azonban a telephelyhez legközelebb eső lakóépület kb. 260 m-re található, a 6. sz. főút mellett.
A főbb zajszennyező források és érzékeny területek elhelyezkedését az 1-5. sz. melléklet mutatja be.
Rácalmás zajterhelése – Összefoglalás









Rácalmás zajhelyzetét döntően a közúti közlekedés határozza meg, és kedvező adottság,
hogy a lakóterületek jellemzően távol helyezkednek el a nagyobb forgalmú utaktól (pl. M6
autópálya). A 6. sz. főútnak egy szakaszán lehet közúti forgalomból származó konfliktusforrás
(Petőfi Sándor utca és a Meggyfa utca vonalával párhuzamosan, a főút és a lakóterületek
között hiányzó védőfásítás szakaszán). A vasútvonal 50 m-es védőtávolságán belül zajtól
védendő területek vagy épületek nem találhatók.
A belterületen 1-2 kisebb üzemi vagy szórakoztató tevékenységből eredő zajforrás
zavarhatja a környező lakóterületeket, de lakossági panaszbejelentés az Önkormányzathoz
egyedül a játszóterekre érkezett tudomásunk szerint.
A Sztojka György egyéni vállalkozó által működtetett hulladékgyűjtő telephelyen (külterület)
egyedi határértéket jelölt ki a környezetvédelmi hatóság.
A nagyobb ipari zajforrások a lakóterületektől és egyéb zajtól védendő területektől távol
helyezkednek el, valamint a védendő épületeknél határérték-túllépés nincs, így zajvédelmi
szempontból konfliktust nem okoznak.
Javasolt a helyi zajvédelmi rendelet megalkotása, hogy a település zajterhelésre érzékeny
területeit (különösen a közintézmények és a meglévő/tervezett rekreációs célú zöldfelületek
környezetét) csendes övezetként kijelölni (és ehhez szükséges zajméréseket elvégeztetni és
zajtérképet elkészíttetni), hogy a jövőben is megmaradjon a jelenleg jellemző kedvező
zajszint e területeken. Emellett korlátozott sebességű övezetek kijelölése is megfontolandó,
pl. az Óvárosban.
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Természet-és tájvédelem, épített környezet védelme

3.6.1 Természeti értékek állapota
A természeti értékek a város területén jellemzően a Duna folyamhoz kötődő vízjárta területek, vagy
védett kulturális értékek környezetét képezik. A vízhez kötődő értékek jellemzően jó ökológiai
állapotban vannak, kivéve a Nagy-szigeten korábban üzemelő libatelep bolygatott területét. A vízjárta
területeken elsősorban az inváziós jelenségek, valamint a folyó által lerakott hulladék okoz kezelési
feladatokat. A területek ökoturisztikai szempontból még fejleszthetők.
Rácalmáson országos jelentőségű védett természeti terület a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi
Terület (a továbbiakban: TT), melyet az 5/1996. (IV. 17.) KTM rendeletben nyilvánítottak védetté. A
TT a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található. Helyi jelentőségű védett
természeti területek a Jankovich kúria és a Rácalmási Dunaág, melyeket az Önkormányzat a 7/2005
(III.11.) rendelettel nyilvánította védetté. Továbbá a Rácalmási Duna-ág és parti sávja a Duna és
ártere Natura 2000 oltalom alatt álló kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része. A védett
természeti területek és Natura 2000 terület kiterjedését és az érintett helyrajzi számokat a 19.
táblázat foglalja össze.
19. táblázat: Védett természeti területek és Natura 2000 terület Rácalmáson

Országos jelentőségű Természetvédelmi Terület
Megnevezés
Rácalmásiszigetek TT

Kiterjedés
381,8 ha

Érintett helyrajzi számok105
058/2, 0509-0510, 0512-0516, 0519-0520, 0523, 0524/1-3, 05260532, 0533-0539, 0540/2-4, 0541, 0542/1, 0543-0544

Helyi jelentőségű Természetvédelmi Terület
Megnevezés
Jankovich kúria
Rácalmási
Dunaág

Kiterjedés
4,2 ha
135+299= 434 ha

Érintett helyrajzi számok106
194/7, 194/1, 194/2
028/1,2,4/a,5, 029, 030, 0492/1,2, 0493/2, 0494/2, 0495, 0496/1,2,
0497/1,2, 0507/1,2, 0508/1, 0542/2, 0545/a,b, 0546-0551, 0552/1,2,
082/2, 227/4, 246/2, 500/2, 4541, 6501/6, 6502, 194/1,7,28, 281

Natura 2000 terület
Megnevezés
Duna és ártere
(HUDI20034)

Kiterjedés
Natura 2000 terület
teljes kiterjedése:
16.573,52 ha; ebből
579,51 ha Rácalmás
területén
(fenntartási
terv
alapján)

Érintett helyrajzi számok107
028/1, 028/2, 028/4, 028/5, 029, 030, 0492/1, 0492/2, 0493/2,
0494/2, 0495, 0496/1, 0496/2, 0507/2, 0508/1, 0508/2, 0509, 0510,
0511, 0512/1, 0512/2, 0512/3, 0512/4, 0512/5, 0512/6, 0512/7,
0512/8, 0513, 0514, 0515/1, 0515/2, 0516, 0519, 0520, 0523,
0524/1, 0524/2, 0524/3, 0526, 0527, 0528, 0529/1, 0529/2, 0529/3,
0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539,
0540/2, 0540/3, 0540/4, 0540/6, 0541, 0542/1, 0542/2, 0543, 0544,
0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552/1, 0552/2

A településen továbbá megtalálhatók a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei is: a Rácalmási Duna-ág, a
Felsőfoki-patak északi ága és a Keleti-völgyi patak mente ökológiai folyosók; a Felsőfoki-patak déli ága
és a 6. sz. főút keleti oldala menti vizes élőhely pedig magterületi elemek. A természetvédelmi
szempontból értékes területeket a Természetvédelmi Információs Rendszer alapján a 30. ábra,
továbbá az 1-6. sz. melléklet tervlapja mutatja be.
105

5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről.
Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2005. (III.11.) rendelete a helyi jelentőségű
természeti értékének védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól.
107
A 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről alapján.
106
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30. ábra: Természetvédelmi szempontból értékes területek Rácalmáson108

Rácalmáson egy országos jelentőségű védett természeti terület található, a Rácalmási-szigetek
Természetvédelmi terület (382 ha).
A szigetet a korábban északi részén üzemelő libatelep 1989-ben bezárásra követően 1996-ban
nyilvánították országos jelentőségű védett természeti területté109. A sziget élővilága a korábbi
használat következtében eltérő ökológiai állapotú, az északi szigetrészre a bolygatás, a délire a
háborítatlanság jellemző. A védett területet felügyelő DINPI az északi részek bemutatását támogatja,
amely 2005-ben Európai Uniós források felhasználásával kialakított hurok típusú tanösvénnyel vette
kezdetét.
A szigeten környezeti nevelési funkció is biztosított (tanösvény, lásd 3.10. fejezet), melyhez
tematikailag kapcsolódik a felújított Jankovich kúriában kialakított ökoturisztikai látogató központ is.
Kovács Zoltán Természetvédelmi őr tájékoztatása szerint a sziget élővilága károsodás nélkül a
tanösvényen napi 50 fő látogatót képes elviselni, míg a sziget déli korlátozottan és engedéllyel
látogatható a fokozottan védett madárvilág megóvása miatt (Marján M., 2015). Az itt fészkelő rétisas
költési időszakában a fakitermelés, valamint a horgászati tevékenység is korlátozott a szigeten. Az
országosan védett természeti területre nem készült kezelési terv.
A szigeten üzemszerű erdőgazdálkodás folyik. A Vadex Erdőgazdálkodó folyamatos
együttműködésben áll a Duna-Ipoly Nemzetipart Igazgatósággal, közösen végzik az erdőtervezést,
üzemtervek készítését, a vágásterveket előre egyeztetik, továbbá a DINPI munkatársai folyamatosan
ellenőrzik a fakitermelést (Marján M., 2015).
A Duna mente közösségi jelentőségű Natura 2000 terület
Duna egész szakasza Natura 2000 védelem alatt áll Magyarországon, ebből következően a rácalmási
szakasz is Különleges Természetmegőrzési Területként van nyilvántartva.
108
109

http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
http://www.dinpi.hu/index.php?pg=menu_775
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A Duna és ártere Natura 2000 területre elkészült a kezelési terv 2014-ben, mely meghatározza a
kezelési egységeket: Rácalmáson nagyrészt a KE-1 (parti erdősáv), a KE-5 (őshonos fás társulás) és a
KE-6 (idegenhonos fás társulás) kezelési egységeket jelölte ki a terv (31. ábra).
31. ábra: A Duna és ártere Natura 2000 terület rácalmási szakaszának kezelési egységei 110

Az egyes kezelési egységekre vonatkozó fontosabb kezelési javaslatok az alábbiak:
 KE-1 és KE-5: ligeterdők összefüggő sávként történő megőrzése, további fragmentálódásuk
meggátolása, esetleg szélesítése; erdőfelújítás során őshonos fajokkal történő felújítás; part
menti bokorfüzesek meghagyása minimum 10-15 m széles sávban; a fakitermeléshez és
anyagmozgatáshoz szükséges közelítő nyomok kijelölése a közösségi jelentőségű élőhelyek és
fajok figyelembevételével; tisztások fátlan állapotban tartása; lehetőség szerint a lábon álló
öreg fák, holtfák megőrzése.
 KE-6: nevelővágások során az intenzíven terjedő fafajok teljes mértékű eltávolítása;
intenzíven terjedő idegenhonos fafaj felújításokban történő alkalmazásának teljes körű
mellőzése; inváziós fajok lehetőség szerinti minél teljesebb körű eltávolítása a környező
jelölő élőhelyek fajkészletének megőrzése érdekében.
Helyi jelentőségű védett természeti terület a Rácalmási-Duna
A városi folyópart, árterület áll helyi védelem alatt 2004 óta. A védetté nyilvánítás előkészítésével
egyidejűleg kezelési terv készült, melyet Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének
7/2005 (III.11.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékének védelméről és a
természetvédelem helyi szabályairól tartalmaz – mely meghatározza a fenntartási feladatokat a
Jankovich kúria és a Duna-part területén is.

110

A Duna és ártere (HUDI20034) Natura 2000 terület élőhelyei 18. szelvény Rácalmás-Tass-DunaújvárosSzalkszentmárton c. tervlapból kivágat (2014).
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A védett területen belül kerékpárút és csónakkikötő is épült. A kerékpárút a déli határtól számított 5
km-en burkolattal kiépített, majd földúton halad tovább. A partot a helyiek csónakjaik kikötésére is
használják.
Az országos ökológiai hálózat részét képezik a Duna part, a rácalmási szigetek, melyek területileg
azonosak a korábban tárgyalt lehatárolásokkal, valamint kisebb erdőfolt szigetek a
szántóterületeken.
3.6.2 Táji értékek állapota
Rácalmás része a Világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének. Ezt a római
Limesnek köszönheti, mely a Duna vonalán haladva fut végig Magyarországon. Több római kori
leletet is találtak Rácalmáson, a 6-os út vonalán, valamint Dunaújvárosban is, melyek igen értékesek,
ezek egy része a 2. században ott lévő helyőrségtől származhatott. A Limeshez tartozó, sorolható
helyi régészeti értékek, elemek még nincsenek számba véve a településen.
Duna és a szigetek Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek számítanak (2003.
évi XXVI. Törvény, Országos Településrendezési Terv). Ezeken a területeken a tájkép megőrzése
fokozott feladat, minden készülő építményt tájba kell illeszteni, továbbá olyan műszaki megoldásokat
kell alkalmazni, amelyek nem veszélyeztetik és a tájképi egységet. A Tájképvédelmi szándék
megvalósulását a dunaparti településkép megőrzését jelentősen veszélyezteti a Rácalmási-Duna
feltöltődése.
A település területére egyedi tájérték kataszter még nem készült. Az egyedi tájértékek a
természetvédelmi törvény alapján az adott tájra jellemző természeti értékek, képződmények és az
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elemek, amelyeknek természeti, történelmi,
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. Az
egyedi tájérték jogi védelem alatt nem áll, viszont az adott település identitásképző eleme vagy akár
turisztikai vonzástényezője lehet, így fontos a megőrzése. Rácalmáson számos emlékmű, feszület,
szobor, pince, gyümölcstároló stb. található, melyek érdemesek a nyilvántartásba vételre (32. ábra),
a kataszter elkészítése a helyi értékvédő aktivitás, valamint a nyilvántartásra érdemes elemek
sokasága miatt is időszerű lenne.
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32. ábra: Egyedi tájértékek Rácalmáson111

A település táji-természeti értékeihez sorolhatók a fent említetteken kívül maga a Rácalmási Duna-ág
és a part menti ligeterdősáv, valamint a termálvízkészlet, mint (potenciális) turisztikai
vonzástényezők; illetve a kiváló minőségű termőtalaj, mint a mezőgazdasági termelés
nélkülözhetetlen természeti erőforrása.
3.6.3 Épített környezet állapota
A településen található műemlékek listáját a műemléki környezetnek minősülő ingatlanokkal együtt
a 20. táblázat foglalja össze, a RÉSZ 2. sz. melléklete alapján, a Jankovich kúriát és kertjét pedig a 33.
ábra mutatja be.
20. táblázat: Műemlékek és műemléki környezetnek minősülő ingatlanok Rácalmáson
Utca

Helyrajzi
szám

Típus

Volt Jankovich-kúria
és parkja

Kiss Ernő
utca 5-7.

194

Kastély,
kúria

Lakások, volt
Modrovich-kastély

Bay tér
15.
Széchenyi
tér
Széchenyi
tér

653/1

Kastély,
kúria

1576

Kisemlék

1576

Kisemlék

Megnevezés

Temetőkereszt
Pieta-szobor

Műemléki környezetnek minősülő
ingatlanok
194/5*, 194/7, 194/11*, 195-201*, 202/2*,
202/1, 203-205, 221, 223, 224, 225, 228-234,
297
634, 636-638, 642-651, 654, 655, 671, 672,
676, 678/1, 678/4, 677, 687/2, 687/3, 687/4
716-729, 731/2, 733, 1421/10, 1570/1*,
1571, 1575, 1576/2, 1578/1, 1579-1581,
1583/2

Görögkeleti szerb
350, 352-355, 358, 359
Rác köz
356
Templom
templom
*: A szabályozási terv a jelenlegi állapot szerinti, telekviszonyoknak megfelelő műemléki környezetet ábrázolja,
de *-gal jelöli a terv szerint később megosztásra kerülő telkeket.

111

Fotó: B.Zs.
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33. ábra: A Jankovich kúria és kertje – műemlék és helyi jelentőségű védett természeti terület 112

A műemlékek mellett helyi jelentőségű védett épület is található a településen: a városi könyvtár
„század eleji épületrésze” (749/1 hrsz), melyet Rácalmás Nagyközség Képviselőtestülete az 5/1999
(III.25.) sz. rendeletében nyilvánította védetté.
A kulturális örökséghez tartoznak továbbá a régészeti lelőhelyek, melyek megnevezését, valamint a
lelőhelyek által érintett ingatlanok listáját a 21. táblázat foglalja össze a RÉSZ 4. sz. melléklete alapján.
A régészeti lelőhelyeket az 1-6. sz. melléklet tervlapja jeleníti meg.
21. táblázat: Régészeti lelőhelyek Rácalmáson
Sorszám*

Lelőhely

Lelet kora/azonosító

1.

Göböljárás, Göböljárás

őskor,
bronzkor,
népvándorláskor,
avar-kor,
középkor,
honfoglalás-és Árpádkor
őskor, bronzkor

Rácalmás Göböljárás I.
2.

Rózsamajor

3.

Vasútállomásra vezető út mellett

4.
5.
6.

Vasútállomástól északra Müller Márton földje
Rácalmás-földek (Hankook telephely)
Szesszió II.

népvándorláskor,
avar-kor
népvándorláskor,
avar-kor
római kor/mérföldkő
azonosító – 37598
azonosító – 37601

7.

Vágóhíd utca
183. vasúti kilométerponttól északra

azonosító – 56916
római kor/mérföldkő

Régi vasútállomás, a környéken
legmagasabb pont
55. km közelében, a 6. sz. út keleti oldal

lévő

római kor/őrtorony

*: (1-6. melléklet tervlapján is jelölve)

112

római kor/őrtorony

http://muemlekem.hu/fotopalyazat?id=875

67

Érintett
helyrajzi
számok
0472/9,
0473/6,
0473/15, 0473/13

0472/9,
0473/6,
0473/15
0217/2,
0325,
0326/2,3,4,5
075/14,
075/16-20,
075/23,24,
081/3,
081/6, 092/13,14
053/9
011/11-18, 015/7, 051,
052, 059/5-7, 073,
075/4, 078, 1138/2,
1237/48, 53-57, 1717,
1869-1873
6539
Helye
nem
beazonosított.
Helye
nem
beazonosított.
Helye
nem
beazonosított.
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Rácalmás különleges értéket jelenti a hagyományos települési szövetet és számos hagyományos
karakterű házat megőrző Ófalu. A településszerkezeti sajátosságok a szerkezeti tervben rögzítésre
kerültek és védelemre javasoltak. A hagyományos házak megőrzése részben tulajdonos váltásokkal,
részben támogatással biztosítható. Javasolható egy rácalmási tájház kialakítása ezen a területen. Az
Ófalu területét az IVS is önállóan kezelendő egységként határolja le.
Rácalmást joggal nevezhetnénk a kúriák városának, hiszen területén ma 8 felújított kúria áll.
Általánosságban elmondható a város területén található helyi védett épületekről és műemlékekről is,
hogy állapotuk jó, jellemzően új funkcióra alkalmasan felújítottak.
A kúriák tekintetében nem csupán felújítás, de bővítés és korszerűsítés, hanem funkcióbővítés is
történt az utóbbi 10-15 évben (21. táblázat).
22. táblázat: Kúriák és jelenlegi hasznosításuk
Kúria név/ Család
név
Teleszky-kúria
Bajor-kúria

Jelenlegi hasznosítás

Átalakítás éve

Fejlesztés forrása

2002-2005

pályázat

2009-2010

pályázat

2012

pályázat

felújítás

2008-09

önerő

bölcsőde és I ütem bővítés

2009-11

pályázat

II ütem bővítés
2013-16
Komplex ökoturisztikai fogadóközpont

pályázat

Művelődési ház és könyvtár
Általános Iskola
felújítás

Trojkó és Rezutsekkastély

Jankovich-kúria és
környezete

Meszlényi – Exler –
Wetzel kastély
Lehoczky-ház,
Rózsamajor
Bay-kastély
(Modrovich-kastély)

bővítés
Óvoda és bölcsőde

- rendezvényközpont I-II ütem

2005-2009

pályázat

- hotel, étterem I. ütem

2007

önerő

- hotel, étterem II. ütem

2009

önerő

- hotel, étterem wellness rész

2012

önerő

2011-12

pályázat

nem felújított

magán kézben van

nem ismert

magán kézben van

polgármesteri hivatal
külterületen felújításra vár
felújítva, vállalkozás központja

A vallás tekintetében Rácalmás a sokszínűség városa, öt vallás képviselői éltek és emeletek szakrális
épületeket, építményeket a településen. Katolikus, evangélikus, református, görögkeleti
templomokat, vallási emlékeket és zsidó sírokat találhatók itt melyek felújítása némileg késésben van
a kúriákhoz képest.
A görögkeleti Szerb templom felújított állapotban várja látogatóit. A templom környezetét azonban
közelmúltban jelentősen átalakította a magaspart csúszásveszélyességének megszűntetésére épített
támfal és védmű-rendszer. A műszakias látvány és a település történeti múltjának szimbóluma
között disszonáns hatás tájépítészeti eszközökkel szükséges orvosolni.
Rácalmás 10/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete szabályozza a város temetkezési rendjét és
határozza meg a városban található lezárt temetőket és kegyeleti emlékhelyeket. A rendelet
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értelmében a Hrsz 1576/1 alatt található katolikus temető lesz a továbbiakban, a városban a
temetkezésre kijelölt temető, míg a Hrsz 6528 alatti izraelita temető és a Hrsz 154 alatti Szerb
ortodoxtemető kegyeleti emlékhelyként kezelendő. Szovjet kegyeleti emlékhelyként őrzendő meg a
Hrsz 640/6 alatt található katonai sírok területe is.
A katolikus temető legértékesebb része az un Kápolnadomb melynek magaslatán áll a Jankovichkápolna amely egyben a főút meghatározó látványossága is, ezért állapota településképi jelentőségű.
A kápolnát a közelmúltban újították fel. A Pajzs család szintén a katolikus temetőben álló, de modern
felfogású és korai vasbeton technológiával készült síremléke szintén településképi jelentőségű elem,
sajnos rosszállapotban van, felújításra szorul. A Temetőkeresztet 1800-ban állították a temetődomb
tetejére, szintén településképi jelentőségű és jó állapotú elem, műemlék. A Pieta szobor szintén
műemlék, ugyanakkor érzékenyebb kőanyaga következtében kicsit rosszabb állapotú műemlék,
felújításra szorul. A településtörténeti jelentőségű Bay kripta településtörténeti jelentőségű, ahogy a
48-as hősök (Hattyúfi Kristóf, Márkus István, Rode Nepomuki János) síremlékei is. Síremlékek állapota
változó. Külön említést érdemel a Pajzs család síremlékéhez vezető Vadgesztenyefa-sor (10 db),
melyek megőrzésről és megújításáról gondoskodni kell. Tekintettel arra, hogy a jelentős
településtörténeti értékekkel rendelkező temetőben jelentős a temethető területek aránya, az
értékek megőrzését a temetőként történő továbbhasznosítás jelentené.
Az Izraelita temető kitisztítására 2014-ben, a Holokauszt emlékévben került sor. A jelentős
begyomosodás folyamatos kezelést, az inváziós növényfajok előretörésének rendszeres
megakadályozását követeli meg. A Szerb temetőben a kegyeleti jelleg kegyeleti elemekkel történő
helyreállítása jelent feladatot.
Több kőkereszt és kevés szentszobor ékesíti a települést. Ilyenek a 2014-ben felújított Nepomuki
Szent János szobor a Szent János téren, amely a Barina-patak közelében állhatott eredetileg, a
felújításra váró Szentháromság szobor a Szentháromság téren, továbbá ugyanitt a lebontott r.k.
templom előtt álló kereszt, valamint az egykori templomkertben álló Lourdesi barlang.
Településtörténeti szempontból is fontosak a település bevezető útjainál álló egykori határ, illetve
csomóponti kőkeresztek a Barina Dűlőben, a Duzlogi dűlőben, valamint a 6-os főúton.
A gazdasággal és termeléssel összefüggő emlékek részben a kúriákhoz kapcsolódnak, részben sajátos
egyedei elemei a településnek.
Az Ófaluban álló Salamon-kút, más néven Király-kút annak a forrásnak állít emléket, amely hűs
vizével emberemlékezet óta oltotta az ideérkezők szomját. Egy legenda úgy tartja, hogy Salamon
király ivott belőle, míg egy másik változat szerint II. Lajos királyunk pihent meg itt a mohácsi csatába
tartván. A kút állapota közepesnek mondható, környezet rendezésre szorul.
Szintén az Ófaluban található pincesor Rácalmás és a környék szőlő- és borkultúrájának emlékét őrzi.
A pincék állapota sajnálatos módon a lösz partfal folyamatos csúszása következtében erősen
megromlott, valamit a pincehomlokzatok karaktere a sok átépítés következtében zavaros jelleget
mutat. Azonban nem csak a pincesoron, hanem az egyes ingatlanokon sőt önállóan a főbb utcák
mentén is találhatunk értékes pincéket. Ezek közül kétségkívül a leghíresebb a Jankovich-kúria
udvarán található un. Pokol-pince. A magánterületen álló pincék feltérképezésére és az értékek
megőrzésére kataszterezés és értékvédelmi rendelet kidolgozása javasolható.
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A település jelenleg veszélyeztetett, de megőrzésre és további hasznosításra javasolható pincéi a
Szentháromság térrel szemben elhelyezkedő 20-30 méter magas partfalba vájt kőboltozatos pincék.
Biztonságos állapotuk kialakítása együtt kezelendő a partfal biztosításával.
A település kommunikációs főterét a régi piacteret a település 2013-ban újította fel.
A településen, többek között a Nagy-szigeten termelt hagyományos almák átteleltetést szolgálta a
szintén partfalba épített Bay almaház. Korábban a szigeten is volt önállóan álló, hasonló rendeltetésű
épület. Az ivóvízhálózat kiépítése előtt a nagymennyiségű vízfogyasztás kiegyenlített biztosítását
szolgálták azok az uradalmi víztornyok, amelyek egyes kúriákhoz tartoztak. Ilyenek a volt Tallián kúria
és a Jankovich kúria udvarán álló tornyok. A paraszti Rácalmásból a pincéken kívül alig maradtak fent
gazdálkodási emlékek. Kivételt képez a Halász köz 1 szám alatti kukorica-góré, melynek megőrzését
támogatással kellene elérni.
Petőfi téren álló trafikot a polgári Rácalmás ma élő, nagyszülő korú lakosai őrzik szép emlékükben. Az
építmény ismételten újságosként, fagylaltosként, vagy trafikként történő hasznosítása javasolható.
A település büszkesége a Kossuth L. u. 19 alatt fennmaradt Gyógyszertári portál, amely szintén az
épület illeszkedő hasznosításával őrizhető meg.
A Faluvédők védelmi javaslatai alapján megállapítható, hogy a település városias emlékművei és
művészeti alkotásai is a lakók szívéhez nőttek. Az alábbi alkotások legalább egyedei tájérték rangra,
vagy az értéktárba történő felvételre javasolhatók:
 Petőfi szobor, melynek mellszobrát és környezetét 2013-ban újították meg,
 Millecentenáriumi emlékmű,
 Rácalmás almafája, Milleniumi tó partján
 Rácalmás címere, Milleniumi tó partján, majd a polgármesteri hivatal előtt,
 A helyi fafaragó tábor szobrai, többek között „Feribácsi a Szegényház utolsó lakója”
szobor,
 Holokauszt emlékmű, amely szintén a Holokauszt emlékévében avattak fel
 Halász szobor, melynek Ráctemplom alatti felállítást a település évek óta tervezi
Rácalmás természet- és tájvédelme, épített környezet védelme – Összefoglalás









A településen egy országos és két helyi jelentőségű természetvédelmi terület is található. A
Rácalmási Duna-ág és parti sávja a Duna és ártere Natura 2000 oltalom alatt álló kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület része.
Az országos jelentőségű természetvédelmi területre nem készült kezelési terv.
A Nagy-sziget élővilága a korábbi használat következtében eltérő ökológiai állapotú, az északi
szigetrészre a bolygatás, a délire a háborítatlanság jellemző.
A település része a Világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének (római
Limesnek köszönheti), továbbá a Duna és a szigetek Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területnek számítanak.
A kulturális örökség tekintetében 5 műemlék, további helyi védettségű épület és régészeti
lelőhelyek is vannak a településen. A településen 8 felújított kúria is található.
A településen számos egyedi tájérték (emlékmű, feszület, szobor stb.) található, valamint a
táji értékekhez sorolhatóak a Duna-parti ligeterdők, de még nem készült el az egyedi
tájértékek katasztere.
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Zöldfelület-gazdálkodás

A városi zöldfelületeknek kiemelt szerepe van a város élhetőségének kialakításában: módosítja a
szélsőséges éghajlati jelenségek hatásait, befolyásolja a levegő légnedvességének alakulását,
tompítja a légszennyezést és a zajártalmakat. Emellett ökológiai, higiéniai, gyógyító, rekreációs,
városszerkezeti, esztétikai és humán-komfort tekintetében is pozitív rendeltetése van. A városi
zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban alapvető igény az arányos területi megoszlás, a térbeli
folyamatosság és a hálózati összekötöttség.113
3.7.1 Rácalmás zöldfelületi rendszere
A zöldfelületi rendszer elemeit csoportosíthatjuk pl. az elhelyezkedésük (külterületi, belterületi), a
funkcióik (védő, kondicionáló, termelési cél), a tulajdonos (köztulajdon, magántulajdon), a használat
(közhasználatú, korlátozottan közhasználatú, közhasználat elől elzárt) szerint. A települési zöldfelületgazdálkodás a köztulajdonú, közhasználatú, kondicionáló (különösen: rekreációs) célú zöldfelületielemekkel kiemelten foglalkozik. Rácalmáson előforduló főbb zöldfelületi elemeket a 23. táblázat
foglalja össze.
23. táblázat: Zöldfelületi elemek Rácalmáson
Belterületi vagy településszegélyen elhelyezkedő zöldfelületi elemek
Zöldfelületi elem típus megnevezése
Zöldfelületi elemek
Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények
Rácalmási Manóvár Óvoda és Bölcsőde kertje
Rácalmási Jankovich Miklós Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola kertje
Művelődési Ház és Könyvtár kertje
Városháza kertje
Jankovich kúria kertje
Zöldfelületi intézmények (olyan létesítmények,
Működő katolikus temető
melyek működéséhez elengedhetetlen a nagy
Bezárt temetők: szerb temető, izraelita temető
kiterjedésű zöldfelület)
MG Sportcentrum kertje
Sportpálya (Május 1. u.)
A zöldfelületi intézményekből egyházi tulajdonú,
Rác köz – Görögkeleti szerb templom előtti zöldfelület
de önkormányzati fenntartású közhasználatú
Egykori katolikus templom kertje
területek
Közkert/közpark (Zkk/Zkp a jelenlegi
Milleniumi Park
településrendezési terv alapján)
Szent János tér
Korányi Sándor tér
Szentháromság tér
Széchenyi István tér
Fő tér (Petőfi tér – Petőfi szobor)
Deák Ferenc tér (Holokauszt emlékmű)
Bay tér
Rákóczi Ferenc u. – Kamilla köz közötti közpark
Móricz Zsigmond utcai játszótér (hrsz 61)
Martinász játszótér (hrsz 1959/1)
Erdőterület
6. sz. főút menti véderdősáv
Fasorok és útmenti zöldsávok
Belterületi közutak menti fasorok, zöldsávok
Vízfolyások menti lineáris zöldfelületi elemek
Barina-patak menti zöldsáv
Egyéb zöldfelületi elemek
Magánkertek zöldfelületei

113

Nagy 2008.
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Külterületi zöldfelületi elemek
Zöldfelületi elemek
Nagy-sziget erdőterületei
Vízfolyások menti erdőterületek
Vízfolyások menti lineáris zöldfelületi elemek és
Duna-part
állóvizek
Vízfolyások külterületi szakaszi mentén ligeterdők,
gyepek
Mezőgazdasági területek
Szántóterületek, kertek, gyepterületek
Zöldfelületi elem típus megnevezése
Erdőterület

Belterületi zöldfelületi elemek
A település közterületein és az önkormányzati intézmények területein álló növényállomány 2009
nyarán felmérésre kerültek, a felmérés eredményéről a zöldfelületi kataszter készült, egyes fák helyi
védelem alá helyezésére is javaslat érkezett. A felmérés eredményét a korábbi (2010) települési
környezetvédelmi program tartalmazza. A település utcái mentén 2009-ben kb. 3500 db fa került
kataszterezésre, az utcák többsége fásított. Az előző program óta 2014. ősz és 2015. ősz között több
mint 1000 db fát ültettek a településen (pl. Tóth Árpád utcában, Duna-parton)114. A település lakó-és
üdülőterületeinek utcái jellemzően fásítottak, gyakran előforduló fafajok a 2009-es fakataszter
alapján pl. dió (Juglans regia), vérszilva (Prunus cerasifera ’Nigra’), meggy (Prunus cerasus), szilva
(Prunus domestica), nyír (Betula pendula), korai juhar (Acer platanoides). A településen kiemelkedő
jelentőségű a fásítás tekintetében a civilek kezdeményezése, közreműködése.
34. ábra: Vérszilva fasor a Fő utcán115

A településen nagyon kevés tényleges rekreációs (pihenő, játszó-és sportolási célú) színteret biztosító
közpark, játszótér található (a 23. táblázatban felsoroltakból leginkább a Fő tér (Petőfi tér), a
Milleniumi park és a játszóterek ilyenek). A korábbi környezetvédelmi program alapján a fejlesztési
területeken a településrendezési terven jelzett közparkok, közterek egy része beépített területként
valósult meg, tovább rontva a település közpark ellátottságát.

114
115

Kazsóki Sándor szóbeli közlése alapján.
Fotó: B.Zs.
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Az előző környezetvédelmi program óta (2011-2015 között) az alábbi zöldfelület-fejlesztési projektek
valósultak meg:
 Széchényi tér, közösségi pihenő (Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület) - 2011
 óvodakert felújítása, ütemezett fejlesztése (I. ütem: 2013, II. ütem: 2014, a III. ütem
megvalósítása jelenleg folyamatban van)
 Petőfi szobor környékének kertépítészeti munkái, új Petőfi szobor (Fő tér) – 2013
 Szent János tér (Nepomuki Szent János szobor felújítva) - 2013
 Deák Ferenc tér környezetrendezése, új Holokauszt emlékmű – 2014
 Izraelita temető rendbetétele – 2014
 Orvosi rendelő előtti közterület - 2014
 fásítási program folytatása – 2014, 2015
 kosárlabda pálya (iskolakert) építése – 2015
Rácalmáson a civil kezdeményezés a fásítások kezdeményezése és megvalósítása mellett a
„közösségi kertészkedésben” is megmutatkozik: számos közösségi virágágyat a civil szervezetek vagy
baráti társaságok gondoznak.
Külterületi zöldfelületi elemek
A külterületi zöldfelület nagy részét a szántóterületek alkotják (kb. a település 60%-a) – és a
nagyüzemi művelésnek köszönhetően mezővédő erdősávok, külterületi fasorok, cserjés mezsgyék
csak elszórva jelennek meg. Gyepes mezsgyék leginkább a földutak mentén, táblahatárok mentén
jelennek meg, melyek valószínűsíthetően az egykori nagy kiterjedésű löszpusztagyepek maradványai.
Az „agrársivatagot” tagolják a kisvízfolyások, és a mellettük húzódó gyepes-ligeterdő sávok, melyek
szélessége helyenként csupán néhány méter, míg más szakaszokon kiszélesednek (pl. Keleti-völgyi
patak esetén akár 150 m).
A mezőgazdasági területek másik nagy részét a kertek, zártkerti részek alkotják, melyek a Rácalmás
északi és déli részén, a Duna-part mentén helyezkednek el. A gyümölcsös-és veteményes művelése
mellett sajnos e területeken egyre inkább megfigyelhető a kiköltözés.
Rácalmás üzemtervezett erdőterületeit a 35. ábra mutatja be. Az ábra alapján is jól látható, hogy
Rácalmás erdőterületei leginkább a Nagy-sziget területére koncentrálódnak, illetve a vonalas
tájelemek mentén jellemzőek (utak, vízfolyások). Az erdőterületek nagy része védelmi –
természetvédelmi, mezővédő, talajvédelmi és településvédelmi – célú (378,39 ha), kisebb része
gazdasági erdő (23,18 ha), míg közjóléti erdő nincs a településen116. Az erdők nagy része állami
tulajdonú, kisebb része közösségi illetve magántulajdonú erdő. Az erdők kezelője nagyrészt a Sárosdi
Erdőgondnokság, valamint kisebb részben az Önkormányzat és a Pálhalmai Agrospeciál Kft. A Nagyszigeten a nemesnyaras állomány (a sziget északi része) mellett még jelentős tömbökben jelennek
meg őshonos kőrises-tölgyes erdők; a településen található egyéb erdőállományok részben telepített
idegenhonos állományok (nemesnyarasok, akácosok), illetve a kisvízfolyások mentén helyenként a
fűz-és nyárfajokból álló ártéri ligeterdő maradványok.
116

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/105215/Sarosdi_korzet_erdoterve.pdf/1d31f9d5-803a-470faba9-e73190086d0d
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35. ábra: Erdőterületek áttekintése 117

Külterületen elsősorban a Duna-part és a Nagy-sziget északi része tekinthető közhasználatú,
rekreációs célú zöldfelületi elemnek.
Zöldfelületi rendszerrel és egyes zöldfelületi elemekkel kapcsolatos problémák
A település zöldfelületi rendszerének egészét tekintve a hálózatszerűség hiánya az egyik
legalapvetőbb probléma.
Külterületen elsődleges probléma a mezővédő erdősávok hiánya, továbbá helyenként a
kisvízfolyások mentén túl keskeny puffersáv meghagyása. Az ipari-gazdasági területek telken belüli
védőfásítása sok esetben hiányos. Az ÉNy-i és D-i településszegélyeken hiányzik a véderdősáv a
lakóterületek és a mezőgazdasági területek között.
Belterületen a közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek funkcióhiánya, a meglévő kerti bútorok és
játszószerek rossz állapota jelent problémát. A zöldfelületi ellátottság (a Városszépítő Egyesület
zöldterület-kimutatása alapján, az önkormányzati fenntartású zöldfelületekkel számolva, lásd: 24.
táblázat) 27 m2/fő. Ez az adat ugyan kedvező arány lenne, amennyiben rekreációs célú zöldfelületek
lennének – azonban ebbe beletartoznak az útmenti zöldsávok, valamint az alulhasznosított
zöldfelületek (pl. a Barina-patak mentén kijelölt zöldterület) is. Továbbá a településrendezési terven
jelölt zöldterületek egy része ténylegesen nem tölt be rekreációs funkciót (azaz ténylegesen nem
közpark vagy közkert még, sok esetben csak annak helyét biztosítja), illetve amelyik rekreációs
helyszín, az is sok esetben funkcióhiányos. E problémakörből kiemelhető a játszóterek és sportolási
célú területek rendkívül alacsony aránya.
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http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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Inváziós növényfajok az alulhasznosított és/vagy bolygatott területeken jelennek meg elsősorban,
mint pl. a Rácalmási-sziget északi részén, a régi Bábolna Tsz. területein, a Barina-patak mentén és a
temetők nem hasznosított részein. A szárazabb területeken főleg bálványfa (Ailanthus altissima) és
fehér akác (Robinia pseudoacacia); az ártéren és a patak-menti területeken pedig főleg zöld juhar
(Acer negundo), valamint az aranyvessző (Solidago canadensis) jelent problémát.
A fapótlással kapcsolatosan az önkormányzati és civil törekvések eredmények figyelemreméltóak,
azonban érdemes lenne a fapótlást, valamint a zöldfelületek védelmét, használatát helyi rendeletben
szabályozni – mert jelenleg csak a Helyi Építési szabályzatban szerepel néhány előírás erre
vonatkozóan (Zöldfelületi értékvédelem 21. § - azonban fapótlással kapcsolatban nem fogalmaz meg
szabályokat).
3.7.2 Önkormányzati fenntartású zöldfelületek és fenntartási feladatok
A település zöldfelületi elemei közül jelen fejezet azok fenntartásával foglalkozik, melyek fenntartási
feladatainak elvégzéséért az Önkormányzat felel. Így pl. a Nagy-sziget fenntartási, kezelési
feladataival nem foglalkozik, mert a sziget kezelője a Vadex Kft. (vadgazdálkodás), a Sárosdi
Erdőgondnokság (erdészeti kezelő) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (természetvédelmi
kezelő). (Ugyanakkor a szigeten található tanösvény kezelője az Önkormányzat, mellyel a 3.6. fejezet
foglalkozik részletesen.)
Kazsóki Sándor (zöldfelületek fenntartásáért felelős személy az Önkormányzatnál) elmondása alapján
az önkormányzati fenntartású zöldfelületek közül intenzív (belterjes) fenntartású területek az
alábbiak:
 Milleniumi Park
 Szent János tér
 Korányi Sándor tér
 Széchenyi tér
 régi Községháza környezete
 Szentháromság tér
 Temető
 Jankovich kúria
 Rác köz (temetőkert)
 Fő tér
 Móricz Zsigmond utcai (61 hrsz) és Vasvirág utcai/Martinász (1959/1 hrsz) játszóterek
 utcai fasorok, kiemelten: Fő utca
Az intenzív fenntartású területek mellett a belterületen található egyéb közterületi zöldfelületek
extenzív (külterjes) fenntartásúak (pl. itt nincs öntözés, a kaszálásokat és metszéseket kevésbé
rendszeresen végzik). Az önkormányzat által fenntartott területek nagyságát és a fenntartás
módjának területi megoszlását a 24. táblázat jeleníti meg.
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24. táblázat: Önkormányzati fenntartású zöldfelületek nagysága Rácalmáson 118
Megnevezés

Mennyiség

Önkormányzati fenntartású zöldfelületek nagysága (m 2)
Öntözőrendszerrel ellátott terület nagysága (m2)

123757
intézménykertek

Intenzíven fenntartott terület nagysága (m2)

35500

Extenzíven fenntartott terület nagysága (m2)

88257

Egynyáriak (m2)

1300

Cserjék, évelők (m2)

9500

Fák (db)

3749

Öntözött gyep (m2)

7350

Extenzív gyep (m2)

105757

Felhasznált komposzt mennyiség (m3)

-

Felhasznált műtrágya mennyiség (t)

-

Fenntartásban résztvevő állandóan alkalmazott szakmunkások száma (fő)

3

Fenntartásban résztvevő állandóan alkalmazott betanított munkások száma (fő)

-

Közfoglalkoztatottak száma időtartam megjelöléssel (18fő/3hónap+6fő/2hónap)

6 fő/3 hónap
+
16 fő/6 hónap

A fent nevezett önkormányzati fenntartású zöldfelületeket az 1-7. sz. melléklet mutatja be.
A fent nevesített helyszíneken a fenntartási feladatok nem tervezettek vagy ütemezettek – adott
helyzethez (pl. időjárási körülmények) alkalmazkodó, „eseti jellegűek”.
A fenntartási feladatok kiterjednek az alábbi tevékenységekre119:
 öntözés (jelenleg vizes kocsiról, de tervezett egy fúrt kút létesítése a Milleniumi Parkban)
 virágágyások gondozása (öntözés napi szinten, gyomlálás, mulcsozás, kiültetés – egynyáriak,
ősszel pedig árvácska kiültetése)
 kaszálás (az időjárás függvényében)
 fák koronaalakítása (évente egyszer)
 medertisztítás (Milleniumi Park)
 cserjék metszése szükség szerint
Az önkormányzat eszközparkkal megfelelően ellátott, nagy teljesítményű fűnyíró gépekkel és fűnyíró
traktorokkal, a fenntartási feladatokat 3 állandó alkalmazott és idény-jelleggel 10-20 közmunkás
végzi. A kaszálások alkalmával a szerves hulladékot nem gyűjtik össze, hanem kint hagyják a
területen. Egyéb keletkező szerves hulladékokat sajnálatos módon égetéssel semmisítik meg,

118
119

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tájékoztatása és adatai alapján.
Kazsóki Sándor szóbeli közlése alapján.
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komposztáló telep/komposztáló hely nincs a településen a közterületekről elszállított
zöldhulladékok kezelésére.120
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tájékoztatása alapján a közösségi virágágyak
kialakítását, gondozását, virágok vásárlását, ültetését civilek végzik (sportolók, vállalkozók, iskolák,
egyház, cserkészek, nyugdíjasok). Évente egyszer Duna-part takarítási akciót szerveznek civil
összefogással (horgász, vízisport, polgárőr, városvédő), részt vesznek az országos Te-Szedd
mozgalomban (Városvédő Egyesület). A Virágos Rácalmásért mozgalom szorgalmazza a virágos
utcafrontok és szép porták kialakítását is (verseny).
Az intenzív lakossági részvétel mellett a helyi vállalkozók, vendéglátóhelyek is részt vesznek a
„környezetszépítésben”121:
 Vi-Pi büfé: Széchenyi tér, a büfé bejárata mellett, 3 m2 (virágosítás);
 Pomóthy Áruház: Széchenyi tér, az áruház parkolója melletti sáv, 15 m2 (növények
gondozása);
 ANIMO Fogadó: 6-os útbejáratánál, a fogadó bejárati portáljának, parkolójának virágosítása;
 EUWELD Kft.: Fő utca melletti szalagágy egy részének gondozása, kb. 10 m2;
 HANKOOK TIRE Kft.: közösségi élet támogatása, pl. játszótér kialakítása, virágosítás
támogatása
3.7.3

Zöldfelületi rendszerrel, zöldfelületi elemekkel kapcsolatos fejlesztési szándékok és
javaslatok
Zöldfelületi rendszerrel kapcsolatos fejlesztési szándékok:
 külterületen a dűlőutak fásítása (Városszépítő Egyesület kezdeményezésére)
 közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek kialakítása, meglévő elemek fejlesztése
További javaslatok:
 hálózatszerűség erősítése belterületen és külterületen egyaránt, kiemelten: a belterületi
zöldfelületek és a Duna-part kapcsolatainak erősítése, kialakítása
 véderdősávok telepítésének folytatása (pl. 6. sz. főút mentén és az ÉNy-i, D-i
településszegélyeken)
 a külterületi mezővédő fásítások előtt a mezsgyék és természetvédelmi jelentőségük
felmérése
Zöldfelületi elemekkel kapcsolatos fejlesztési szándékok122:
 Milleniumi park: funkcióbővítés
 Barina-patak mentén: közhasználatú rekreációs zöldfelület és sportcsarnok kialakítása
 termálfürdő létesítéséhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztések (termálfürdő kertje)
 temető megújítása (pl. bálványfa irtása, új parcellák kijelölése, ravatalozó építése)
 Szentháromság tér K-i része – emlékművek környezetrendezése
 Szerb templom kertjének környezetrendezése és a Rác-közben épített gabion támfalak
növénytelepítése
 Óvoda kertjének terv szerinti befejezése
120

Kazsóki Sándor és Krausz Marianna szóbeli, írásbeli közlése alapján.
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tájékoztatása és adatai alapján.
122
Az Önkormányzat és a Városvédő Egyesület tájékoztatása alapján.
121
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Pincesori támfalépítések folytatása, előtér megújítása
játszóterek létrehozása több korcsoport számára 1 játszóhely/500fő igény szerint és max.
500 m elérhetőséggel
tanösvény fogadóépületének és létesítményeinek felújítása
Duna-part környezetrendezése, túraútvonalak fejlesztése

Szabályozási, igazgatási és egyéb javaslatok:
 zöldfelület-fenntartásért (is) felelős önkormányzati szervezet létrehozása, az
Önkormányzatnál szakirányú végzettségű, felelős személy kijelölése (főkertész) és a
megfelelő források biztosítása (elkülönített költség-tervezet)
 szabályozás: fapótlással, zöldfelületek védelmével és használatával kapcsolatos helyi rendelet
megalkotása
 az egykori magtár bekapcsolása a termálturizmus programba
Jelen környezetvédelmi program időszaka alatt (2016-2022) az Önkormányzat szándékai szerint
fejleszteni kívánt zöldfelületi elemeket a 36. ábra mutatja be.
36. ábra: Jelen programozási időszakban fejleszteni kívánt zöldfelületi elemek elhelyezkedése

Rácalmás zöldfelület-gazdálkodása – Összefoglalás





Rácalmás zöldfelületi rendszerének egészén tekintve legnagyobb probléma a hálózatszerűség
hiánya: hiányoznak az egyes zöldfelületi elemeket összekötő lineáris elemek.
A településen nagyon kevés tényleges rekreációs (pihenő, játszó-és sportolási célú) színteret
biztosító közpark, játszótér található, illetve a meglévő elemek sok esetben funkcióhiányosak.
Ugyanakkor az érvényes településrendezési tervben számos zöldterület került kijelölésre, így
a rekreációs célú közhasználatú zöldfelületek helye biztosított.
A zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos fenntartási feladatok nem tervezettek vagy
ütemezettek, hanem adott helyzethez alkalmazkodó, „eseti jellegűek”. A zöldfelületek
fenntartásakor keletkezett szerves hulladékot égetéssel semmisítik meg.
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Kiemelkedő jelentőségű a fásítás és a virágágyak létesítése, gondozása tekintetében a civilek
kezdeményezése, közreműködése.
Külterületen legértékesebb zöldfelületi elemek a Nagy-sziget védett erdőterületei és a Dunapart, a szántóterületek közti a gyepes mezsgyék és a kisvízfolyások menti ligeterdők.
Külterületen elsődleges probléma a mezővédő erdősávok hiánya, továbbá helyenként a
kisvízfolyások mentén túl keskeny puffersáv meghagyása. A védő funkciójú zöldsávok
elsősorban az ÉNy-i és D-i településszegélyeken hiányoznak, továbbá az ipari-gazdasági
területek telkén belül.

Települési környezet és közműellátás

3.8.1 Közterületek tisztasága
Jelenleg állandó jelleggel működő szervezeti egység nincs a feladat ellátására. Az Önkormányzat
tájékoztatása alapján a közterületekről, a kihelyezett hulladékgyűjtőkből napi rendszerességgel kerül
összegyűjtésre a hulladék, a közmunkások segítségével (napi szinten 2 db 120 l kukányi
mennyiséget). A városban 3 db hulladék gyűjtő sziget található, ahol jelenleg csak üveg hulladék
gyűjtése folyik, de későbbiekben papír és alumínium hulladékok gyűjtését is tervezi az
Önkormányzat. Az edényeket havi rendszerességgel üríti a városba szolgáltató cég (Dunanett Kft.).
PET palack gyűjtés is folyik a városban: a hónap utolsó szerdáján kerül elszállításra az összegyűjtött
hulladék, úgy hogy a lakók a házaik elé helyezik ki a zsákokat. A köztisztaságról szóló helyi
szabályozások Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati
rendelete a köztisztaság fenntartásáról, az avar és a kerti hulladékok égetéséről és a közterületek
használatáról, melyet a 21/2014. (XI.19.) és a 7/2015. (III.24.) önkormányzati rendelettel
módosítottak (a módosítások az avar és kerti hulladék égetésére vonatkoznak).
3.8.2 Ivóvízellátás
Rácalmás vízellátását az Ercsi-Dunaújváros regionális távvezetékről biztosítják. A regionális
vezetékről történő leágazás után a Petőfi Sándor utca vonalán kiépített gerincvezetékről táplált
elosztóhálózaton keresztül történik. A szükséges vízmennyiség tározását és a nyomás biztosítását a
gerincvezeték mellett telepített víztorony biztosítja. A Király utcában 2014-ben történt ivóvíz építés.
Az ÁNTSZ Regionális Intézetének nyilvántartásából az üzemeltető (Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft.), valamint a közegészségügyi hatóság által végzett mikroszkópos biológiai, bakteriológiai, kémiai
vizsgálatok alapján a szolgáltatott víz jó minőségű, megbízható (25. táblázat). A település
tulajdonában lévő 2 db fúrt kutat nem üzemeltetik.123

123

Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
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25. táblázat: A településen szolgáltatott ivóvíz jellemző minőségi paraméterei összevetésben a jogszabályi
előírásokkal124
Jellemző elem
pH
fajlagos vezetőképesség (µS/cm)
KOIps (mg/l O2)
Nátrium (mg/l)
Ammónium
Nitrit (mg/l)
Nitrát (mg/l)
Klorid (mg/l)
Szulfát (mg/l)
Vas (µg/l)
Mangán (µg/l)

Megengedett határérték
6,5-9,5
2.500
5
200
0,5
0,5
50
250
250
200
50

Jellemző települési érték
7,7
820
0,5
<0,03
<0,01
3
30
130
60
<10

Érdemes megemlíteni, hogy a Hankook Tire Magyarország Kft. jelenleg még az ipari víz szükségletét is
közüzemi ivóvízzel fedezni, de az ipari vizek biztosítására már folyamatban van egy kút kialakítása
(ivóvíz minőségi igényt feltételez a technológia). A meglévő gyártócsarnok mennyiségi igényét mind
ivó, mind ipari és tűzivíz tekintetében a telekhatárig a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.
üzemeltetésében lévő a DN 225-as vezetékről leágazó DN 150-es vezetékről, a telekhatáron belül a
30795/2011. ikt. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján megvalósított közműhálózat útján
biztosítja125.
3.8.3 Csapadékvíz-gazdálkodás
A település belterületén keletkezett csapadékvizek végső befogadója a Rácalmási-Duna. A
csapadékvíz elvetető rendszer csatlakozási módjai a vízfolyáshoz:
 A 13-0-0; 14-0-0; 15-0-0; 16-0-0 levezető nyílt árkokon keresztül a Barina-patak mellékágának
dísztó feletti nyílt árkába (Helyes Imre utca, Park köz, Balassi Bálint utca).
 A Rácalmás 1421/18 hrsz-ú nyílt árkon keresztül a Barina-patak mellékágának dísztó feletti
nyílt árkába (Balassi Bálint utca).
 A Barina-patak mellékág nyomvonalában található 2 x Ø400 mm meglévő csatornába vezetve
közvetlenül (Kinizsi Pál utca, Babits Mihály utca, Zrínyi Miklós utca), vagy a Pintér-tó
levezetését is biztosító Ø600 mm csatornán keresztül (Rákóczi Ferenc utca, Katona József
utca).
 A Barina-patak mellékágába a Pintér-tó felett (Kamilla köz, Rákóczi Ferenc utca).
Az elmúlt években – jelentős részben a felszínmozgásos területek védelme érdekében – számos
beruházás történt a csapadékvizek elvezetéséhez kapcsolódóan:





2015-ben: Rózsa u., József Attila u.,
2013-ban: Martinász u., Vasvirág u., Rózsa u. Arany J. u.,
2012: Venyimi u., Rózsa u., Jázmin u., Tulipán u., Révai u., Tóth Árpád u., Kulcsi út
csapadékvíz elvezető árok burkolása,
2011: Rác köz, Ófalu, Nap u., Kulcsi út, Révai u., Sirály u.

124

http://www.mezofoldviz.hu/mezofoldviz/
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
125
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A Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén a keletkezett csapadékvizeket külön hálózaton gyűjtik
össze. A csapadékvíz egy része a tetőzetről kerül összegyűjtésre, míg másik része az utakról, a
rakodó- és parkoló területekről. Szétválasztásra van szükség, mert a tetőzetről összegyűjtött
csapadékvíz tisztának tekinthető, a parkoló és rakodó területekre lehulló csapadékvíz üzemanyaggal
és olajszármazékkal esetlegesen szennyeződhet. A Névtelen árok befogadóképességét nem lehet
növelni, így a III. ütem bővítését követően a csapadékvizek visszatartása szükséges egy kb. 2000 m3es záportározó építésével. A záportározóból a víz késleltetett bevezetéssel a Névtelen árokba jut. A
befogadó szennyezőanyag-terhelésének csökkentése érdekében az alapanyag szállítás, a
rakodóudvar és a parkoló területén keletkező csapadékvíz iszap- és olajfogó műtárgyakon keresztül
érkezik a záportározóba126.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. Újgalambosi telephelyén az istállók mellől, illetve a betonozott
területekről, trágyaszállítási útvonalakról – ahol a csapadékvíz esetlegesen trágyalével, csurgaléklével
szennyeződhet – a csapadékvizet a csurgalékvíz elvezető csatornába vezetik, ahová az istállók
tisztítása során a mosási víz is jut. A telep D-i határa mentén nyílt földárok vezeti el a
csapadékvizeket. A termény betakarítás létesítményeinél a csapadékvizet természetes árokba
vezetik. A természetes árok a keverőüzem, valamint terménytároló épület mögött, a sertéstelepet
elválasztó kerítéssel párhuzamosan, ahhoz közel halad. A természetes árkon keresztül a csapadékvíz
a telephellyel szomszédos mezőgazdasági területre vezetődik, elszikkad127.
3.8.4 Energiagazdálkodás
Rácalmás villamosenergia-ellátása (E-ON Áramszolgáltató Zrt.) a Dunaújváros II. 120/20 kV-os
alállomástól indított 20 kV-os szabadvezeték hálózaton keresztül történik. A fogyasztókat a 20/0,4
kV-os transzformátorállomásoktól indított 0,4 kV-os, túlnyomó részben szabadvezetékes hálózaton át
látják el. Az Önkormányzat 2006-ban a település teljes területén lecserélte az utcai lámpákat. A régi,
elavultak helyére, energiatakarékos, nem fényszennyező fényforrások kerültek. Az önkormányzati
intézmények már mind energiatakarékos fényforrásokkal vannak ellátva. A város számára kiemelt
feladat az önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítésének elvégzése, a fejlesztési elképzelések
között szerepel egy hőszivattyú telep és csatlakozó vezetékhálózat kiépítése, az iskola, óvoda és
művelődési ház geotermikus energiával történő fűtéshez128.
Fotovoltaikus rendszerek telepítése 2015-ben valósult meg a településen (Szigetfő utca 17., Szigetfő
utca 31. – 37. ábra) a Környezet és Energia Operatív Program Keretében. Használati melegvíz igény
kielégítése napkollektoros rendszer telepítésével a FA-FARM Kft-nél (Venyimi út 9.) 2012-ben
megvalósult, szintén a Környezet és Energia Operatív Program támogatásával.

126 Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
127 Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
128 Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
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37. ábra: Fotovoltaikus rendszer paneljei a Szigetfő utcában129

A Pálhalmai Agrospeciál Kft. Újgalambosi telephelyén 2007-ben nyílt meg egy biogáz üzem130. A
létesítmény évente 120 450 t szerves anyag fermentálását végezheti el (almos trágyát nem tud
befogadni a rendszer), 2012-ben a ténylegesen kezelt anyagok mennyisége 51909 t volt131. A mezofil
környezetben termelt biogázt két konténeres gázmotor üzemeltetésére használják. A beépített
villamos kapacitás 1,7 MW. A megtermelt villamos energia törvényben meghatározott keretek között
kerül értékesítésre.
A 0179/2 és 0182/4 hrsz-ú telkeken a Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft. 14 db-os szélerőműparkra
építési engedéllyel rendelkezik.
Rácalmás település földgázellátása a 6. sz. főúttól nyugatra, 6 bar-os NA300 vezetékről történik. A
települési hálózat 3,0 bar nyomáson üzemel. A fogyasztók részére szükséges készüléknyomást az
ingatlanokon telepített egyedi nyomáscsökkentők biztosítják. Rácalmás területén az ingatlanok szinte
100%-án lehetőség van a vezetékes gázra való rákötésre. Az évek során az újabb és újabb
lakóterületek beépülésével növekedett a gázcsőhálózat hossza, 2000-ben még 36,1 km, 2009-ben
már 48 km-nyi hálózat biztosította a zavartalan ellátást. A gázzal fűtött lakások száma ez idő alatt
csaknem másfélszeresére növekedett 1074-ről 1482-re. Távfűtés a településen nem működik132.
2016. január 1-jétől Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Baranya és Fejér megyében az Első Nemzeti
Közműszolgáltató Zrt-hez tartozó (ENKSZ) Főgáz Zrt. lett a földgázfelhasználók új egyetemes
szolgáltatója133.
A Hankook Tire Magyarország Kft. telephelyén a meglévő villamosenergia igény 56000 kWh/nap,
(saját transzformátor állomással rendelkeznek, 110 kV-os rendszerről veszik), amely a IV. ütem
megvalósulásával 190000 kWh/nap mennyiséggel növekszik várhatóan134. A jelenlegi 6000 Nm3/h
földgázigény az E.ON hálózatáról biztosítják (Pb tartályokkal is rendelkeznek), az igény nem változik a
bővítéssel. Az 5 db kazán teljesítménye 50MW feletti. A Pálhalmai Agrospeciál Kft. Újgalambosi
129 Fotó: B.Zs.
130
http://www.agrospecial.hu/tevekenysegek/biogaz+termeles/biogaz+termeles+2.html
131
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának
ellenőrző vizsgálata (2013).
132
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
133
http://www.enksz.hu/Agazatok/Foldgaz
134
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
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telephelyének áramellátása az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt-vel kötött általános közüzemi
szerződés alapján a sertésüzemet és a keverőüzemet elválasztó kerítésnél található 400 kVA
teljesítményű 20/0,4 kV-os transzformátorról történik. A szerződésben lekötött teljesítményszint
360 kW. 2011-ben a telephely villamosenergia felhasználása 344 341 kWh/év, földgáz felhasználása
201 494 m3/év volt135.
3.8.5

Közlekedés-és szállításszervezés

Külső kapcsolatok
Rácalmás település közúti közlekedési kapcsolatai igen jók, hiszen a település a 6. sz. főútról és az
M6 autópályáról is könnyen elérhető Budapest vagy Pécs felől, illetve a 62. sz. főút is közvetlen
kapcsolatot biztosít Székesfehérvár felé. Rácalmás az M6 autópályáról északon a Kulcs-Rácalmás,
délen a Dunaújváros Észak csomópontról érhető el; a 6. sz. főútról az 51123. j. bekötőúton, Kulcs felől
pedig az 51122 j. bekötőúton lehet megközelíteni a települést. A meglévő közúti kapcsolatok (38.
ábra) mellett a tervezett M8 autópálya megépülésével középtávon várhatóan Rácalmás közlekedési
potenciálja erősödik. A településen halad keresztül a 42. sz., azaz a Puszaszabolcs-Dunaújváros-Paks
egyvágányú vasútvonal, mely Rácalmáson megállóhellyel rendelkezik. Mindezek alapján a település
közúti és vasúti megközelíthetősége kedvező. A főbb forgalmi adatok a 3.1.1 fejezetben olvashatók.
38. ábra: Rácalmás közúti kapcsolatai136

A vízi közlekedéshez személyforgalom szempontjából a kulcsi hajóállomáshoz, a teherforgalom
tekintetében a dunaújvárosi nemzetközi és országos jelentőségű kikötőhöz kapcsolódhat.
Rácalmáson egy kishajó és csónakkikötő található a Rácalmási Duna-ágon.

135
136

Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
http://kira.gov.hu/kira/main.jsp
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Rácalmásnak – tekintve, hogy helyben kevés munkahely és szolgáltatás érhető el – jó közlekedési
kapcsolatai miatt jelentős az ingázási forgalma. Hardi (2015)137 alapján megállapítható, hogy
Rácalmásról Dunaújváros az elsődleges célpont, míg Dunaújvárosról is jelentős az ingázók száma
Rácalmás felé – így kölcsönös munkaerő-áramlás figyelhető meg. Rácalmás az ún. önálló
vonzáskörzettel nem rendelkező, de jelentős létszámot vonzó települések közé sorolható
(mikroközpont). Dunaújvároshoz nemcsak a munkahelyek miatt, hanem egészségügyi, kereskedelmi
szempontból, illetve a szórakozási és a kulturális események szempontjából is kötődik a lakosság. A
másik két ingázási célpont a településről: Budapest és Székesfehérvár, melyeket elsősorban a
munkahely, illetve a kereskedelmi létesítmények miatt keres fel a lakosság. 138
Közúti közlekedés
Rácalmáson az országos és megyei átlagot is meghaladja az ezer főre eső személygépkocsik száma
(39. ábra), 2013-ben átlagosan minden harmadik lakosra jutott egy személygépkocsi (1000 főre
337 db).
39. ábra: Személygépkocsik száma, ezer lakosra139

A város közútúthálózatának jellemzőit 2009-2014 közötti időszakban a 26. táblázat foglalja össze. A
táblázatban a teljes területére vetített adatok szerepelnek, azonban a főutak és az autópálya adatait
nem tartalmazza. Országos tulajdonú közút az 51122 j. közút (Kulcsi út), valamint az 51123 j. közút
(Fő út). A táblázat adatai alapján jól látható, hogy a 2009-2014 közötti időszakban folyamatosan,
évről évre javult a kiépített önkormányzati utak aránya.

137

Hardi 2015.
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
139
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/
138
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26. táblázat: A város úthálózatának adatai140

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Önkormányzati
kiépített út és köztér
hossza (km)
29,3
30
31,6
33
34,9
36,7

Önkormányzati
kiépítetlen út és
köztér hossza (km)
42,4
42
40,1
39
37
35,3

Önkormányzati
kiépített út és köztér
területe (1000 m2)
126,3
129
134,8
142,4
151,8
161

Állami
közutak
hossza (km)
2,729
2,729
2,729
2,729
2,805
2,805

Állami közutak
területe (1000
m2)
16,374
16,374
16,374
16,374
16,83
16,83

A fenti adatok értelmezéséhez fontos kiemelni, hogy a belterületi közúthálózat az összes
önkormányzati közút 72 km-nyi hosszából 41 km-t tesz ki141.
A 26. táblázatban szereplő adatok szerint a helyi közúthálózat kiépítettsége csak kb. 50%-os, azonban
ez a külterületi és belterületi közúthálózatra együttesen vonatkozik. A belterületi közutak tényleges
kiépítettsége kb. 90%-os (41 km-ből 36,7 km – 2014-ben, mely azóta tovább javult).
A település területét érintő országos közutak főbb forgalmi adatait a 3.1.1. fejezet foglalja össze, a
közutak kezelőit, valamint a téli üzemeltetés rendszerét pedig a 27. táblázat.
27. táblázat: Rácalmás területén található közutak kezelői142
Útkategória
M6 autópálya

autópálya

6. sz. főút

I. rendű főút

62. sz. főút

II. rendű főút

51122 j. közút
(Kulcsi út)
51123 j. közút
(Fő út)

bekötő út
bekötő út

Közútkezelő
M6 Duna Autópálya
Koncessziós Zrt. / DunaIntertoll Zrt.
Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága
Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága
Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága
Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága

Üzemmérnökség

Téli üzemeltetés

Iváncsa
Üzemmérnökség

őrjáratos

Dunaújvárosi
mérnökség
Dunaújvárosi
mérnökség
Dunaújvárosi
mérnökség
Dunaújvárosi
mérnökség

őrjáratos
őrjáratos
rajonos
rajonos*

egyéb belterületi és
a Közútkezelő Kht.
külterületi közutak,
szempontjából
egyéb helyi
besorolásuk:
Rácalmás Város
„fehér utak” – az
közutak
19/1994. (V. 31.)
Önkormányzata
önkormányzat végzi
KHVM rendelet
az üzemeltetést
alapján
*: A rajonos rendszerbe tartozó utak esetén az út állapotát az útellenőrökön kívül csak a kritikus időszakokban
kivezényelt elhárító gépkocsi vezetője ellenőrzi, a védekezés pedig nem terjed ki az út teljes hosszára, csupán
annak veszélyes részeire (ívek, emelkedők stb.).

A Fő út és a Kulcsi út esetén a téli síkosságmentesítés során a rajonos rendszer az Önkormányzat
elmondása alapján problémákat okoz a közúti közlekedésben – az illetékes megyei közútkezelő nem
mindig tudja rövid idő alatt teljesíteni kötelességét – így az említett utak esetén sokszor a települési
Önkormányzat végezteti el a síkosságmentesítést.

140

http://statinfo.ksh.hu/
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=16&ev=2012
142
http://kira.gov.hu/
141
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A településen belüli közlekedést nehezíti, hogy a 6. sz. főútról egyetlen bejárat (egyetlen kiépített
közúti csomópont) van a település felé – ezért a Fő utca nagy forgalmat bonyolít (ahogy a 3.1
fejezetben is említésre került).
A kevésbé központi fekvésű és kevésbé forgalmas – elsősorban családi házas - területeken a széles
utcák a parkoló járművek mellett is lehetővé teszik az akadálytalan közlekedést útszéli parkolással.
Azonban nagyobb forgalmat generálnak a középületek, így például a Polgármesteri Hivatal, a
köznevelési-és oktatási intézmények, az üzletek, a vasútállomás. A Polgármesteri Hivatalnál és az
Óvodánál, valamint az Iskolánál a parkolás kérdését megoldották.
A települési (nagyrészt belterületi) közlekedési hálózat fejlesztése folyamatban van, 2011-2015
között megvalósult közúthálózat-fejlesztési projektek a következők voltak143:
 Csillag utca, Hold utca útépítés – 2015
 Úthálózat fejlesztés kivitelezése (Babits u., Kinizsi u., Helyes u., Nap u., Venyimi u.) – 2014
 Martinász úthálózat fejlesztés kivitelezés – 2013
 Művelődési ház környéki utak, Béla köz, parkoló építés kivitelezése – 2012
 Révai, Tóth Árpád utcák útépítés, csapadékvíz-elvezetés kivitelezése – 2012
 Útépítés kivitelezése (Móricz u., Mikszáth u., Táncsics u., Jókai u.) – 2011
 739 hrsz útépítés kivitelezése – 2011
 Pacsirta utca útalap építése – 2011
 Révai, Tóth Árpád utcák útépítés, csapadékvíz-elvezetés – 2011
A közúthálózat fejlesztését szolgáló beruházásokon kívül a meglévő utak állapotának javítását célzó
projektek a következők voltak:
 Arany János utca útfelújítás kivitelezés – 2014
 Bay tér szemétszállító forduló és kapubejárók burkolat helyreállítása – 2014
 Mester u. burkolatfelújítás – 2014
 Iskola u. burkolatfelújítás – 2014
 Barina utca útjavítási munkái – 2011
A már megvalósult beruházások jól jelzik a folyamatos közúthálózat-fejlesztési és javítási
szándékokat, melyek kiegészítendők a jelenleg folyamatban lévő, előkészítés alatt álló
fejlesztésekkel (Grosz Krisztina, a Fejér Európa Kft. ügyvezető igazgatója – a vezető tervező –
tájékoztatása alapján):
 6. sz. főút és a Venyimi út csomópontjának kiépítése, valamint a Venyimi út fejlesztése
(engedélyezési terv)
 a tervezett termálfürdő megközelíthetőségére Kulcs felől egy összekötőút építése (döntéselőkészítő tanulmány és tanulmánytervek, egyelőre több nyomvonal-változat)
A jelenleg tervezés alatt álló összekötő utak (Venyimi út és a fürdő megközelítését szolgáló út)
megépítésével a Fő út forgalmi terhelése mérsékelhető lenne.
Továbbá az Integrált Városfejlesztési Stratégiában említett közútfejlesztési projektek: a
parkolófejlesztési szándék az Ófalu területén, illetve a belterületi utak további pormentesítése.

143

A felsorolt fejlesztési projektek az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján kerültek összegzésre.
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Kerékpáros és gyalogos közlekedés
Rácalmáson a kerékpárutak és járdák hosszának adatait 2009-2014 között a 28. táblázat tartalmazza.
Jól látható, hogy az utóbbi években sem a kerékpárút-hálózat, sem a járdák hossza nem bővült
jelentősen.
28. táblázat: Kerékpárúthálózat és járdák adatai 2009-2014 között144

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Önkormányzati kerékpárút, közös
gyalog- és kerékpárút hossza (km)
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1
6,1

Önkormányzati kiépített
járda hossza (km)
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
14,3

A település főutcáján (Népfront utca) teljes hosszában kerékpárút növeli a közlekedők biztonságát. A
település jelenlegi belső kerékpárútja kapcsolódik a Duna menti regionális kerékpárhálózathoz.
Kiépített, közel 5 km hosszú kerékpárút épült Rácalmás és Dunaújváros között végig a Nagy-sziget
természetvédelmi terület mentén.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján a kerékpáros infrastruktúra elemei hiányosak, a
kiépítettség nem teljes körű. A nagy kerékpáros forgalmat vonzó létesítmények – oktatási
intézmények, vasútállomás, üzletek – mellett a kerékpártárolók mennyisége kevés. Továbbá gondot
jelent a járdák hiánya a városban – pl. a vasútállomás megközelítése is nehézkes, az odavezető
útszakasz rossz állapotú, a 6. sz. főúton nincs gyalogátkelőhely kijelölve, így az átkelés sem
biztonságos.
A közelmúltban (2011-2015 között) megvalósult járdaépítések, felújítások a következők voltak:
 Fő utca temető melletti járda építés – 2015
 Pincesor és kúria közötti járda építés – 2015
 Somogyi Béla utca járda kivitelezés – 2014
 Temetői járda helyreállítása – 2013
 Arany János utca járdaépítés kivitelezése – 2012-2013
 Egészségháznál kert, parkoló, járda építés kivitelezése – 2012
 Korányi tér járdafelújítás kivitelezése – 2012
Továbbá jelenleg tervezés alatt álló kerékpárút-hálózat fejlesztési projektek a következők (Grosz
Krisztina, a Fejér Európa Kft. ügyvezető igazgatója – a vezető tervező – tájékoztatása alapján):
 Arany János utca - Szélescsapás út - Jégmadár utca gyalog- és kerékpárút (engedélyezési terv)
 Koltói Anna utca - Kulcsi út gyalog- és kerékpárút (engedélyezési terv)

144

http://statinfo.ksh.hu/
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Tömegközlekedés145
Rácalmást 42. sz. Pusztaszabolcs-Dunaújváros között villamosított vasútvonal érinti. Rácalmáson egy
vasútállomás található, mely a lakott területektől távol helyezkedik el. Budapestre munkanapokon és
hétvégenként 15 vonat közlekedik (reggel és délután óránként). Dunaújváros irányába valamivel
kevesebb, 11 vonatpár közlekedik naponta. A hétvégi (szombat, vasárnapi) menetrend mindkét
irányban megegyezik a munkanapival.
Nagyban nehezíti a Dunaújvárosba való bejárást, hogy a dunaújvárosi vasútállomás is távol esik az
utazók célpontjaitól. Az sem előnyös, hogy a Rácalmási állomás távol esik a várostól, a lakott
települést a 6-os út fizikailag is elválasztja az állomástól, gyalogosan megközelíteni azt veszélyes. A
vasútállomásra vezető út állapota rossz, közvilágítása hiányos, a vasútállomás közvetlen
környezetének fejlesztése – a MÁV-val együttműködve – indokolt.
A Pusztaszabolcs – Dunaújváros – Paks vasútvonal kétvágányúsítása szerepel az Országos
Területrendezési Tervben, de a MÁV álláspontja szerint a forgalom jelenlegi mértéke (lásd: 3.5.
fejezet) nem indokolja a közeli megvalósítást.
Rácalmáson helyi buszjárat nincs. A helyközi autóbusz-közlekedést az Alba Volán biztosítja Rácalmás
számára, amelynek autóbuszai közvetlen összeköttetést teremtenek Dunaújvárossal és a szomszédos
Kulccsal, a település 6 db megállójából (6. út, Községháza, Bejárati út, Mikszáth K. utca, Népfront u.
45, Újtelep). A menetidő Rácalmás községháza megállóhelytől számítva 18 perc. A 6. sz. főúton
található autóbusz-megállóból pedig a főváros valamint a nagyobb városok közül Érd és
Százhalombatta érhető el átszállás nélkül. A megyeszékhely, Székesfehérvár csak Dunaújvárosi
átszállással közelíthető meg.
Hétköznapokon Rácalmás, községháza megállóhelyről 29 járat indul Dunaújváros irányába; a reggeli
órákban 20 percenként, napközben óránként, délután 20 percenként, este ismét óránkénti követési
idővel. (Három további járatpár a Hankook-ot is érinti a műszakváltás időszakában.) Hétvégén
(szombat, vasárnap) ritkábban közlekednek az autóbuszok (óránként, illetve délután félóránként).
A buszok Kulcs irányába is tovább közlekednek, így az északi városrész tömegközlekedési helyzete
valamivel kedvezőbb.
Szállításszervezés
Az átmenő teherforgalom a településen viszonylag jelentős, de ez elsősorban az M6 autópályán, a 6.
és a 62. sz. főutakon, valamint a vasútvonalon valósul meg – így a település belterületét nem érinti. A
közúti nehézgépjármű adatokat a 29. táblázat foglalja össze. A 42. sz. vasútvonalon átmenő
teherfogalmi adatokat a 3.5 fejezet említi (2012. december és 2013. november között nappal 5 db,
éjszaka 4 db tehervonat volt az átlagos napi forgalom).

145

Jelen fejezet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Megalapozó munkarésze alapján készült.
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29. táblázat: Átmenő közúti teherforgalom Rácalmáson 2014-es adatok alapján146
Közút megnevezése
M6 autópálya
6. sz. főút
62. sz. főút
51122 j. közút (Kulcsi út)
51123 j. közút (Fő út)

Átlagos összes nehézgépjármű
forgalom (jármű/nap)
1194
608
1162
93
235

A településre irányuló célforgalom, illetve innen induló teherfogalom elsősorban az ipari,
kereskedelmi létesítményekhez és mezőgazdasági üzemekhez köthető. Azonban ezek elhelyezkedése
miatt (főleg külterületen) nagyrészt a fő közlekedési utakat (6. sz., 62. sz. főutak és M6 autópálya)
terhelik. Legnagyobb teherforgalmat indukáló ipari létesítmény a Hankook gumigyár, melynek
szállítási útvonala elkerüli Rácalmás lakott területeit (40. ábra).
Ezen az úton bonyolódik az alapanyagok, termékek beszállítása, valamint a késztermékek és
hulladékok kiszállítása kamionokkal és tartályautókkal, valamint a személyautó és az autóbusz
forgalom.
40. ábra: A Hankook gumigyárba érkező és innen induló tehergépjármű forgalom szállítási útvonala 147

A Hankook gumigyár III. ütemének (azaz a jelenlegi állapot, a tervezett bővítés nélkül) forgalomvonzó
nagyságát a 30. táblázat mutatja be.

146

http://kira.gov.hu/kira/main.jsp
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
147
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30. táblázat: Átmenő közúti teherforgalom Rácalmáson 2014-es adatok alapján148

Járműtípus

Egyéb szállítók

Buszok

Személyautók

Időszakok
Belépő/kilépő (nappal: 6-22
forgalom
óráig, éjjel:
22-6 óráig)
Be
Nappal
Éjjel
Ki
Nappal
Éjjel
Be
Nappal
Éjjel
Ki
Nappal
Éjjel
Be
Ki

Mennyiség (E/nap)
80
0
80
0
41
14
41
14
390
390

A közelmúltban, elsősorban a teherszállítás okán megvalósult közútfejlesztési projekt az alábbi volt:
 Hankook körforgó 5. ág kivitelezése – 2014
A jövőben indokolt lenne a buszok fogadására alkalmas buszforduló és megfelelően árnyékolt
fogadóhely kiépítése, ugyanis jelenleg a gyárba a beérkező buszforgalmat csak közterületen tudja
fogadni, saját telken belül nem – és a buszokra való fel-és leszállás balesetveszélyes.
Rácalmás települési környezete – Összefoglalás











Jelenleg állandó jelleggel működő szervezeti egység nincs közterület tisztaság feladatának
ellátására.
A víz, villamosenergia, földgáz ellátás megoldott, semmi probléma nem merül fel ezekkel
kapcsolatban.
Az elmúlt években – jelentős részben a felszínmozgásos területek védelme érdekében –
számos beruházás történt a csapadékvizek elvezetéséhez kapcsolódóan, ugyanakkor a
csapadékvizek hasznosítása, tisztítása további lehetőséget jelent.
A településen biogázüzem és fotovoltatikus rendszerek formájában alternatív
energiaforrások hasznosítására is van példa.
Rácalmás település közúti közlekedési kapcsolatai igen jók, hiszen a település a 6. sz. főútról
és az M6 autópályáról is könnyen elérhető, ugyanakkor gondot jelent az ingázás, és hogy a
6. sz. főútról egyetlen bejárat (egyetlen kiépített közúti csomópont) van a település felé.
A településre irányuló célforgalom, illetve innen induló teherfogalom elsősorban az ipari,
kereskedelmi létesítményekhez és mezőgazdasági üzemekhez köthető.
A téli síkosságmentesítés során a rajonos rendszer problémákat okoz a közúti
közlekedésben, bizonyos utaknál.
A kerékpáros infrastruktúra elemei hiányosak, a kiépítettség nem teljes körű. A nagy
kerékpáros forgalmat vonzó létesítmények – oktatási intézmények, vasútállomás, üzletek –
mellett a kerékpártárolók mennyisége kevés. Gondot jelent a járdák hiánya a városban.

148

Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
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Környezetbiztonság

3.9.1 Csúszásveszélyes magaspart
Rácalmás esetében a geológiai – talajtani adottságok felszínmozgásra hajlamossá tesznek egyes
tájrészleteket, a csúszásveszélyes terület kiterjedése kb. 18 ha149. 2003, februárban a húsz-harminc
méter magas löszparton elterülő részen megmozdult a föld. A hóolvadást követő csúszások miatt 220
méter hosszúságban elvált a magas part koronája a talaj többi részétől. Az öt cm-es repedés
házfalakat, kerítéseket, melléképületeket rongált meg. 2009-re a Bajcsy-Zsilinszky utca szinte teljes
hosszában, a Kossuth és Kiss Ernő utcákban is markáns felszíni süllyedések, öv-szerű repedések,
épület-és közműkárosodások keletkeztek – a jelenség végig fut a teljes ófalui részen. A további károk
megelőzése érdekében 2009-től állami és Uniós támogatással jelentős kármegelőzési munkálatok
történtek a helyi védettségű Ófalunak a megvédésére és a Baboskerti részen, melyek a korlátozott
pénzügyi lehetőségek miatt, több ütemre lettek bontva. A Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében Rácalmás ófalusi partfalszakasz védelmi munkáinak első üteme 2009-2010 között, a II/a.
ütem kivitelezése 2010-2011 között, a II/b. ütem 2012-13, a III. ütem 2013-2014 között készült el. A
beruházások keretében mélydrénezés, fúrt cölöptámaszok építés, hosszú gabionkosaras támfal és
betontámfal építés, felszíni vizek elvezetése történt150.
3.9.2 Ár-és belvízgazdálkodás
Rácalmás Város esetében elméletileg két fajta vízkárt kiváltó okot lehet említeni. Az egyik a
településre hulló csapadékból származó un. helyi vízkár, a másik a Duna folyamon levonuló árvízkár.
Az előbbinél elsősorban a Barina-patak és mellékága jelenthet problémát. Az elmúlt időszak
eseményeit alapul véve a lefolyás ideje maximum egy óra, ilyen rövid idő alatt viszont nagyon nehéz
bármiféle kárelhárításra felkészülni. A településen három beavatkozási helyszín nevesített helyi
vízkár esetén: Csillag, Nap, Hold utcák (2010-ben volt csapadékvíz elöntés ezen a településrészen);
0373/8 hrsz-ú utca, Kinizsi Pál utca151.
A közigazgatási területből 620 ha, a település 15%-a terül el a mértékadó árvízszint alatt és ebből
csak 221 ha tartozik a Duna medréhez, tehát meghatározó az érzékeny, a víz által befolyásolt, azaz a
rendszeresen elöntött területek nagysága is152. Rácalmás esetében nincs kiépített árvízvédelmi
fővédvonal, települési körtöltés, de még nyárigát sem található a területen. A település ún.
magasparti elhelyezkedésű, körtöltéssel nem rendelkező, nyílt ártéri adottságú (31. táblázat).
31. táblázat: Az elmúlt évtized nagyobb árvízeinek tetőző vízállásail153

Állomás
Dunaújváros
Adony

2002
97,44 mBf
98,96 mBf

2006
97,52 mBf
99,06 mBf

2010
97,13 mBf
98,68 mBf

2013
97,83 mBf
99,34 mBf

A Duna árvizei akadálytalanul tudnak behatolni a K-i, alacsonyabban elhelyezkedő településrészhez –
Raáb Ervin sétány – mivel az a nagyvízi meder részét képezik. Itt nagyvíz idején a vízszint megközelíti
az ingatlanok – 227/1, /2, /6, /7, /8, /9, 246/2, 0504/1, /2 hrsz - határát. Erre példa 2013 tavaszán
levonuló árhullám idején is volt. Beépített és állandóan lakott területet ugyanakkor nem
149

Rácalmás város önkormányzata, települési környezetvédelmi program (2010).
http://terkepter.palyazat.gov.hu/
151
Rácalmás város vízkárelhárítási terve (2013).
152
Rácalmás város önkormányzata, települési környezetvédelmi program (2010).
153
Rácalmás város vízkárelhárítási terve (2013).
150
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veszélyeztetett a Duna árvize, az elöntés károkat nem okozott, az elmúlt időszakban sem volt
szükség az árvízi szint kialakulása esetén sem védekezésre, de még lokalizációra sem. A települések
ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Rácalmás nem veszélyeztetett település154.
3.9.3 Éghajlatváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás
Az alkalmazkodás egyrészt értékelhető a váratlan csapadékeseményekre való felkészülés
vonatkozásában. A városban a szilárd burkolatú utak úgy kerültek és kerülnek kialakításra, hogy
mellette a csapadékvíz elvezetése is megoldásra kerül, ahol lehet burkolt árok formájában. A burkolt
árokrendszerből a csapadékvíz a Millenniumi tavon keresztül a Barina-patakban kerül levezetésre a
Dunába, illetve a Somogyi B. utcán keresztül szintén a Dunába, és a Baboskerti vízelvezetés szintén a
Dunába kerül levezetésre. Az elmúlt időszakban rendkívüli hóviharos állapot nem volt a városban, a
hókotrásról az önkormányzat szerződés alapján gondoskodik helyi vállalkozóval. Az alkalmazkodást
szükséges vizsgálni a településklíma tekintetében is, ebből a szempontból a település zöldfelületei,
és ezeknek várható változásai mérvadóak (lásd 3.7. fejezet).
3.9.4 Haváriahelyzetek
Magyarország Földrengési Információs Rendszere nyilvántartása alapján a településen földrengés
nem fordult elő155. A talajvízszint viszonylagos mélysége – a felszín alatt átlagosan 8 m – szerencsés
adottság, mert felszíni szennyezéssel járó havária esemény bekövetkezése esetén is kisebb az esélye
a felszín alatti elérésének.
Mivel a Hankook Tire Magyarország Kft. a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek kategóriájába sorolandó, integrált irányítási rendszerét úgy építette ki, hogy az alkalmas
legyen a Seveso II irányelv szerinti működés biztosítására. A cég biztonsági jelentés készítésére
kötelezett, melynek mellékletét képezi jelen Belső védelmi terv156157.
A mértékadó veszélyes anyagok (pl. cink-oxid), illetve a gumiabroncs üzem területén található azon
anyagok, amelyek égésekor nagy mennyiségben toxikus égéstermékek keletkezhetnek (pl.
gumiabroncsok, kén), az alábbi technológiai létesítményekben jelennek meg:
 készáruraktárak,
 alapanyagraktárak,
 GT raktár/Building létesítmények,
 technológiai terek (Mixing),
 kénraktárak,
 cseppfolyós propán tartály.
A biztonságot szolgáló berendezésekhez, építményekhez kármentők, figyelő- és jelzőrendszer, illetve
a szennyvíztisztító tartozik. Mivel a telephely közvetlen közelében más veszélyes üzem nincs, ún.
külső dominó hatással nem kell számolni.
154

Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
156
Hankook Tire Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. Gumiabroncsgyár, 219/2011. (X.20.)
Kormányrendelet szerinti Belső védelmi terv (2014).
157
Hankook Tire Magyarország Kft. Gumiabroncsgyár, 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet szerinti, a
technológiai bővítés III. fázisához kapcsolódó felülvizsgált biztonsági jelentés a veszélyes tevékenység
megkezdéséhez (2014).
155
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A cég telephelyén havária esetén először az Üzemi Kárelhárítási Tervben foglaltak szerint kell eljárni,
majd maradvány szennyezettség esetében a kármentesítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat
(219/2004. Korm. rend.) kell betartani. A felszín alatti vízszennyezés bekövetkezését – az
utánpótlódás megszüntetésével és a szennyeződött talaj haladéktalan eltávolításával, ill. fokozott
elővigyázatossággal – meg kell, és meg lehet akadályozni. A tűzesetek hatékony kezelését biztosítja a
kiépítésre került, és bővítés során kerülő korszerű tűzvédelmi rendszer és a tűzvédelmi szabályzat
előírásainak betartása158.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft. balesetek megelőzése és azok környezeti következményeinek
minimalizálása érdekében számos tervvel és szabályzattal rendelkezik (pl. HACCP-terv, Tanúsított ISO
2001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer és Környezetközponti Irányítási Rendszer),
illetve üzemen belüli figyelőhálózatokat működtet (pl. vegyszerraktár, csurgalékvíz-csatorna hálózat,
Veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely, szennyvízkibocsátás ellenőrzése, vízkutak előírt
gyakoriságú mintavételezése, vizsgálata, dokumentálása)159.
Közlekedésbiztonsági szempontból a Rácalmáson keresztülhaladó közutak rácalmási szakaszainak
baleseti statisztikája viszonylag kedvező. A közúti közlekedési balesetek statisztikáját 2009-2014
között a 32. táblázat mutatja be160. A táblázat alapján is látható, hogy a balesetek nagyrészt a lakott
területen belül történnek – azonban ezek többnyire szerencsére könnyebb sérüléssel járó balesetek.
Legutóbb 2015-ben történt halálos baleset a település közigazgatási területén (ez még nem látszik a
KSH adataiból): az M6 és a 62. sz. főút csomópontjánál161.
32. táblázat: Közlekedési balesetek száma Rácalmáson 2009-2014 között162

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Halálos
közúti
baleset (eset)
0
0
0
0
0
1

Súlyos
sérüléses közúti
baleset (eset)
0
1
1
2
1
0

Könnyű sérüléses
közúti baleset
(eset)
3
4
6
4
5
4

Lakott területen
történt összes
baleset (eset)

Lakott területen
kívül történt összes
baleset (eset)

2
5
3

1
0
4

3
1
4

3
5
1

Rácalmás környezetbiztonsága – Összefoglalás



2009-től állami és Uniós támogatással jelentős kármegelőzési munkálatok történtek az Ófalu
a megvédésére a felszínmozgásos területeken.
Bár a település közigazgatási területének 15%-a a mértékadó alatt található, az elmúlt
időszakban sem volt szükség az árvízi szint kialakulása esetén sem védekezésre, de még
lokalizációra sem.

158

Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III.
ütem)(2012).
159
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012).
160
http://statinfo.ksh.hu/
161
http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/elobal.html
162
http://kira.gov.hu/
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A Hankook Tire Magyarország Kft. a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek kategóriájába sorolandó.
Sem a településen működő nagyüzemeknél, sem máshol nem fordult elő az elmúlt
időszakban környezetvédelmi szempontból releváns haváriahelyzet.

3.10 Környezettudatosság, környezeti nevelés, tájékoztatás és társadalmi
részvétel
A településen a környezettudatosság szempontjából meghatározó az oktatási intézmények szerepe.
A Manóvár Óvoda és Bölcsődében a környezeti nevelés központi téma, dombágyásban nevelik a
zöldségeket, virágágyat gondoznak, takarítják az óvodaudvart, hulladékot gyűjtenek, minden
októberben fát ültetnek. A Jankovich Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ökoiskola
minősítéssel rendelkezik, a diákok szelektíven gyűjtik a szemetet, papírgyűjtést szerveznek, az
elhasznált elemeket folyamatosan, az elektronikai hulladékot évente kétszer gyűjtik. Programokon
felhívják a gyerekek figyelmét az újrahasznosítás fontosságára, részt vesznek a „Te-Szedd”
mozgalomban, iskolaszépítési programon, a Duna-part takarításában. Az iskolában a fentiek mellett
környezetismereti, környezetvédelmi, színjátszó és íjász szakkörökön van lehetőségük részt venni a
tanulóknak163. Mindkét intézmény megemlékezik a Víz világnapjáról, a Madarak és Fák napjáról.
A rácalmási civil szervezetek (33. táblázat) aktívan részt vesznek a települési környezet alakításában,
ki kell emelni a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület sokoldalú tevékenységét. Az egyesület
oktatási, tájékoztatási és propaganda tevékenységet végez, előadásokat, konferenciákat és
rendezvényeket szervez; előmozdítja az egyesületek együttműködését; szorgalmazza az önkéntes
társadalmi munkát és annak megbecsülését; támogatja és szervezi az amatőr művészeti
eseményeket és fesztiválokat. A közösségi virágágyak kialakítását, gondozását, virágok vásárlását,
ültetését szintén civilek végzik (sportolók, vállalkozók, iskolák, egyház, cserkészek, nyugdíjasok).
Évente egyszer Duna-part takarítási akciót szerveznek civil összefogással, részt vesznek az országos
„Te-Szedd” mozgalomban.
33. táblázat: Bejegyzett rácalmási civil szervezetek 164

Szervezet neve
Rácalmási „Sirály” Közhasznú
Horgász Egyesület
Rácalmási Sportegyesület
Rácalmási Városvédő és Szépítő
Egyesület
Szent György Polgárőr
Egyesület
Rácalmási Napsugár
Asszonykórus Egyesület
Híd Európába Közalapítvány
Vállalkozók Rácalmásért
Egyesülete

163
164

Szervezet székhelye
Rácalmás, Táncsics M. u. 16.
Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.
Rácalmás, Szigetfő u. 11-13.
Rácalmás, Hold u. 2.
Rácalmás, Prekop F. u. 14.
Rácalmás, Széchenyi tér 19.
Rácalmás, Széchenyi tér 12.

Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015).
http://racalmas.hu/index.php/civil-szervezetek/
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A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ jelentős lehetőséget rejt, meghatározó
potenciállal rendelkezik a környezeti nevelés, oktatás tekintetében. Az épületegyüttesében helyet
kaptak irodák, bemutatótermek, konferenciaterem és kézműves műhelyek is, a központ az általános
iskolával közösen indította be a Természetismereti Szakkört, amelynek keretein belül a helyi diákok
megismerkedhetnek közvetlen környezetükkel. Az ökoturisztikai központ kínálatát kiegészíti, hogy a
Nagy-szigeten két kiépített hosszabb és rövidebb túraútvonalon kialakított tanösvény várja az
érdeklődőket. Az erdei sétautakon 17 db nagyméretű információs táblával ellátott állomás ad
részletes útmutatást a szigetről, a Dunáról, az élővilágról, az ember tudatos jelenlétéről, Rácalmás
történetéről. Bizonyos megállóknál esőházak és madárvárták is rendelkezésre állnak. A mélyebben
fekvő ártereken és mocsaras területeken pallós cölöphidak vezetnek át.
A településen működő nagyobb üzemek (Hankook Tire Magyarország Kft., Pálhalmai Agrospeciál Kft.)
rendszeresen tartanak oktatásokat a munkavállalóknak környezetvédelmi kérdésekről is, részt
vesznek helyi közösségi programokon, továbbá rendelkeznek ISO 140001 szabvánnyal, amely
útmutatóként szolgál a környezetirányítási kiépítésében és fejlesztésében.
A helyi kommunikáció szempontjából meghatározó, hogy a városban élő lakosság a város honlapján
(www.racalmas.hu) tájékozódhat minden fontos és lényeges információról, illetve az idősebb
korosztály a havonként megjelenő Rácalmás újságból. A település működtet egy városi Tv műsort is,
mely szintén a helyben történő eseményekről nyújt összefoglalót. Egyre népszerűbb a közösségi
oldalak használata is, az önkormányzat előszeretettel használja ezt a forrást is. Közmeghallgatásra
évente egyszer kerül sor (beszámoló az előző évről, tervek, költségvetés) nagyobb, vagy több polgárt
érintő beruházásnál évközben is (vélemények kérése, meghallgatása, érintettekkel való akár
személyes egyeztetés) Ilyen volt az elmúlt időszakban pl. a fürdő/sportcsarnok beruházás, a Kamasz
Tanya kialakítása, a partfal stabilizálás, de az utcák aszfaltozása is. Itt a lakosok hozzászólhatnak,
javaslatot tehetnek, bírálhatnak. Konzultációra itt is van lehetőség, továbbá polgármesteri, képviselői
fogadóórán.
Jelenleg a település környezeti állapotáról nem állnak rendelkezésre összegzett, folyamatosan
frissülő adatok az önkormányzat számára, egy információs rendszer formájában – ezáltal a
lakosság tájékoztathatósága is korlátozott.
Környezettudatosság, környezeti nevelés, tájékoztatás és társadalmi részvétel Rácalmáson –
Összefoglalás







Jankovich Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ökoiskola minősítéssel rendelkezik, a
Manóvár Óvoda és Bölcsődében a környezeti nevelés központi téma.
A rácalmási civil szervezetek aktívan részt vesznek a települési környezet alakításában.
A településen működő nagyobb üzemek (Hankook Tire Magyarország Kft., Pálhalmai
Agrospeciál Kft.) rendszeresen tartanak oktatásokat a munkavállalóknak környezetvédelmi
kérdésekről is, részt vesznek helyi közösségi programokon.
A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ jelentős lehetőséget rejt, meghatározó
potenciállal rendelkezik a környezeti nevelés, oktatás tekintetében.
Jelenleg a település környezeti állapotáról nem állnak rendelkezésre összegzett,
folyamatosan frissülő adatok az önkormányzat számára.
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4. Az előző környezetvédelmi programban meghatározott célok és elért
eredmények értékelése
A 2010-es települési környezetvédelmi program értékelése a korábbi program célkitűzéseinek
táblázatos áttekintésével történik (34. táblázat). Az egyes célkitűzések értékelésénél az alábbi
lehetőségek merülhetnek fel:








a célkitűzés bár nem valósult meg, de aktualitását vesztette – ennek esetenként az az oka,
hogy adott feladat a korábbi program készítésének időpontjában még a települési
önkormányzat feladata volt, míg mára már nem az (nem aktuális)
a célkitűzés megvalósítása folyamatban van, de e folyamat jelen környezetvédelmi
programozási időszakban is tovább folytatandó (folyamatos)
a célkitűzés megvalósult, további teendő nincs – illetve esetenként az üzemeltetés,
fenntartás a feladat – de ezeket külön specifikus célként nem szükséges nevesíteni a
programban (megvalósult)
a célkitűzés még nem valósult meg, de jelen környezetvédelmi program készítésekor is
aktuális, így továbbra is célkitűzés marad (aktuális)
a célkitűzés más célkitűzésekhez kapcsolódóan, komplex módom megvalósítandó, vagy
megvalósuló feladat részét képezi; illetve a meghatározott cél a településfejlesztési
irányoknál alapelvként figyelembe veendő, így nem szükséges a környezetvédelmi
programban külön célként megfogalmazni (integrálandó)

A fentiek alapján azok a célok kerülnek nevesítésre jelen környezetvédelmi programban is
(esetenként más struktúrában, összevontan), melyek az „aktuális”, illetve „folyamatos” kategóriákba
soroltak. E célok zölddel kiemelésre kerültek a táblázatban. Néhány „nem aktuális” korábbi célkitűzés
alapelvként kezelendő, így az 5.3 fejezet tartalmazza őket – de ezzel együtt jelen környezetvédelmi
program specifikus célként már nem nevesíti őket (pl. környezetvédelmi követelmények
érvényesítése az építési-, bontási engedélyezési eljárás során vagy engedélyeztetés, ill. a fejlesztési
feladatok megvalósításánál a zajvédelmi követelmények érvényesítése).
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34. táblázat: A 2010-es települési környezetvédelmi program célkitűzéseinek értékelése

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

felújított intézmények száma
szelektív hulladék-gyűjtést
végző intézmények

integrálandó

"zöld" beszerzések száma

integrálandó

környezetkímélő parkolók
aránya

folyamatos

4.1.1 Környezettudatosság növelése akcióprogram
I. Célkitűzés: Környezettudatos „gondos gazda” önkormányzat
I/1. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények környezetbarát fejlesztése
1. Új önkormányzati intézmények beltéri levegőminőségének javítása
2. Az önkormányzati irodák, intézmények hulladékának szelektív gyűjtése (lásd
részletesen a Hulladékgazdálkodás Akcióprogramban)
3. Önkormányzati beszerzéseknél környezetvédelmi szempontok megfogalmazása az EU
által kiadott önkormányzati útmutató alapján

X
X
X

4. Az önkormányzati intézmények parkolóinak környezetkímélő kialakítása

folyamatos

I/2. A közvilágítás energiabarát fejlesztése
1. Kedvező fényhasznosítású fényforrások alkalmazása

X

2. Jó hatásfokú lámpatestek alkalmazása

X

fényforrások száma
jó hatásfokú lámpatestek
száma

I/3. EMAS rendszer bevezetése az önkormányzatnál
1. Környezeti felülvizsgálat elvégeztetése
X
közzétett adatok száma
2. Környezetvédelmi auditálás
X
auditált intézmények száma
II. Célkitűzés: Megbízható és elérhető környezeti információk, fejlett egyéni és közösségi ismeretszerző/ismeretterjesztő csatornák kialakítása
II/1. Önkormányzati tájékoztató kampányok
megvalósított
1. Átfogó környezeti médiaprogramok indítása tematikus témákban
folyamatos
médiaprogramok száma
2. Az átfogó környezeti médiaprogramok kidolgozásában és megvalósításában a civil
bevont civil szervezetek
folyamatos
szervezetek részvételének erősítése és támogatása
száma
II/2. Környezeti információk gyűjtése és rendszeres közzététele
1. Települési (elektronikus alapú) Környezetinformációs Rendszer kialakítása és
X
naprakész adatbázis
folyamatos frissítése
II/3. Ismeretszerző/ismeretterjesztő csatornák kiépítése és a rendszeres tájékoztatás megszervezése
a környezet-védelmi rovatot
1. Az önkormányzati honlapon környezetvédelmi rovat kialakítása és üzemeltetése
X
látogatók száma
2. Kábeltévében környezetvédelmi rovat kialakítása és üzemeltetése

X

3. Önkormányzati környezetvédelmi kiadványok készítése

X
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megvalósult

megvalósult
megvalósult
nem aktuális
nem aktuális

aktuális
aktuális

aktuális

aktuális

rovatot figyelők száma

nem aktuális

kiadott kiadványok száma a
megadott témákban

nem aktuális
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Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

4. Környezetvédelmi engedélyeztetések esetében közmeghallgatáson való lakossági
részvétel ösztönzése

folyamatos

közétett felhívások száma

integrálandó

5. Önszerveződő csoportok akcióinak támogatása

folyamatos

támogatott civil akciók
száma/év

folyamatos

X

Települési Környezeti Nevelési
Program kihirdetése

nem aktuális

kidolgozott stratégiák száma

nem aktuális

létrehozott munkacsoportok
száma

nem aktuális

támogatás tárgya és mértéke

folyamatos

rendezvények száma
évenként

aktuális

III. Célkitűzés: Környezettudatosság közvetítése az oktatásban, nevelésben, továbbképzésben
III/1. A Települési Környezeti Nevelési Program kidolgozása és megvalósítása
1. A Települési Környezeti Nevelési Program kidolgozása

2. Az iskolában a helyi környezeti nevelési stratégiák kidolgozása, a Települési Környezeti
X
Nevelési Programmal való összehangolása, harmonizálása
3. Tantárgyanként környezeti munkacsoportok létrehozása az iskola pedagógusainak
X
részvételével
4. Az óvoda és az iskola környezeti neveléssel kapcsolatos feladatainak támogatása,
folyamatos
ösztönzése
5. „Sportolj egészséges környezetben”: A környezeti nevelés és egészségnevelés
folyamatos
összekapcsolása helyi rendezvényeken
III/2. Oktatás és közművelődés számára környezetvédelmi tanfolyamok és továbbképzések szervezése
1. Környezeti Nevelési Munkacsoport létrehozása

X

2. Helyi továbbképzések szervezése pedagógusok számára
3. Önkormányzati dolgozók részére környezetvédelmi továbbképzések szervezése
4. Művelődési ház, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ környezetvédelmi
programjainak támogatása

folyamatos
folyamatos
folyamatos

munkacsoport tagjainak
száma
továbbképzések száma
továbbképzések száma
művelődési házakban indított
programok száma

nem aktuális
nem aktuális
aktuális
folyamatos

4.1.2. Környezetegészség és életmód Akcióprogram
I. Célkitűzés: Kültéri szabadidős tevékenységek lehetőségeinek fejlesztése
I/1. Közterületi sportpályák fejlesztése és fenntartásának biztosítása
óvoda és bölcsőde,
Martinász utcai játszótér
esetén megvalósult,
egyébként folyamatos

1. Játszóterek, sportpályák szükségessé vált, ütemezett felújítása

folyamatos

felújított játszóterek,
sportpályák száma

2. A lakóterületen található sportcélra hasznosított, vagy hasznosítható területek illetve
létesítmények állagának felmérése, felújítása és fenntartása

folyamatos

új és felújított sportpályák
száma

aktuális (sportpálya
létesítése)

3. A fenntartás biztosítása a lakosság, illetve civil szervezetek bevonásával

folyamatos

a fenntartott területek
nagysága

megvalósult
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I/2. Kerékpárút fejlesztés
1. Kerékpárút hálózat tervezése és ütemterv készítése a fejlesztések megvalósítására a
lakossági célú igények kielégítése érdekében
I/3. A Duna-part funkcióbővítő rehabilitációja
1. Kertépítészeti terv készíttetése (lakossági igényfelmérés után!) a partszakasz
megfelelő hasznosítására
I/4. Szúnyogirtás biztosítása
1. Szúnyogirtás rendszeres elvégzése szakértők bevonásával
II. Célkitűzés: A lakosságot érő környezet-egészségügyi kockázatok csökkentése
II/1. Biológiai allergének hatásának csökkentése
1. A gondozatlan területek feltérképezése, parlagfű fertőzöttségi térkép készítése
2. Szervezett figyelőhálózat kialakítása

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

X

elfogadott kiviteli terv

folyamatos

X

elfogadott kiviteli terv

aktuális

folyamatos

szúnyogszám csökkenése

folyamatos

aktuális állapotot rögzítő
adatbázis
a figyelőhálózat
munkatársainak száma
megtisztított területek
nagysága
tájékoztató anyagok, akciók
száma évenként

folyamatos
X

3. A legveszélyesebb allergén gyomok irtásának megszervezése

folyamatos

4. A lakosság tájékoztatása, akciók szervezése a gyomok megismertetésére és irtására

folyamatos

II/2. Porszennyezés lakóterületre történő bejutásának megakadályozása
1. Településszegély folyamatossá tétele

folyamatos

aktuális
aktuális
aktuális
aktuális

porszennyezés csökkenése

aktuális

bűzszennyezés megszűnése

aktuális (szennyvíztisztító
megszűntetése)

panaszbejelentett és
felszámolt szennyező
területek nagysága

nem aktuális

intézkedések száma

nem aktuális

4.1.3. Levegőtisztaság-védelmi Akcióprogram
I. Célkitűzés: Ipari emisszió korlátozása
I/1. Szennyvíztisztító bűzkibocsájtásának korlátozása
1. A települési szennyvíztisztító bűzkibocsájtásának vizsgálata szakértő bevonásával, a
megfelelő hatósági feladatok meghozása, az előírások betartatása, rendszeres ellenőrző
vizsgálat elvégzése

X

I/2. Fedetlen, vagy nem művelt mezőgazdasági területek poremissziójának megelőzése
1. A településen diffúz szennyezést okozó területek és tulajdonosainak/kezelőinek
azonosítása (adatközlések, panaszbejelentések alapján)

X

2. A diffúz szennyezést okozó terület tulajdonosai ellen környezetvédelmi szabálysértési
eljárás kezdeményezése

X

3. Szükség esetén a környezetvédelmi hatóságnál eljárás kezdeményezése

X

X

X

99

X

X

nem aktuális

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

Hosszú

4. A szennyezések tényének ismertetése, nyilvánosságra hozása helyi tájékoztatási
eszközökben

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)

X

X

X

Eredményjelzők

Megvalósulás

tájékoztatási kötelezettség
keretében közzétett
információk

integrálandó

II. Célkitűzés: Lakossági kerti hulladék égetés emissziójának csökkentése
1. Tájékoztatás a komposztálás környezetvédelmi előnyeiről

X

2. Kerti zöldhulladék begyűjtésének megszervezése a szervezett hulladékszállítás
keretében, zsákos megoldással

X

3. Házi komposztáló keretek beszerzése és értékesítése dotált áron
4. Önkormányzati rendelet kiegészítése a komposztálás rendjéről
5. Komposztálást ösztönző akciók szervezése a civil szervezetek bevonásával
III. Célkitűzés: Burkolatlan lakóutak forgalmából eredő porszennyezés mérséklése
1. A földutak szilárdburkolattal történő ellátása
2. A meglévő szilárdburkolatú utak szőnyegezéses javítása
IV. Célkitűzés: Levegőtisztaság-védelmi szempontból érzékeny objektumok védelme
1. Immissziós ellenőrző mérések elrendelése indokolt esetben

tájékoztatási csatornák
száma/év
eladott zöldhulladék-gyűjtő
zsákok száma
eladott helyi komposztáló
keretek száma
rendelet kihirdetése
akciók száma

X
X
X

integrálandó
nem aktuális (komposztálás
megoldott)
megvalósult
nem aktuális
megvalósult

X
X

X
X

X
X

km/év új útburkolat
km/év útburkolat javítás

folyamatos
folyamatos

X

X

X

érzékeny területek védettsége

nem aktuális

I. Célkitűzés: A talajokra jelentős hatást gyakorló tevékenységek megelőzése
I/1. Talajvédelmi információk gyűjtése a Települési Környezeti Információs Rendszer részeként
1. A veszélyeztetett (eróziós, degradált, feltöltött, mozgás (suvadás) veszélyes, roncsolt,
alábányászott, stb.) területek feltárása, nyilvántartása
2. A közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotának
X
figyelemmel kísérése

X

X

az érzékeny területek
térinformatikai ábrázolása

megvalósult

X

X

térinformatikai ábrázolás

integrálandó

3. A talajok és talajvizek által károsan szennyezett területrészek feltérképezése

X

X

szennyezett területrészek
ábrázolása

aktuális

rendezett állattartási
viszonyok

aktuális (rendelet alkotás)

zajterheléssel érintettek
számának csökkenése,
alkalmazott technológia

integrálandó

4.1.4. Talajvédelmi Akcióprogram

X

I/2. A belterületi állattartás esetén a jó mezőgazdasági gyakorlat szabályainak érvényesítése
1. A helyi állattartási rendelet felülvizsgálata

X

4.1.5. Zajvédelmi Akcióprogram
I. Célkitűzés: A közlekedési eredetű zajterhelés növekedésének megállítása
I/1 Meglévő zajforrások környezetében tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos zajvédelme
1. A meglevő főútvonalak, vasútvonalak átépítésekor, felújításakor a zajterhelés
csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító technológia, hiányzó zajvédelmi
folyamatos
létesítmények alkalmazása
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2. Az engedélyeztetés, ill. a fejlesztési feladatok megvalósításánál a zajvédelmi
követelmények érvényesítése

folyamatos

3. A készülő önkormányzati zajvédelmi rendelet alapján a TSZT-ben az utólagos
zajvédelmi létesítmények előírása

X

I/2. Zajterhelés csökkentése forgalomszervezési intézkedésekkel
1. Az autós forgalom egy részét helyettesítő gyalogos- kerékpár- és tömegközlekedést
elősegítő, intenzívebbé tevő intézkedések

X

4. Zajvédelmi követelmények érvényesítése az engedélyeztetés során a zajvédelmi
szempontból különlegesen kezelt területeken

X

5. A lakosság bevonása a forgalomszervezési intézkedésekbe

folyamatos

6. "Kampány" az M6 autópálya használata mellett

folyamatos

II. Célkitűzés: A települési zajvédelem átfogó intézkedései
1. Meglévő utak, vasútvonalak esetén zajvédelmi kataszter készítése kritikus szakaszokra
vonatkozóan

konfliktusterületek és a
felmért területek aránya
A szükséges intézkedések,
szabályozások KSZT-kben
történő rögzítésének aránya
zajterhelés mértéke
a létesítmény
környezetében
lakossági panaszok
csökkenése

folyamatos
X

3. Az engedélyeztetés, ill. a fejlesztési feladatok megvalósításánál a zajvédelmi
követelmények érvényesítése
4. A környezetvédelmi hatósági munka erősítése

zajterheléssel érintettek
számának csökkenése
zajterheléssel érintettek
számának csökkenése
módosított szabályozási
terv(ek)
zajterhelés mértéke
az adott terület
környezetében
bevont lakosok száma
forgalom csökkenése
a 6. számú úton

folyamatos

3. Zajvédelmi szempontból különlegesen kezelt területek és egyéb létesítmények
rögzítése a szabályozási tervekben

X

folyamatos
X

X

X

X

Eredményjelzők
zajterhelés mértéke
a létesítmény
környezetében
a szükséges intézkedések,
szabályozások KSZT-kben
történő rögzítésének aránya

folyamatos

2.Korlátozott sebességű zónák kialakítása

2. Az önkormányzati zajvédelmi rendelet alapján a HÉSZ-ben, TSZT-ben zajvédelmi
szabályok kidolgozása

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Megvalósulás

integrálandó

nem aktuális

folyamatos
aktuális
integrálandó
integrálandó
megvalósult
nem aktuális

integrálandó
aktuális (rendelet alkotás)

integrálandó
integrálandó

III. Célkitűzés: Rezgésvédelem
1. Egyenetlen útburkolat sima aszfalt burkolatra való cseréje, útalapozások elvégzése
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Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

4.1.6. Természeti környezet és zöldfelület Akcióprogram
I. Célkitűzés: Zöldfelület-hálózat fejlesztése
I/1. Zöldfelület pótlási kötelezési rendszer kidolgozása
1. Többtényezős zöldfelületi kompenzációs értékszámítás kidolgozása

X

értékszámítási rendszer

integrálandó

2. Többtényezős fapótlási kompenzációs értékszámítás kidolgozása

X

értékszámítási rendszer

integrálandó

3. A feltételrendszer beépítése a HÉSZ-be
5. Ellenőrzés és kötelezés feladatainak szervezeti kialakítása

X
X

HÉSZ módosítás
zöldhatósági csoport

integrálandó
integrálandó

1. Fasorrehabilitációs és pótlási tervek készítése az önkormányzat által gondozott
hiányos, vagy hiányzó utcafásítások esetében

X

rehabilitációs ütemtervek

folyamatos

2. Faültetések ütemezett megvalósítása

X

X

X

rehabilitált fasorok

folyamatos

3. Faültetési, öntözési akciók szervezése

X

X

X

rehabilitált fasorok

folyamatos

rekonstruált zöldfelületek

aktuális

X

rekonstruált zöldfelületek

aktuális

X

rekonstruált zöldfelületek

folyamatos

1. Zöldfelületi elemek közötti kapcsolat megteremtésének lehetőségének vizsgálata,
szükséges növénytelepítések elvégzése

X

zónahatárok

aktuális

2. Patakfásítások ütemezett elvégzése fásítási tervek alapján, szakértők bevonásával

X

KVSZ módosítás

aktuális

többoldalú megállapodások

aktuális

I/2. Fasor rekonstrukciók, fasor telepítések, fásítások

I/3. Közhasználatú zöldfelületek fejlesztése (zöldfelület felújítások, berendezések bővítése, felújítása)
1. Helyzetfeltárás alapján rendszerszemléletű zöldfelületi rekonstrukció ütemezett
megvalósítása kertépítészeti tervek alapján
2. A Duna-part és a Millenniumi Park kertépítészeti tervek alapján történő
funkcióbővítése, a lakossági igények alapján
3. Takarítási, növényültetési akciók szervezése

X

I/4. Zöldfelületi elemek fejlesztése

X

X

II. Célkitűzés: Természeti és egyedi értékek védelme
II/1. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek hosszú távú megőrzésének elősegítése
1. Együttműködési megállapodások létrehozása az érintett kezelőkkel, a kezelési tervben
ütemezett feladatokhoz kapcsolódóan

X
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2. Szakhatósági részvétel biztosítása a kezelési tervek készítésének folyamatában

X

3. Lakossági takarítási akciók, faültetések szervezése

X

X

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)

X

Eredményjelzők

Megvalósulás

konzultált kezelési tervek

integrálandó

takarított területek
kiterjedése, elültetett fák
száma

folyamatos

többoldalú megállapodások

integrálandó

"érintetlen" partmenti
területek

integrálandó

vízminőség javulása

nem aktuális
(szennyvíztisztító
megszűntetése a cél)

takarított területek
kiterjedése, elültetett fák
száma

folyamatos

védett értékek száma

folyamatos

védett értékek állapota

folyamatos

II/2. Országos jelentőségű természetvédelmi terület veszélyeztettségének csökkentése
1. Együttműködési megállapodások létrehozása az érintett kezelőkkel, a kezelési tervben
ütemezett feladatokhoz kapcsolódóan

X

2. A parthoz közeli területek beépítésének szigorú korlátozása

X

3. Szennyvíztisztító kibocsájtásának korlátozása a hatóság bevonásával

X

4. Lakossági takarítási akciók, faültetések szervezése

X

II/3. Egyedi értékek számbavétele, védelem alá helyezése
1. Egyedi értékek felmérése, kataszterezése,
védelem alá helyezése
2. Nyilvántartás vezetése az értékekről, megismertetésük a lakossággal, lakosság
bevonása az értékek megóvásába

X

X

X
X

X

X

4.1.7. Hulladékgazdálkodási Akcióprogram
I. Célkitűzés: Szelektív hulladékgyűjtés támogatása
I/1. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek létesítésének elősegítése
1. A szelektív gyűjtőszigetek helyének kijelölése, rendszer bevezetése

folyamatos

2. Lakossági tájékoztatás, ismeretterjesztés a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban

folyamatos

telepítésre kijelölt pontok
száma (db)
gyűjtőszigetek számának (db)
lakossági fórumok,
tájékoztatók száma

megvalósult
folyamatos

I/2. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása
1. A hulladékgyűjtő udvar helyének kijelölése

folyamatos

kijelölt udvar

nem aktuális

2. A hulladékgyűjtő udvar lehetséges helyeinek HÉSZ-ben, TSZT-kben való rögzítése

folyamatos

nem aktuális

3. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása

folyamatos

módosított HÉSZ, TSZT
hulladékgyűjtő udvar
megnyitása

103

nem aktuális

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

4. Lakossági tájékoztatás, ismeretterjesztés

folyamatos

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

lakossági fórumok,
tájékoztatók száma

aktuális

I/3. A Polgármesteri Hivatal és önkormányzati intézmények hulladékának szelektív gyűjtése példamutató módon
1. Gyűjtőedények kihelyezése, üzemeltetés szervezése

folyamatos

2. A veszélyes hulladéknak (elemek, kiürült festékkel szennyezett patronok, kazetták)
minősülő hulladékok gyűjtésének, elszállításának szervezése
3. Az elektronikai hulladékok, régi számítógépek, képernyők, nyomtatók gyűjtésének,
elszállításának, ártalmatlanításának megszervezése
4. Belső utasítás kiadása a szelektív hulladékgyűjtés módjáról

folyamatos
folyamatos
X

5. A program indításáról illetve a későbbiekben elért eredményekről a lakosság
tájékoztatása a közintézményekben kihelyezett plakátokkal, helyi újságban, ill.
elektronikus médiában.

folyamatos

gyűjtőedények számának növ.
(db)
begyűjtött, elszállított vesz.
hull (m3)
begyűjtött, elszállított
elektronikai hull (m3)
szelektíven gyűjtött hull.
mennyiségének növ. (kg)

megvalósult
megvalósult
megvalósult
nem aktuális

hirdetés (óra), tájékoztatók
(példányszám)

folyamatos

begyűjtött lom mennyisége (t)

megvalósult

II. Célkitűzés: Egyes speciális hulladékokkal kapcsolatos problémák kezelése
II/2. Lomtalanítás bevezetése
1. Évenkénti ingyenes lomtalanítás bevezetése

X

II/3. Építési-bontási hulladékok nyilvántartása és környezeti szempontú ellenőrzése
1. Az építési-bontási hulladékokra vonatkozó adatok átvétele az Önkormányzati
építéshatósági nyilvántartásból a környezet-védelmi nyilvántartásba, adatbázisba

folyamatos

nyilvántartás az építésibontási hulladékokról

nem aktuális

2. Környezetvédelmi követelmények érvényesítése az építési-, bontási/engedélyezési
eljárás során

folyamatos

engedélyezett munkálatok
követelményeknek való
megfelelése

nem aktuális

III. Célkitűzés: Az illegális hulladéklerakás megszüntetése
1. Illegális hulladéklerakatok felmérése

folyamatos

2. Illegális hulladéklerakatok felszámolása

folyamatos

3. Civil szervezetek, polgárőrség, lakosság bevonása

folyamatos

4. Takarítási akciók szervezése

folyamatos
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szennyezett területek száma,
prioritási lista
megtisztított területek (m2)
bevont civil személyek
számának növ. (fő)
takarítási akciók során
összegyűjtött hull. menny (t)

nem aktuális
megvalósult
megvalósult
folyamatos

Rácalmás Város Környezetvédelmi Programja

2016

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

IV. Célkitűzés: A települési hulladékgazdálkodás átfogó intézkedései
1. Hulladéknyilvántartás bevezetése a Települési Környezeti Információs Rendszer
részeként

folyamatos

2. Hulladékgazdálkodási és köztisztasági rendelet megalkotása

folyamatos

V. Célkitűzés: Településtisztaság fejlesztése
1. A közterület állapotáért felelős intézményekkel történő együttműködés erősítése,
folyamatos kapcsolattartás
2. Civil szervezetekkel és a lakossággal történő együttműködés és folyamatos
kapcsolattartás
3. Az utcai szemetes edények számának, helyének és ürítési gyakoriságának folyamatos
felülvizsgálata, a tapasztalatok alapján a módosítások elvégzése, elvégeztetése
4. A parkokhoz tartozó játszóterek fejlesztése, EU-konform, korszerű eszközökkel való
felszerelése, tisztántartása
5. Oktatási intézmények, nagy személyforgalmat lebonyolító intézmények környékén a
szemetes edények számának növelése, rendszeres ellenőrzése és ürítése
6. Hulladékgazdálkodási bírság kiszabása, helyszíni bírság kiszabása, szabálysértési
eljárás kezdeményezése.
7. Látványos akciók szervezése a település köztisztasági feladattal érintett hatóságaival,
közéleti személyek részvételével, civil szervezetek és városi intézmények bevonásával

hulladék-nyilvántartó
rendszerrel átlátható
hulladék-gyűjtés, -kezelés, ártalmatlanítás
illegális hulladékkal
szennyezett területek
csökkenése

nem aktuális

megvalósult

folyamatos

tisztább közterület

aktuális

folyamatos

tisztább közterület

megvalósult

folyamatos

utcákról begyűjtött hull.
menny. növekedése (t)

megvalósult

folyamatos

tiszta, korszerű játszóterek

folyamatos

folyamatos

tisztább környezet

megvalósult

folyamatos

tisztább környezet

nem aktuális

folyamatos

résztvevők száma (fő) az
akciókon (db)

nem aktuális

folyamatos

tájékoztatók (példányszám,
db)

nem aktuális

1. Potenciális környezeti veszélyek adatbázisának létrehozása a készülő Környezeti
Információs Rendszer részeként

X

adatbázis létrejötte

aktuális

2. Lakossági tájékoztató tevékenység, veszélyhelyzetekre való felkészítés különös
tekintettel a környezetvédelmi szempontokra

folyamatos

környezet-biztonsággal
kapcsolatos tájékoztatások
száma

nem aktuális

8. Felvilágosító felhívások, illetve a köztisztaság fontosságát, a köztisztasággal
kapcsolatos kötelezettséget, és a mulasztással járó következményeket ismertető
tájékoztatók készítése a helyi médiában

4.1.8. Települési Infrastruktúra és településszerkezet Akcióprogram
I. Célkitűzés: Környezetbiztonság, környezeti kockázatok kezelése
I./1. Környezeti veszélyek adatbázisának létrehozása
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II. Célkitűzés: Keletkezett szennyvizek ártalommentes kezelése
1. Hálózatfejlesztés, szennyvíztisztító
kapacitásának növelése, korszerűsítés

X

X

2. Meglévő csatornarendszerre a rákötés ösztönzése a talajterhelési díjon keresztül

Hosszú

Közép

Célkitűzés

Rövid

Ütemterv (időtáv)

épített szv.csatorna hálózat,
új szennyvíztisztító
talajterhelési díjfizetési
kötelezettek száma

folyamatos

III. Célkitűzés: Csapadékvíz elvezetés fejlesztése
1. Vízgyűjtő területek tanulmányterve

Eredményjelzők

folyamatos
megvalósult

3. Csapadékvizeket összegyűjtő patakok legalább mechanikai módon történő tisztítása

folyamatos

4. Meglévő nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, állagmegóvása
IV. Célkitűzés: Fenntarthatóságot biztosító várostervezés
IV/1. Városközpont kialakítása
1. Városközpont tervezése és ütemezett kiépítése
2. Lehetséges alközpontok kialakítása
IV/2. Üdülőterületeken jelentkező infrastruktúra-hiány kezelése
1. Valós infrastruktúra-igény felmérése
IV/3. Különböző funkciójú területek harmonikus egymás mellettiségének biztosítása
1. A gazdasági területek és a lakóterület között elválasztó növényzet telepítése
2. Egyes telepengedélyes és környezetvédelmi engedélyes tevékenységek egyes
övezetekből való kizárása
IV/4. Egészséges környezetű lakóövezetek biztosítása

folyamatos

tanulmányterv
csapadékvíz elvezetéssel
érintett terület nagysága
kiszűrt hulladék, hordalék
mennyisége
árkok felújítása (m)

folyamatos

új városközpont
új alközpontok

megvalósult
integrálandó

valós infrastruktúra igény

nem aktuális

zöldfelület növekedés
megváltozott
településszerkezet

aktuális

2. Csapadék elvezető rendszer fejlesztése, ütemezett építése

X

Megvalósulás

X

X

X
folyamatos
folyamatos

folyamat
os

1. A lakóövezetek környezetében végezhető tevékenységek szabályozása

nem aktuális
megvalósult
nem aktuális
folyamatos

integrálandó

nyugalmasabb, egészséges
lakókörnyezet, lakosok
visszajelzése

integrálandó

V. Célkitűzés: Közlekedéshálózati fejlesztések
V/1. Alternatív közlekedési módokat támogató várostervezés
1. Gyalogosjárda-hálózat ütemezett fejlesztése
2. Kerékpárút-hálózat fejlesztése,
kerékpárutak ütemezett építése
V/2. Közlekedéshálózatok, csomópontok fejlesztése
1. Közlekedéshálózatok összehangolt tervezése, kiszolgáló létesítmények fejlesztése,
csomópontok kialakítása

X

X

járdaszakaszok hossza

folyamatos

X

X

kerékpárút-hálózat hossza

folyamatos

X

X

fejlett közlekedési
infrastruktúra

folyamatos
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2. Parkolóhely-szám növelése, összehangolása az igényekkel, kerékpártárolók
X
X
kihelyezése
VI. Célkitűzés: Történeti településkép, épített környezeti elemek állapotának megfelelő szintű biztosítása
VI/1. Értékmegőrző–és alakító szabályozás megteremtése
1. A kulturális, kultúrtörténeti, településképi, műemléki, építészeti értékek
X
kataszterezése a Környezeti Információs Rendszer részeként
2. A kijelölt kulturális, kultúrtörténeti, településképi, műemléki, építészeti értékek
folyamatos
rögzítése a HÉSZ-ben, TSZT-ben
3. Építmények helyrehozatali kötelezettségének érvényesítése
folyamatos
4. A szabályozási tervekben rögzített környezetvédelmi követelmények érvényesítése az
folyamatos
építési engedélyezés során
5. Civil szervezetek és oktatási intézmények bevonása az építészeti értékfelmérés
X
X
folyamatába
VI/2. Védett kulturális értékek állagmegóvása, közterületek és lakóterületek rekonstrukciójának támogatása
1. A felújításra és rekonstrukcióra szoruló területek és építmények felmérése a HÉSZ, és
folyamatos
TSZT felülvizsgálata során
2. A szükséges állagmegőrzési feladatok ütemezett megvalósítása

X

VI/3. Épített környezet és kulturális örökségének védelme iránt érzett felelősségtudat fejlesztése
1. Tervezési segédletek, illeszkedést biztosító épület és építmény minták kidolgozása
2. Meglévő, leromlott állagú épületek, építmények számára új (közösségi, kereskedelmi,
gazdálkodói) funkciók lehetőségének feltárása
3. Folyamatos tájékoztatás a lakosság számára az építészeti és kulturális örökség
fejlesztési elképzeléseiről

X
folyamatos
esetenkénti

107

Hosszú

Rövid

Célkitűzés

Közép

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

Megvalósulás

parkolóhelyek férőhelyeinek
száma/ érintett lakosság

folyamatos

felmért területek, értékek

aktuális

bővített HÉSZ, TSZT

integrálandó

felújított régi épületek
engedélyezett épületek
előírásokhoz való illeszkedése
az értékfelmérésben
résztvevők száma

integrálandó

felmért területek, építmények
kiterjedése, száma
a rendbe hozott és kulturális
értékek
segédlet megléte
felújított és hasznosított
épületek száma
információval elért
lakosságszám

integrálandó
aktuális

integrálandó
folyamatos
integrálandó
folyamatos
folyamatos
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5. A program probléma-és célrendszere
5.1

Környezeti problémák

Az alábbiakban összefoglaljuk a 3. fejezet során részletesen ismertetett, jelentősebb környezeti
problémákat, a vizsgálati fejezet felépítésének megfelelően (35. táblázat).
35. táblázat: Rácalmás környezeti problémáinak összesítése
Környezeti probléma megnevezése
Levegőminőség
Belterületen a Fő utca túlterhelt forgalma miatt a környező
lakóterületek nagymértékű levegőterhelése.
A 6. sz. főút mentén a Petőfi Sándor utca és a Meggyfa utca
vonalával párhuzamosan hiányzó védőfásítás, emiatt a
lakóterületek levegőterhelése fokozott ezen a szakaszon.
Az ÉNy-i és D-i településszegélyen sokszor hiányzó
védőfásítások miatt a szántókról jelentős porterhelés éri a
lakóterületeket.
Jelentős ipari eredetű levegőterhelés jelentkezik a
településen, azonban a lakóterületektől való távolsága miatt
ez nem jelent levegőminőség-védelmi szempontból
konfliktust Rácalmás lakóterületeire nézve. (Legjelentősebb
pontforrások a Hankook-hoz kötődnek, és az üzem tervezett
bővítésével várhatóan tovább nő a kibocsátás.)
A belterületi bűzterhelést időszakosan a szennyvíztisztító
telep okozza (2013 óta mérséklődött).
A településen található pontforrások szén-dioxid
(üvegházhatású gáz) kibocsátása számottevő.
Felszíni vizek minősége
A Rácalmási-Dunát látványos feltöltődési folyamatok
jellemzik, és több diffúz, pontszerű szennyezőforrás
közvetlen befogadója.
A szennyvíztisztító működésével kapcsolatos problémák
önállóan is kiemelendők.
A kisvízfolyások és víztározóik potenciálisan ki vannak téve
pontszerű és diffúz terheléseknek (szántók és utak),
ráadásul erős szabályozottságuk, kis vízhozamuk és
időszakos jellegük miatt kis öntisztulóképességű, érzékeny
tájelemek.
Alapvető probléma, hogy a felszíni vizek pontos állapota –
terhelésük / szennyezésük mértéke – többnyire nem ismert.
A településen több, kisebb, érzékenynek tekinthető vizes
élőhely található.
A Millenniumi tó helyzete nem fenntartható, vízpótlása nem
megoldott.
Talaj és felszín alatti vizek minősége
Egyes üzemek fejlesztése a felszíni alatti vízkivételek
növekedését fogja eredményezni.
A Pálhalmai Agrospeciál Kft-nek köszönhetően vannak
immissziós adatok a szántóterületek talajainak állapotáról –
kedvezőtlen, hogy ezek alapján magasabb nitrát
koncentráció is megfigyelhető volt.
A településen felszínmozgásra hajlamos területek
találhatóak, melynek kezelése műszaki megoldásokkal és
településrendezési eszközökkel is folyik.
A szántókon megfigyelhetőek fizikai talajdegradációs
folyamatok: főleg erózió-defláció.
Beépítéssel veszélyeztetettek egyes tájrészletekben a kiváló
minőségű szántók.

A probléma megoldását szolgáló intézkedés
3. I/2. Belterületi porterhelés és levegőterhelés mérséklése
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

3. I/1. A települési szennyvíztisztító bűzkibocsájtásának
megszűntetése
3. I/3. Klímatudatosság növelése, klímastratégia kidolgozása

8. II/2. Vízitúra szolgáltatások bővítése

3. I/1. A települési szennyvíztisztító bűzkibocsájtásának
megszűntetése
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

1. III/1. Helyi környezetvédelmi információs rendszer
kialakítása
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása
4. I/3. Közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek
fejlesztése
1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe
1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe

A közelmúltban számos megvalósult intézkedés ezzel
kapcsolatban, további célkitűzés megfogalmazása nem
indokolt.
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása
5. I/1. Termőföldvédelem a kiváló minőségű szántók
megőrzése érdekében
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Környezeti probléma megnevezése
Hulladékgazdálkodás
A települési önkormányzatnak viszonylag kevés ráhatása van
a termelési hulladékok keletkezésére és kezelésére.
A település északi és déli részén, a Duna-part mentén
húzódó zártkertes (üdülőterületi) részeken problémás a
szennyvízkezelés.

Az önkormányzati fenntartású zöldfelületek esetén a
keletkező szerves hulladékokat sajnálatos módon égetéssel
semmisítik meg, komposztáló telep/komposztáló hely nincs
a településen a közterületekről elszállított zöldhulladékok
kezelésére.
Zaj- és rezgésvédelem
Rácalmás zajhelyzetét döntően a közúti közlekedés
határozza meg. A 6. sz. főútnak egy szakaszán lehet közúti
forgalomból származó konfliktusforrás.
Természet-és tájvédelem, épített környezet védelme
Az országos jelentőségű természetvédelmi területre nem
készült kezelési terv.
Rácalmáson még nem készült el az egyedi tájértékek
katasztere, a településnek nincs értékleltára.
A Nagy-sziget élővilága a korábbi használat következtében
eltérő ökológiai állapotú, az északi szigetrészre a bolygatás,
a délire a háborítatlanság jellemző.
Zöldfelület-gazdálkodás
A település zöldfelületi rendszerének egészét tekintve a
hálózatszerűség hiánya az egyik legalapvetőbb probléma.
A településen nagyon kevés tényleges rekreációs (pihenő,
játszó-és sportolási célú) színteret biztosító közpark,
játszótér található.

A meglévő közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek
sokszor funkcióhiányosak, a meglévő kerti bútorok és
játszószerek állapota nem kielégítő.
Külterületen elsődleges probléma a mezővédő erdősávok
hiánya, továbbá helyenként a kisvízfolyások mentén túl
keskeny puffersáv meghagyása.
Az ipari-gazdasági területek telken belüli védőfásítása sok
esetben hiányos.

A probléma megoldását szolgáló intézkedés
1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe
A közelmúltban bevezetésre került a talajterhelési díj, így
azok a településrészek, ahol van csatornázás ott várhatóan
előbb-utóbb minden épület rá lesz kötve a csatornára. A
zártkertes településrészeken az Önkormányzat szándékai
szerint nem tervezett a csatornázás megvalósítása.
4. III/1. A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása
és környezettudatos megvalósítása

3. II/1. Zajterhelés csökkentése belterületen, 4. II/3. Védelmi
célú zöldfelületi elemek kialakítása

8. I/2. Természetvédelmi kezelési terv kidolgozásának
támogatása
8. III/2. Értékleltárak készítése
8. I. Nagy-sziget ökoturisztikai szolgáltatásainak fejlesztése,
fenntartása
2. IV. Az özöngyom, valamint a legjelentősebb légúti
allergén növényfajok visszaszorítása
4. II/4. A zöldfelületi rendszer hálózatszerűségének
erősítése
2. I. Szabadtéri rekreáció ösztönzése
4. I/3. Közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek
fejlesztése
4. II/1. Új közhasználatú, aktív rekreációs zöldfelületek
kialakítása
2. I/1. Játszótéri ellátottság és biztonság biztosítása
4. I/3. Közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek
fejlesztése
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

Az ÉNy-i és D-i településszegélyeken hiányzik a véderdősáv a
lakóterületek és a mezőgazdasági területek között.

4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

Inváziós növényfajok az alulhasznosított és/vagy bolygatott
területeken megjelennek.

2. IV. Az özöngyom, valamint a legjelentősebb légúti
allergén növényfajok visszaszorítása

A fapótlással kapcsolatban nincs helyi szabályozás.
A zöldfelület-gazdálkodással kapcsolatos fenntartási
feladatok nem tervezettek vagy ütemezettek, hanem adott
helyzethez alkalmazkodó, „eseti jellegűek”. Nincs a
fenntartásért felelős önkormányzati szerv.

4. III/2. Meglévő zöldfelületi elemek védelme
4. III/1. A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása
és környezettudatos megvalósítása

A zöldfelületek fenntartásakor keletkezett szerves
hulladékot égetéssel semmisítik meg.
Települési környezet és közműellátás
Jelenleg állandó jelleggel működő szervezeti egység nincs
közterület és zöldfelület fenntartás feladatának ellátására.
A téli síkosságmentesítés során a Magyar Közút által kezelt
utak esetén a rajonos rendszer problémákat okoz a közúti
közlekedésben.

4. III/1. A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása
és környezettudatos megvalósítása
4. III/1. A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása
és környezettudatos megvalósítása
7. III/1. Téli síkosságmentesítés hatékonyságának növelése
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Környezeti probléma megnevezése
A probléma megoldását szolgáló intézkedés
A településen belüli közlekedést nehezíti, hogy a 6. sz. 7. I. Helyi közúti hálózat fejlesztése a túlterhelt utak
főútról jelenleg egyetlen bejárat (egyetlen kiépített közúti forgalomcsökkentése, és a forgalomból származó
csomópont) van a település felé, ráadásul a napi szintű környezetterhelés csökkentése érdekében
ingázás is jelentős forgalmat generál.
A Hankook-ba érkező buszok fogadására alkalmas megfelelő 2. II/1. Ipari park "fogadótér" kialakítása
buszforduló és várakozóhely hiánya.
A kerékpáros infrastruktúra elemei hiányosak, a kiépítettség 7. II/1. Kerékpárút-hálózat és kerékpáros infrastruktúra
nem teljes körű. A nagy kerékpáros forgalmat vonzó fejlesztése
létesítmények – oktatási intézmények, vasútállomás, üzletek
– mellett a kerékpártárolók mennyisége kevés. Gondot
jelent a járdák hiánya a városban.
Környezettudatosság, környezeti nevelés, tájékoztatás és társadalmi részvétel
Jelenleg a település környezeti állapotáról nem állnak 1. III. Környezeti adatok gyűjtése, rendszerezése, a
rendelkezésre rendszerezett, folyamatosan frissülő adatok környezetállapot változások követése
az önkormányzat számára.

5.2

Környezeti értékek

A vizsgálat során feltárt értékek egyaránt lehetnek „klasszikus” táji-természeti értékek, illetve
összegeztük a környezeti elemek, hatótényezők szempontjából kedvező adottságokat is (pl. jó
környezeti állapot, kedvező öntisztulóképesség, megfelelő adatellátottság) (36. táblázat).
36. táblázat: Rácalmás környezeti értékeinek összesítése
Környezeti érték megnevezése

Az értékvédelmet szolgáló, az értékkel összefüggő
intézkedés

Levegőminőség
Rácalmáshoz legközelebb eső manuális és automata mérőállomások
(Dunaújváros) adatai alapján a térségben a levegő minősége a
légszennyezettségi index alapján a „jó” és „kiváló” kategóriákba
sorolható.

Az ipari és mezőgazdasági eredetű pontforrások
a
légszennyezettségre érzékeny területektől távol helyezkednek el, a
fő közlekedési nyomvonalak pedig csak rövid szakaszon haladnak
mellettük (6. sz. főút, lakóterületek mentén).
Felszíni vizek minősége
A településen több, kisebb vizes élőhely található.
Talaj és felszín alatti vizek minősége
A
nagyobb
környezethasználók
rendszeres
monitoring
tevékenységet folytatnak, földtani közeg haváriás szennyezését az
üzemek, állattartó telepek eddig nem okozták.
Kiváló minőségű termőtalaj található Rácalmáson.
A településen hasznosítható termálvízkészlet áll rendelkezésre.

Hulladékgazdálkodás
Hulladékgazdálkodás szempontjából legfontosabb előrelépés az
előző települési környezetvédelmi program (2010) óta, hogy a
szelektív hulladékgyűjtés megvalósul a településen teljes körűen –
részben házhoz menő rendszerrel, részben szelektív hulladékgyűjtő
szigetek révén.
A lakossági eredetű kommunális vegyes hulladékok mennyiségére a
2009-2014-es adatokat figyelembe véve kismértékű csökkenő
tendencia jellemző – ami nagy valószínűséggel a komposztálásnak
és a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének is köszönhető. 20102012 között Dunanett Kft. által begyűjtött vegyes települési
hulladékmennyiségek 20%-os csökkenése figyelhető meg.
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1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe
3. I. Levegőminőség javítása
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása
7. II. Nem motorizált közlekedési módok
elterjedésének elősegítése
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása
1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe
1. I/1. Termőföldvédelem a kiváló minőségű szántók
megőrzése érdekében
6. I. Megújuló energiaforrások használatának
erősítése
2. I/2. Rekreáció egyéb vízparti formáinak
támogatása
1. I/1. A Lakosság környezettudatosságának
erősítése tömegtájékoztatási eszközökkel

1. I/1. A Lakosság környezettudatosságának
erősítése tömegtájékoztatási eszközökkel
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Környezeti érték megnevezése
A lakosságnak évente két alkalommal lehetősége van a
lomhulladékok, valamint évente egyszer az elektronikai hulladékok
díjtalan elszállíttatására.
Az egyes mezőgazdasági, ipari üzemek hulladéktermelése jelentős
mennyiségű, de hulladékkezelésük a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik, korábbi haváriahelyzetről nincs tudomásunk
és nem valószínűsíthető ilyen esemény bekövetkezése. A
mezőgazdasági eredetű szerves hulladékok nagy része helyben
hasznosul.
A településen található biogáz üzem nagy mennyiségű hígtrágyát
alakít elektromos energiává. Amennyiben megint sikerül kiépíteni a
beszállítók körét, újra térségi jelentőségű lehet az üzem.
Zaj- és rezgésvédelem
Kedvező adottság, hogy a lakóterületek jellemzően távol
helyezkednek el a nagyobb forgalmú utaktól (pl. M6 autópálya).
A vasútvonal 50 m-es védőtávolságán belül zajtól védendő területek
vagy épületek nem találhatók.
A belterületen 1-2 kisebb üzemi vagy szórakoztató tevékenységből
eredő zajforrás zavarhatja a környező lakóterületeket, de lakossági
panaszbejelentés az Önkormányzathoz egyedül a játszóterekre
érkezett tudomásunk szerint.
A nagyobb ipari zajforrások a lakóterületektől és egyéb zajtól
védendő területektől távol helyezkednek el, valamint a védendő
épületeknél határérték-túllépés nincs, így zajvédelmi szempontból
konfliktust nem okoznak.
A település zajterhelésre érzékeny területein kedvező zajszint
jellemző, így pl. az Ófalu területét érdemes lenne csendes
övezetként kijelölni.
Természet-és tájvédelem, épített környezet védelme
A településen egy országos és két helyi jelentőségű
természetvédelmi terület is található. A Rácalmási Duna-ág és parti
sávja a Duna és ártere Natura 2000 oltalom alatt álló kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület része.
A település része a Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezetének (római Limesnek köszönheti), továbbá a Duna
és a szigetek Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területnek számítanak – ezek az adottságok egyben ökoturisztikai
fejlesztési lehetőséget is jelentenek.
A kulturális örökség tekintetében 5 műemlék, további helyi
védettségű épület és régészeti lelőhelyek is vannak a településen,
az Ófalu megújított kulturális értékekben gazdag. A településen 8
felújított, hasznosított kúria is található.
A településen számos egyedi tájérték (emlékmű, feszület, szobor
stb.) található, valamint erős a lokálpatrióta aktivitás.
A táji értékekhez sorolhatóak a Duna-menti, természetközeli
állapotú ligeterdők, amelyek országosan is kiemelkedő értéket
képviselnek.
Zöldfelület-gazdálkodás
Az érvényes településrendezési tervben számos zöldterület került
kijelölésre, így a rekreációs célú közhasználatú zöldfelületek helye
részben biztosított.
Kiemelkedő jelentőségű a fásítás és a virágágyak létesítése,
gondozása tekintetében a civilek kezdeményezése, közreműködése.
A Virágos Rácalmásért mozgalom szorgalmazza a virágos
utcafrontok és szép porták kialakítását.
Külterületen legértékesebb zöldfelületi elemek a Nagy-sziget védett
erdőterületei és a Duna-part.
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Az értékvédelmet szolgáló, az értékkel összefüggő
intézkedés
1. I/1. A Lakosság környezettudatosságának
erősítése tömegtájékoztatási eszközökkel
1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe

1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
környezettudatosság erősítésébe

Ez meglévő adottság, ennek a megőrzése elsősorban
a településrendezési eszközökkel biztosítható, nem
elsősorban a környezetvédelmi program feladata.
Ez meglévő adottság, ennek a megőrzése elsősorban
a településrendezési eszközökkel biztosítható, nem
elsősorban a környezetvédelmi program feladata.
2. I/1. Játszótéri ellátottság és biztonság biztosítása

Ez meglévő adottság, ennek a megőrzése elsősorban
a településrendezési eszközökkel biztosítható, nem
elsősorban a környezetvédelmi program feladata.
3. II/2. Zajterhelésre érzékeny területeken a kedvező
zajszint megőrzése

Az értékvédelmet helyi és országos rendeletek már
biztosítják.

8. II/1. Gyalogos túraútvonalak és hálózati
kapcsolatok kialakítása

8. III/1. Építészeti örökség funkcionális, ugyanakkor
hagyományőrző megújítása

8. III/2. Értékleltárak készítése
Az értékvédelmet helyi és országos rendeletek már
biztosítják.

A településrendezési terv megújításakor a
zöldterületek megőrzése, újak kijelölése. Ez
elsősorban nem a környezetvédelmi program
feladata.
1. II/1. Helyi intézmények és civil szervezetek aktív
bevonása a környezettudatosság erősítésébe

Az értékvédelmet helyi és országos rendeletek már
biztosítják.
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Környezeti érték megnevezése
A szántóterületek között értéket képviselnek a gyepes mezsgyék
(löszpusztagyep maradványok) és a kisvízfolyások menti ligeterdők,
gyepes puffersávok.
Települési környezet és közműellátás
A víz, villamosenergia, földgáz ellátás megoldott, semmi probléma
nem merül fel ezekkel kapcsolatban.
Az elmúlt években – jelentős részben a felszínmozgásos területek
védelme érdekében – számos beruházás történt a csapadékvizek
elvezetéséhez kapcsolódóan.
A településen biogázüzem és fotovoltatikus rendszerek formájában
alternatív energiaforrások hasznosítására is van példa.
Rácalmás település közúti közlekedési kapcsolatai igen jók, hiszen a
település a 6. sz. főútról és az M6 autópályáról is könnyen elérhető.

Az értékvédelmet szolgáló, az értékkel összefüggő
intézkedés
4. II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása

Nem szükséges célkitűzés megfogalmazása.
Nem szükséges célkitűzés megfogalmazása, mert
számos beruházás valósult meg a közelmúltban.
6. I. Megújuló energiaforrások használatának
erősítése
7. I. Helyi közúti hálózat fejlesztése a túlterhelt utak
forgalomcsökkentése, és a forgalomból származó
környezetterhelés csökkentése érdekében

Környezetbiztonság
2009-től állami és Uniós támogatással jelentős kármegelőzési Nem szükséges célkitűzés megfogalmazása, mert
munkálatok történtek az Ófalu a megvédésére a felszínmozgásos számos beruházás valósult meg a közelmúltban.
területeken.
Bár a település közigazgatási területének 15%-a a mértékadó Nem szükséges célkitűzés megfogalmazása.
árvízszint alatt található, az elmúlt időszakban sem volt szükség az
árvízi szint kialakulása esetén sem védekezésre, de még
lokalizációra sem.
Sem a településen működő nagyüzemeknél, sem máshol nem 1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
fordult elő az elmúlt időszakban környezetvédelmi szempontból környezettudatosság erősítésébe
releváns haváriahelyzet.
Környezettudatosság, környezeti nevelés, tájékoztatás és társadalmi részvétel
Jankovich Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola ökoiskola 1. II/1. Helyi intézmények és civil szervezetek aktív
minősítéssel rendelkezik, a Manóvár Óvoda és Bölcsődében a bevonása a környezettudatosság erősítésébe
környezeti nevelés központi téma.
A rácalmási civil szervezetek aktívan részt vesznek a települési 1. II/1. Helyi intézmények és civil szervezetek aktív
környezet alakításában, fenntartásában.
bevonása a környezettudatosság erősítésébe
A településen működő nagyobb üzemek (Hankook Tire 1. II/2. Helyi környezethasználók bevonása a
Magyarország Kft., Pálhalmai Agrospeciál Kft.) rendszeresen környezettudatosság erősítésébe
tartanak oktatásokat a munkavállalóknak környezetvédelmi
kérdésekről is, részt vesznek helyi közösségi programokon.
A Jankovich-kúria Rendezvény-és Turisztikai Központ jelentős 1. II/1. Helyi intézmények és civil szervezetek aktív
lehetőséget rejt, meghatározó potenciállal rendelkezik a környezeti bevonása a környezettudatosság erősítésébe
nevelés, oktatás tekintetében.

5.3

A környezettudatos településfejlesztés alapelvei

A fentiekben ismertetett környezeti problémák és értékek önmagában kiinduló pontjai jelen program
javaslati rendszerének, amelyekre következetes tervezői válaszok szükségesek. Fontosnak tarjuk
rögzíteni, hogy a környezetvédelmi szempontból az előrelépést nem csak követő jelleggel, ismert
problémák és értékek kezelésre lehet és kell alapozni. Az alábbiakban röviden felvázoljuk az
értékrendet és alapelv-rendszert, amelyek igazodási pontot jelenthetnek Rácalmás számára minden
további, környezet állapotát befolyásoló döntés meghozatala során. Ezeknek az elveknek az
integrációja különböző döntéshozatali folyamatokba elősegítheti a környezet állapotának megőrzését
és javasítását. A továbbiakban felvázolt, jelen programban megfogalmazott átfogó célok,
intézkedések, eszközök (lásd 6.1. fejezet) ezen értékrendi alapok mentén fogalmazódtak meg.
Táji – természeti adottságokat tiszteletben tartó, figyelembe vevő területhasználat, a tájpotenciál
védelme: az előző környezetvédelmi programban (2010) is megjelent ez az alapelv. Prioritásként
kezelni azért is javasolt, mivel Rácalmás több, olyan kiemelkedő természeti adottsággal is
rendelkezik, amelyek megőrzése és megfelelő hasznosítása abszolút versenyelőnyt jelenthet a
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település számára. Elsődlegesen a kiváló talajtani adottságok, és Duna-menti természetközeli tájsáv
figyelembe vétele indokolt a területhasználatot érintő döntések során.
Társadalmi felelősség és részvétel, együttműködés: a környezet védelme lokális léptékben is akkor
tud hatékony lenni, ha a társadalom minden szereplője, csoportja részt tud venni a megőrzésben,
fejlesztésben. Ennek alapfeltétele a megfelelő tájékoztatás, a környezettudatosság erősítése, kellő
motiváció kialakítása, cselekvésre ösztönzés, mozgástér és eszközrendszer biztosítása.
Megelőzés és elővigyázatosság: a település megfelelő gazdasági és társadalmi fejlődéséhez a „jó”
környezetállapot is minőségi feltétel. Ehhez hosszú-távú gondolkodás, életciklus-szemlélet, és a
döntésekkel együtt járó bizonytalanságok körültekintő kezelése egyaránt szükséges.
Meglévő értékek védelme: szintén szerepelt az előző környezetvédelmi program (2010) alapelvei
között. Ismételt kiemelését azért tartottuk indokoltnak, mert Rácalmás problémáinak és környezeti
értékeinek áttekintése az értékek igen magas arányát tükrözte, melyek jelentős része a környezeti
elemek kedvező, illetve javuló állapotához kapcsolódik. Ezeknek az adottságoknak a megőrzésére
célszerű elsődlegesen erőforrásokat összpontosítani, míg az új fejlesztések másodlagos feladatot
jelentenek.

6. Átfogó végrehajtási terv
A környezetvédelmi programban megfogalmazott javaslatok rendszerezése során figyelembe vettük
és felhasználtuk a legmagasabb szintű, környezetvédelmi stratégiai dokumentumot, a 2015-2020
közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programot165. Az NKP stratégiai célterületeinek
leírását az 1.2 fejezet tartalmazza. Jelen program az alábbi átfogó célokhoz rendelve rögzítettük
Rácalmás város számára a fejlődés irányait környezetvédelmi szempontból:
1. Környezettudatosság és helyi identitás (A 2010-es települési környezetvédelmi program 1.
akcióterületével összhangban)
2. Környezet és egészséges életmód (A 2010-es települési környezetvédelmi program 2.
akcióterületével összhangban)
3. Levegőminőség javítása és zajterhelés csökkentése (NKP: Az életminőség és az emberi
egészség környezeti feltételeinek javítása stratégiai célterülettel összhangban)
4. Zöldfelületek védelme és fejlesztése (NKP: Az életminőség és az emberi egészség környezeti
feltételeinek javítása stratégiai célterülettel összhangban)
5. Talajok és felszín alatti vizek védelme, fenntartható használata (NKP: Természeti értékek és
erőforrások védelme, fenntartható használata stratégiai célterülettel összhangban)
6. Energiatakarékosság és -hatékonyság javítása (NKP: Az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése stratégiai célterülettel összhangban)
7. Közlekedés és környezet (NKP: Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a
gazdaság zöldítése stratégiai célterülettel összhangban)
8. Turizmus, ökoturizmus (NKP: Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság
zöldítése stratégiai célterülettel összhangban)

165

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015 – 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi
Programról.
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Az átfogó célok további rendszerezését, a javaslati rendszer hierarchiáját a 6.1. fejezetben
ismertetjük.

6.1

Célkitűzések, intézkedési terv és ütemezés

Az átfogó célokhoz tartozó célkitűzések megnevezése, illetve ezek végrehajtásához szükséges
feladatok (intézkedések és ezek megvalósítását szolgáló eszközök) meghatározása az 35. táblázatban
történik. Az intézkedési terv elvi felépítését a 41. ábra mutatja be.
41. ábra: Az intézkedési terv felépítésének elvi sémája

Átfogó cél
1.

Célkitűzés
1.

Intézkedés
1.

Eszköz 1.

Célkitűzés
2.

Intézkedés
2.

Eszköz 1.

Intézkedés
1.

Eszköz 2.

Eszköz 1.

Eszköz 2.

Intézkedés
2.

Eszköz 1.

Az egyes feladatok megvalósításának eszközei az alábbiak:
 Fejlesztési beruházások (F)
 Szabályozási eszközök (Sz)
 Hatósági eszközök (H)
 Szervezetfejlesztési eszközök (Szf)
 Szemléletformálás és társadalmi részvétel (T)
 Egyeztetés különböző hatóságokkal, szervekkel, szervezetekkel (E)
Egy intézkedéshez egyidejűleg több eszköz (feladat) rendelhető, amelyek részletesen az intézkedési
terv táblázatában (37. táblázat) kerül bemutatásra. Egyes intézkedések többféle átfogó célhoz is
tartozhatnának, de jelen intézkedési terv egy helyen szerepelteti őket – integrálva többféle
környezetvédelmi szempontot. Így minden intézkedéshez tartozó feladat (eszköz) csak egyszer kerül
nevesítésre.
Minden egyes eszköz esetében meghatározásra kerül, hogy az önkormányzat milyen hatáskörrel
rendelkezik annak végrehajtásában, mely lehet irányító, kezdeményező és közreműködő.
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Az intézkedési tervben megfogalmazott feladatok ütemezetten, egymásra épülve és egymást erősítve
valósíthatók meg. Ennek érdekében a Környezetvédelmi Program ütemtervet tartalmaz a feladatok
megvalósításának sorrendjére vonatkozóan. A Program négy időtávot határoz meg:
Rövid táv:

2018-ig (a program első két évében) megvalósítandó feladatok.

Közép táv:

2022-ig megvalósítandó feladatok, amelynek részletes tervezése a kétéves
felülvizsgálat során konkretizálandó.

Hosszú táv:

2022 után megvalósítandó feladatok. Ezen feladatok túlnyúlnak jelen
Program időtávján, ugyanakkor tervezésüket a második felülvizsgálat során
meg kell kezdeni. Amennyiben megvalósításukra a megfelelő források
rendelkezésre állnak, a feladatok a Program keretében megvalósításra
kerülnek.

Folyamatos:

Folyamatosan, a teljes program időszaka alatt megvalósítandó feladatok.

Az egyes eszközökhöz tartozó eredményjelzőket, mint az intézkedések megvalósulását mérő
„mutatókat” az intézkedési terv táblázatának utolsó oszlopa tartalmazza – melyek alapján jól
követhetőek és visszaellenőrizhetőek a megvalósult feladatok.
A Program intézkedési tervét a 37. táblázat mutatja be.
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Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Felelős

Kezdeményező
Közreműködő

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Eszköz típusa

37. táblázat: Intézkedési terv és ütemezés

Eredményjelzők

1. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS HELYI IDENTITÁS
I. Célkitűzés: Az Önkormányzat, mint információforrás
I/1. A Lakosság környezettudatosságának erősítése tömegtájékoztatási eszközökkel
Átfogó környezeti médiaprogramok indítása tematikus
témákban
Az önkormányzati honlapon környezetvédelmi rovat kialakítása
és üzemeltetése, környezetvédelmi hírek közlése az
önkormányzat közösségi oldalán

Önkormányzat

X

média

T

Önkormányzat

X

civil szervezetek

Folyamatos tájékoztatás a lakosság számára az építészeti és
kulturális örökség fejlesztési elképzeléseiről

T

Önkormányzat

X

civil szervezetek, helyi
lakosok

X

információval elért lakosságszám

Lakossági tájékoztatás, ismeretterjesztés a szelektív
hulladékgyűjtéssel, programban elért eredményekkel
kapcsolatban (közintézményekben kihelyezett plakátokkal, helyi
újságban, ill. elektronikus médiában)

T

Önkormányzat

X

civil szervezetek, helyi
lakosok

X

lakossági fórumok, tájékoztatók
száma

Lakossági tájékoztatás, ismeretterjesztés a hulladékgyűjtő-udvar
használatához

T

Önkormányzat

X

civil szervezetek, helyi
lakosok

X

lakossági fórumok, tájékoztatók
száma

T

Önkormányzat

X

civil szervezetek

X

tájékoztató anyagok, akciók
száma évenként

T

Önkormányzat

X

T

Önkormányzat

X

T

Önkormányzat

X

T

Önkormányzat

X

A lakosság tájékoztatása, akciók szervezése a biológiai allergén
gyomok megismertetésére és irtására
A lakosság tájékoztatása a felszínmozgásos területeken történt
beruházásokról
A környezet állapotáról lakossági fórumon/papír alapú
kiadványban évente is tájékoztatást adni
Környezettudatosság, fenntarthatóság hétköznapi lehetőségeiről
előadássorozat szervezése
Önkormányzati dolgozók részére környezetvédelmi
továbbképzések szervezése

X

X

megvalósított médiaprogramok
száma

T

a környezet-védelmi rovatot
látogatók száma

X

X

információval elért lakosságszám
X

előadások és résztvevő lakosság
száma

X
iskola, óvoda
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információval elért lakosságszám

X

továbbképzések száma
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2016
Önkormányzat
szerepe

civil szervezetek

X

előadások és résztvevő lakosság
száma

Helyismereti tematikus gyalogos útvonalak/városi tanösvény
kijelölése

F

Önkormányzat

X

civil szervezetek

X

megvalósított tanösvény

Folyamatos

X

Hosszú

Önkormányzat

Közép

T

Egyéb résztvevő

Rövid

Helyi identitás-tudatot fokozó előadások és séták szervezése,
kiadványok készítése a helyi természeti, táji értékekről

Kezdeményező
Közreműködő

Felelős

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Irányító

Eszköz típusa

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

I/2. A Lakosság identitástudatának erősítése

I/3. Környezettudatosság érvényesítése rendezvények lebonyolításánál, gazdasági preferenciák érvényesítésénél
Önkormányzati szervezésű rendezvényeknél az eldobható
csomagolások, evőeszközök mellőzése (pl. "sajátpohár"
rendszer)

T

Önkormányzat

X

X

keletkezett hulladék mennyisége

Javító szolgáltatást végző vállalkozó támogatása (pl. ingyenes
hirdetési felület)

T

Önkormányzat

X

X

megjelenő hirdetések száma és a
javítást végző vállalkozók vásárlói
forgalmának megnövekedése

II. Célkitűzés: Együttműködés erősítése környezettudatosság fokozása érdekében
II/1. Helyi intézmények és civil szervezetek aktív bevonása a környezettudatosság erősítésébe
Civil szervezetek és oktatási intézmények bevonása az építészeti
értékfelmérés folyamatába
Művelődési ház, Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai
Központ környezetvédelmi programjainak támogatása
Önszerveződő csoportok akcióinak támogatása

T
F

civil szervezetek
civil szervezetek, iskola,
óvoda

X

az értékfelmérésben résztvevők
száma
művelődési házakban indított
programok száma
támogatott civil akciók száma/év

X

támogatás tárgya és mértéke

X

civil szervezetek

X

takarított területek kiterjedése,
elültetett fák száma

X

iskola, óvoda, sportegyesületek

X

rendezvények száma évenként

civil szervezetek

X

bevont civil szervezetek száma

Önkormányzat

X

Önkormányzat

X

F

Önkormányzat

Az óvoda és az iskola környezeti neveléssel kapcsolatos
feladatainak támogatása, ösztönzése

F

Önkormányzat

X

Lakossági takarítási akciók, faültetések szervezése (különösen:
védett természeti területeken)

T

Önkormányzat

„Sportolj egészséges környezetben”: A környezeti nevelés és
egészségnevelés összekapcsolása helyi rendezvényeken

F

Önkormányzat

Az átfogó környezeti médiaprogramok kidolgozásában és
megvalósításában a civil szervezetek részvételének erősítése és
támogatása

T

Önkormányzat

lakosság, iskola, civil
szervezetek

X
X

X

X
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X
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Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Kezdeményező
Közreműködő

Felelős

Irányító

Önkormányzat
szerepe

Eszköz típusa

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eredményjelzők

II/2. Helyi környezethasználók bevonása a környezettudatosság erősítésébe
Nagyobb, Rácalmáson működő cégek (mint környezethasználók)
bevonása a lakosság tájékoztatásába

T

Önkormányzat

X

helyi környezethasználók

X

információval elért lakosságszám

Üzemlátogatások szervezése rácalmási óvodásoknak, általános
iskolásoknak helyi üzemekbe

T

Önkormányzat

X

helyi
környezethasználók,
iskola, óvoda

X

programok és résztvevő lakosság
száma

Helyi "ipari-ökológiai rendszer" kiépítése, ill. lakossági csere-bere
börze szervezése

F

Önkormányzat

X

helyi környezethasználók

együttműködő
környezethasználók, részt vevő
lakosok száma

X

III. Célkitűzés: Környezeti adatok gyűjtése, rendszerezése, a környezetállapot változások követése
III/1. Helyi környezetvédelmi információs rendszer kialakítása
Települési környezetvédelmi információs rendszer (KIR)
technikai feltételeinek megteremtése

F

Önkormányzat

X

Környezeti adatok gyűjtése államigazgatási szervektől,
környezethasználóktól, településüzemeltetésben érdekelt
cégektől

F

Önkormányzat

X

államigazgatási szervek

A természeti, kulturális, kultúrtörténeti, településképi,
műemléki, építészeti értékek kataszterezése a KIR részeként

F

Önkormányzat

X

civil szervezetek

Hulladék-nyilvántartás bevezetése a Települési KIR részeként

F

Önkormányzat

X

környezetvédelmi
hatóság, civil szervezetek

Potenciális környezeti veszélyek adatbázisának létrehozása a
F
Önkormányzat
készülő KIR részeként
III/2. A környezetállapot hosszú távú változásainak követése speciális indikátorokkal
Rácalmás ökoszisztéma szolgáltatásainak és ökológiai
F
Önkormányzat
lábnyomának felmérése, változásának nyomon követése

X

X

naprakész adatbázis
X

X

felmért területek, értékek
X
X

X

hulladék-nyilvántartó rendszerrel
átlátható hulladék-gyűjtés, kezelés, -ártalmatlanítás
adatbázis létrejötte

X
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naprakész adatbázis

adatbázis létrejötte

2016

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Eszköz típusa
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2. KÖRNYEZET ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
I. Célkitűzés: Szabadtéri rekreáció ösztönzése
I/1. Játszótéri ellátottság és biztonság biztosítása
1. A 1-12 éves korosztály számára játszóhelyek kiépítése 100 fő
gyermek/1 játszóhely ellátottságra, valamint 500 m-es
elérhetőséggel és a lakóterülettől elkülönítő pufferterülettel

F

Önkormányzat

X

helyi vállalkozók,
üzemek támogatásával

X

játszóhelyek száma

2. Szabadtéri tornapálya és aktív sportolásra kialakított egyéb
sportpálya kialakítása több korcsoport számára

F

Önkormányzat

X

helyi vállalkozók,
üzemek támogatásával

X

kialakított szabadtéri
tornapálya, sportpálya

F

Önkormányzat

X

1. Termálvizes strand, fürdő létesítése takarékos vízfelhasználási
megoldásokkal, az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási terv
javaslataival összhangban

F

Önkormányzat

X

2. Vizes élőhelyek bevonása és/vagy létesítése az ökoturisztikai
vonzerő növelése céljából a terhelhetőség figyelembevételével

F

Önkormányzat

X

3. Közterületi játszóhelyek, játszóterek akadálymentesítése,
játszótéri szabványoknak megfelelő alakítása, hűtése és
árnyékolása, a lakóterületet zavaró funkciók áttelepítése
I/2. Rekreáció egyéb vízparti formáinak támogatása

X

hatékony vízfelhasználású
termálfürdő

X
Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság szükség
esetén

szabványos játszószerek száma

X

vizes élőhelyek környezetében
megvalósított ökoturisztikai
létesítmények száma

II. Célkitűzés: Baleset- és egészségvédelmi, valamint közlekedésbiztonsági és településképi szempontból is megfelelő közterületek és munkahelyi fogadóterek kialakítása
II/1. Ipari park "fogadótér" kialakítása
1. Biztonságos és "komfortosan" felszerelt, esztétikus busz
flottamegállók kialakítása a Hankook előtti közterületen

F

Önkormányzat

2. A buszflotta túlmelegedését megakadályozó várakozási
körülmények biztosítása (pl. megfelelő árnyékoltság és
esővédelem)

F

Hankook

3. A buszfordulóban megfelelő forgalomszervezés a biztonságos
gyalogos közlekedés elősegítésére

F

Önkormányzat

X

Hankook
X

X
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X

X

biztonságosan kialakított
buszhelyek száma

X

árnyékolt buszhelyek száma

X

gyalogátkelőhelyek és kijelölt
gyalogos sávok, járdák száma

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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II/2. Parkolók ökotudatos tervezése
1. Környezet és klímabarát felszíni parkolók kialakítása fásítással,
árnyékolással, olaj-és iszapfogókkal

F

Önkormányzat

X

parkolóban kialakított
zöldfelület nagysága,
vízvédelmi műtárgyak
megléte/száma

X

III. Célkitűzés: Hatékony és környezetbarát védekezés a szúnyog, inváziós kórokozók és kártevők, valamint kullancs ellen
III/1. Szúnyogirtás összehangolása a természetvédelmi érdekekkel
1. Megelőző és több lépcsős szúnyogirtási akciók bevezetése

F

Önkormányzat

X

X

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

X

a természetvédelmi érdekekkel
összeegyeztetett szúnyogirtási
akciók száma

III/2. Környezeti információk gyűjtése és rendszeres közzététele a település veszélyeztető és inváziós rovar fertőzöttségéről
1. Kapcsolatfelvétel a szakszolgálatokkal

E

Önkormányzat

X

rovarirtó szakszolgálatok

X

kapcsolatfelvétel
megvalósulása

2. Helyi gazdák és természetbúvárok információinak gyűjtése és
közzététele a helyi csatornákon

T

Önkormányzat

X

helyi gazdák,
természetbúvárok, civil
szervezetek

X

a környezet-védelmi rovatot
látogatók száma

helyi lakosság, civil
szervezetek

X

megtisztított területek
nagysága

X

kivágott allergén fák száma,
pótlások száma

X

a környezet-védelmi rovatot
látogatók száma

IV. Célkitűzés: Az özöngyom, valamint a legjelentősebb légúti allergén növényfajok visszaszorítása
IV/1. Özöngyom fajok visszaszorítása
1. Fertőzöttség felmérése, a visszaszorítás megtervezése és a
rendszeres kezelések megvalósítása
IV/2. Légúti allergén fafajok visszaszorítása
1. Az elterjedés, megjelenés felmérése, a fák kivágása és nem
allergén fafajjal történő visszapótlása
2.Helyi gazdák és természetbúvárok információinak gyűjtése és
közzététele a helyi csatornákon

T, F

Önkormányzat

X

X

T, F

Önkormányzat

X

X

T, F

Önkormányzat

X
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helyi lakosság, civil
szervezetek
helyi gazdák,
természetbúvárok, civil
szervezetek

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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3. LEVEGŐMINŐSÉG JAVÍTÁSA ÉS ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE
I. Célkitűzés: Levegőminőség javítása
I/1. A települési szennyvíztisztító bűzkibocsájtásának megszűntetése
1. Szennyvíztisztítás megoldása a térségi szennyvíztisztító
rendszeren (dunaújvárosi telep) keresztül, ehhez szükséges
F
Önkormányzat
csatornahálózat kialakítása - ezzel a telep túlterhelése és az
emiatt jelentkező bűzterhelés megszűntetése
I/2. Belterületi porterhelés és levegőterhelés mérséklése
1. Belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátása,
F
Önkormányzat
pormentesítése (kb. az úthálózat 10%-át érinti)
2. A belterületi fő közlekedési út (Fő út) mentén a levegőterhelés
csökkentése forgalomszervezéssel, alternatívák biztosításával
F,
Önkormányzat
(összefüggésben a 7. átfogó cél: "Közlekedés és környezet" egyes Sz
intézkedéseivel)
I/3. Klímatudatosság növelése, klímastratégia kidolgozása
Csatlakozás a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesülethez,
E Önkormányzat
klímastratégia kidolgozása
II. Célkitűzés: Zajterhelés csökkentése és a zajterhelésre érzékeny területek védelme
II/1. Zajterhelés csökkentése belterületen
1. A belterületi fő közlekedési út (Fő út) mentén a zajterhelés
csökkentése forgalomszervezéssel, alternatívák biztosításával
F,
Önkormányzat
(összefüggésben a 7. átfogó cél: "Közlekedés és környezet" egyes Sz
intézkedéseivel)
2. Korlátozott sebességű zónák kijelölése (pl. Ófalu egyes
F,
Önkormányzat
szakaszain, közintézmények környékén)
Sz
II/2. Zajterhelésre érzékeny területeken a kedvező zajszint megőrzése
1. Helyi zajvédelmi rendelet megalkotása, ebben csendes övezet
kijelölése (kiemelten: Ófalu területe), és átvezetése a
Sz Önkormányzat
településrendezési tervbe

X

Mezőföldvíz Kft.,
környezetvédelmi
hatóság, egyéb érintett
önkormányzatok

X

X

bűzterhelés megszűnése

X

X

X

X

Fő út menti lakóházak
környezetében kedvezőbb
levegőminőség
Klímabarát Települések
Szövetségének tagsága

X

X

szilárd burkolattal ellátott utak
hossza

X

Fő út menti lakóházak
zajterhelésének csökkenése

X

X

kijelölt korlátozott sebességű
zónák száma és hossza

X

X

helyi zajvédelmi rendelet
megléte
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2016

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Eszköz típusa
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Eredményjelzők

4. ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE
I. Célkitűzés: Meglévő zöldfelületi elemek fejlesztése
I/1. Zöldfelületi intézmények, intézménykertek megújítása
1. Temető megújítása (pl. inváziós növényzet irtása, ravatalozó
építése, új parcellák kijelölése)
2. Óvodakert terv szerinti befejezése (III.ütem)

F

Önkormányzat

X

Katolikus Egyház

X

megújított temetőkert

F

Önkormányzat

X

óvoda

X

befejezett óvodakert-fejlesztés

3. Szerb templom kertjének környezetrendezése és a Rác-közben
épített gabion támfalak növénytelepítése

F

Önkormányzat

X

Szerb Ortodox Egyház

X

környezetrendezés
megvalósulása

4. Iskolakert megújítása

F

Önkormányzat

X

iskola

X

környezetrendezés
megvalósulása

1. Szentháromság tér - emlékművek környezetrendezése

F

Önkormányzat

X

2. Pincesori támfalépítések folytatása, előtér megújítása

F, T

Önkormányzat

X

helyi lakosok (pincék
tulajdonosai)

1. Milleniumi Park funkcióbővítése és rehabilitációja (tó
vízellátásának biztosítása, kotrása) kertépítészeti tervek alapján,
a lakossági igények felmérésével

F, T

Önkormányzat

X

helyi lakosok, civil
szervezetek

X

elkészült kertépítészeti terv és
annak megvalósulása

2. Duna-part környezetrendezése kertépítészeti terv alapján,
túraútvonalak fejlesztése, a lakossági igények felmérésével

F, T

Önkormányzat

X

helyi lakosok, civil
szervezetek

X

elkészült kertépítészeti terv és
annak megvalósulása

F, T

Önkormányzat

X

helyi civil szervezetek,
helyi lakosság

I/2. Közterületi, reprezentatív célú zöldterületek megújítása
környezetrendezés
megvalósulása
környezetrendezés
megvalósulása

X
X

I/3. Közhasználatú, rekreációs célú zöldfelületek fejlesztése

I/4. Útmenti zöldfelületek megújítása
1. Útmenti fasorok fenntartása és fejlesztése, beteg fák
felmérése és eltávolítása, fapótlások folyamatos megvalósítása
és a fásítási program folytatása (fasor rehabilitációs és pótlási
tervek alapján)
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X

ültetett fák száma, rehabilitált
fasorok

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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II. Célkitűzés: Új zöldfelületi elemek kialakítása, a zöldfelületi rendszer hálózatszerűségének erősítése
II/1. Új közhasználatú, aktív rekreációs zöldfelületek kialakítása
1. Barina-patak mentén új közhasználatú, rekreációs célú zöld
folyosó kialakítása kertépítészeti tervek alapján, a lakossági
igények felmérésével

F, T

Önkormányzat

helyi lakosok, civil
szervezetek

X

X

kialakított rekreációs célú
zöldfelület területe

II/2. Tervezett turisztikai létesítmények környezettudatos zöldfelületrendezése
1. Termálfürdő létesítéséhez kapcsolódó zöldfelületi fejlesztések
(termálfürdő kertjének kialakítása), ökoturisztikai elemekkel (pl.
felszín alatti vizek állapotáról tájékoztató táblák, interaktív
játékok)

F

Önkormányzat

X

X

elkészült kertépítészeti terv és
annak megvalósulása,
ökoturisztikai létesítmények
száma

F,
Sz

Önkormányzat

X

X

kialakított véderdősávok
területe (ha), szegély hossza
(m)

II/3. Védelmi célú zöldfelületi elemek kialakítása
1. Véderdősávok kialakításának folytatása (a 6. sz. főút mentén
és az Ény-i, D-i településszegélyen) a porterhelés és a közúti
közlekedési ártalmak mérséklése céljából
2. Kisvízfolyások, kialakított víztározók és vizes élőhelyek mentén
puffersáv szélesítése/kialakítása, a puffersávban a
vegyszerhasználat korlátozása

Sz

Önkormányzat

X

3. A külterületi mezővédő fásítások előtt a mezsgyék és
természetvédelmi jelentőségük felmérése, majd külterületen a
dűlőutak fásítása, mezővédő erdősávok létesítése talajerózió és
defláció elleni védelem céljából

F, T

Önkormányzat

X

4. A gazdasági területek intenzívebb fásításának előírása saját
telken belül, több szintes növényállománnyal rendelkező védő
zöldsávok kialakításának előírása és ösztönzése

Sz

településrendezési tervben a
puffersáv hasznosítására
vonatkozó korlátozások
megfogalmazása

X

civil szervezetek, helyi
lakosság

Önkormányzat

X
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helyi vállalkozók,
üzemek

X

X

kialakított mezővédő
erdősávok területe (ha),
kialakított fasorok (db, m)
szabályozás megléte és
megvalósult védőfásítás - védő
zöldsávok hossza (m) és
szintezettsége
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Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

X

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Önkormányzat

Közreműködő

F,
Sz,
T

Kezdeményező

Felelős

Irányító

Önkormányzat
szerepe

Eszköz típusa

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eredményjelzők

II/4. A zöldfelületi rendszer hálózatszerűségének erősítése
1. A hálózatszerűség erősítése belterületen és külterületen
egyaránt, kiemelten: a belterületi zöldfelületek és a Duna-part
kapcsolatainak erősítése, kialakítása - a településrendezési terv
megújítása során ennek kiemelt figyelembe vételével, a helyi
lakosság bevonásával (akár közösségi tervezéssel egybekötve)

civil szervezetek, helyi
lakosság

X

kialakított zöldutak hossza (m),
új lineáris zöldfelületi elemek
hossza és szélessége (m)

III. Célkitűzés: A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása és a meglévő zöldfelületi elemek védelme
III/1. A zöldfelület-fenntartás hatékonyságának fokozása és környezettudatos megvalósítása
1. A zöldfelület-fenntartásért, zöldhulladékok kezeléséért (is)
felelős önkormányzati szervezet létrehozása

Szf

Önkormányzat

X

X

létrehozott
szervezet/önkormányzati cég

2. Az Önkormányzatnál szakirányú végzettségű, felelős személy
kijelölése (főkertész), aki tervezi és ütemezi a zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatokat

Szf

Önkormányzat

X

X

főkertész állás betöltése

3. A közterületi zöldhulladékok kezelésére önkormányzati
tulajdonú komposztáló telep létrehozása (ennek helyének
kijelölése a településrendezési tervben) és a keletkező komposzt
felhasználása a közterületi zöldfelületeken, intézménykertekben

F,
Sz

Önkormányzat

X

X

komposztáló telep helyének
kijelölése a településrendezési
tervben, létrehozott
komposztáló telep

Sz

Önkormányzat

X

III/2. Meglévő zöldfelületi elemek védelme
1. A fapótlás és fakivágás helyi szabályozása, a zöldfelületek
védelmével kapcsolatos helyi rendelet megalkotása

X
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helyi rendelet megléte

2016

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Eszköz típusa
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5. TALAJOK ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME, FENNTARHATÓ HASZNÁLATA
I. Célkitűzés: Felszín alatti vizek, talajok minőségi védelme
I./1. Felszín alatti vizek védelme
Esetlegesen talaj-vagy felszín alatti víz szempontjából
szennyezett területek feltérképezése
A helyi állattartási rendelet felülvizsgálata: az állattartó
telepekkel, valamint a talaj, felszín alatti vizek védelmével
kapcsolatos előírások megfogalmazása

F

Önkormányzat

X

SZ

Önkormányzat

X

II. Célkitűzés: Talajok mennyiségi védelme
I./1. Termőföldvédelem a kiváló minőségű szántók megőrzése érdekében
A kiváló minőségű szántók védelme a településrendezési
eszközök módosításával, további művelés alól kivonás
SZ Önkormányzat
minimalizálása

környezetvédelmi
hatóság

X
X

X

X

szennyezett területek
tényfeltárása és jellemzése /
meg nem létének igazolása
felülvizsgált helyi állattartó
rendelet (rendezett állattartási
viszonyok)

kiváló termőhelyi adottságú
szántók kiterjedése

6. ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS -HATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA
I. Célkitűzés: Megújuló energiaforrások használatának erősítése
I./1. Megújuló energiaforrások arányának tovább javítása a közintézményeknél
Napenergia hasznosítására épülő rendszerek elhelyezése
közintézményeken
Termálvíz készlet többcélú hasznosítása: közintézmények fűtése
(a használt termálvizek visszasajtolása vagy esetlegesen
rekreációs célú tó kialakítása)

F

Önkormányzat

X

F

Önkormányzat

X

megspórolt
villamosenergia/földgáz
költsége / megtermelt energia

X

X
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megspórolt
villamosenergia/földgáz
költsége / megtermelt energia

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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7. KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET
I. Célkitűzés: Helyi közúti hálózat fejlesztése a túlterhelt utak forgalomcsökkentése, és a forgalomból származó környezetterhelés csökkentése érdekében
I/1. Elkerülő és összekötő utak fejlesztése, építése
1. Venyimi út fejlesztése és csomópont kialakítása a 6. sz. főúttal

F

Önkormányzat

X

X

a Venyimi út fejlesztésének
megvalósulása

2. Termálfürdő megközelíthetőségének biztosítása az északi
összekötő út megépítésével, és az északi összekötő út
csomópontjának kialakítása a Kulcsi úttal

F

Önkormányzat

X

X

az északi összekötő út
megépülése

3. Família út fejlesztése és csomópont kialakítása a Kulcsi úttal

F

Önkormányzat

X

F

Önkormányzat

X

X

felújított burkolat felülete,
útszakasz és csapadékvízelvezető árok hossza

a Família út fejlesztésének
megvalósulása

X

I/2. Meglévő úthálózat felújítása
1. Útburkolatok és az utak menti csapadékvíz-elvezető árkok
szükség szerinti felújítása, az útburkolat javítása

II. Célkitűzés: Nem motorizált közlekedési módok elterjedésének elősegítése
II/1. Kerékpárút-hálózat és kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
1. Arany János utca - Szélescsapás út - Jégmadár utca gyalog- és
kerékpárút megvalósítása

F

Önkormányzat

X

X

a kerékpárút megépítése

2. Koltói Anna utca - Kulcsi út gyalog- és kerékpárút
megvalósítása

F

Önkormányzat

X

X

a kerékpárút megépítése

3. A nagy kerékpáros forgalmat vonzó létesítmények – oktatási
intézmények, vasútállomás, üzletek – mellett kerékpártárolók
létesítése

F

Önkormányzat

X

4. Egyéb városi és országos kerékpárút-hálózati elemek
megvalósítása

F

Önkormányzat

X

létesített kerékpártárolók
száma

X

X
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megépített kerékpárút hossza
(km)
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2016
Önkormányzat
szerepe

F

Önkormányzat

X

Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága,
Dunaújvárosi mérnökség

E

Önkormányzat

X

Magyar Közút Kht. Fejér
Megyei Igazgatósága,
Dunaújvárosi mérnökség

Folyamatos

2. A vasútállomás megközelíthetőségének biztonságossá tétele
(járdaépítés és gyalogátkelőhely kijelölése)

Hosszú

X

Közép

Önkormányzat

Egyéb résztvevő

Rövid

F

Közreműködő

1. Járda-ellátottság növelése

Kezdeményező

Felelős

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

Irányító

Eszköz típusa

Ütemterv (időtáv)
Eredményjelzők

II/2. Gyalogos közlekedési infrastruktúra fejlesztése
X

megépült járdahossz (m)
X

létesített gyalogátkelőhely és a
vasútállomáshoz vezető járda
megvalósulása

III. Célkitűzés: Közútkezelési feladatok hatékonyságának növelése
III/1. Téli síkosságmentesítés hatékonyságának növelése
1. Kezelői feladatok egyeztetése a Magyar Közút Kht. Által kezelt
utaknál (Fő út és Kulcsi út), esetlegesen az Önkormányzat
részéről egyes feladatok átvállalása

127

X

hatékony síkosségmentesítés a
Fő úton és a Kulcsi úton

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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8. TURIZMUS - ÖKOTURIZMUS
I. Célkitűzés: Nagy-sziget ökoturisztikai szolgáltatásainak fejlesztése, fenntartása
I/1. Az É-i szigetcsúcs ökoturisztikai létesítményeinek kezelése, megújítása
DINPI, Sárosdi
Erdőgondnokság
DINPI, Sárosdi
Erdőgondnokság

1. Faszerkezetek megújítása, fenntartása

F

Önkormányzat

X

2. Bemutatótáblák felújítása, cseréje

F

Önkormányzat

X

3. Úthálózat és forgalomterelő, korlátozó eszközök megújítása,
fenntartása

F

Önkormányzat

X

1. Egyeztetések és együttműködés a szakfelügyelettel

E

Önkormányzat

X

2. Egyeztetések és együttműködés a kezelővel

E

Önkormányzat

X

X

a tanösvény megújított
faszerkezetei

X

felújított bemutatótáblák

DINPI, Sárosdi
Erdőgondnokság

X

megújított forgalomterelő,
korlátozó létesítmények

X

DINPI

X

X

DINPI, Sárosdi
Erdőgondnokság

X

I/2. Természetvédelmi kezelési terv kidolgozásának támogatása

II. Célkitűzés: Tematikus és különböző közlekedési formákra tervezett túraútvonalak kialakítása
II/1. Gyalogos túraútvonalak és hálózati kapcsolatok kialakítása
1. Tematikus városi túra utak kialakítása, a helyi lakosság
F, T Önkormányzat
X
bevonása a tervezésnél
2. Országos túraútvonal hálózati kapcsolatok kialakítása

T, E Önkormányzat

helyi lakosság, civil
szervezetek
Magyar Természetjáró
Szövetség, az érintett
területek tulajdonosai

X

természetvédelmi kezelővel
történt eredményes egyeztetés
erdészeti kezelővel történt
eredményes egyeztetés

X

kialakított (tematikus)
útvonalak

X

újonnan kijelölt túraútvonalak
hossza

Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, DINPI

X

alternatívák kidolgozása a
Rácalmási Duna-ág vízpótlására
és a feltöltődés mérséklésére

környezetvédelmi
hatóság, DINPI

X

kikötőfejlesztés megvalósulása
a természetvédelmi érdekekkel
összhangban

II/2. Vízitúra szolgáltatások bővítése
1. A Rácalmási-Duna vízellátásának biztosítása, hajózási
biztonságának fokozása, feltöltődésének lassítása
mederrendezéssel/kotrással

E

Önkormányzat

2. Kikötői szolgáltatások fejlesztése, a természetvédelmi érdekek
messzemenő figyelembevételével

F

Önkormányzat

X

X

128

X

Folyamatos

Hosszú

Egyéb résztvevő

Közép

Ütemterv (időtáv)

Rövid

Közreműködő

Felelős

Kezdeményező

Önkormányzat
szerepe

Irányító

Célkitűzés
Intézkedés
Eszköz

2016

Eszköz típusa
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III. Célkitűzés: Vidékies város karakter kialakítása
III/1. Építészeti örökség funkcionális, ugyanakkor hagyományőrző megújítása
1. Rossz állapotú értékes épületállomány (magtár, kúriák)
hasznosítása és környezetrendezése

F

Önkormányzat

X

2. Pinceprogram keretében a pincék és gyümölcstárolók
hagyományőrző és funkcionális megújításának támogatása

F

Önkormányzat

X

helyi lakosok (pincék
tulajdonosai)

X

megújított pincék száma

3. Tájház és helytörténeti kiállítás kialakítása

F

Önkormányzat

X

civil szervezetek

X

kialakított tájház

F, T

Önkormányzat

X

helyi lakosság, civil
szervezetek

X

felmért értékek száma

F

Önkormányzat

X

civil szervezetek, DINPI

X

egyedi tájérték kataszter
megléte

F, T

Önkormányzat

X

helyi lakosság, civil
szervezetek

X

értékleltár megléte

4. Zártkertek, egykori szőlők és gyümölcsösök értékfelmérése a
lakosság tájékoztatásával, bevonásával

X

hasznosított, felújított épületek
száma

III/2. Értékleltárak készítése
1. Egyedi tájérték felmérés
2. Értékleltár készítése a lakosság bevonásával
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A környezetpolitika hatékonyságát növelő intézmény-és eszközrendszer
kialakítása

A települési környezetvédelmi program legfőbb célja nem csupán a környezeti károk felszámolására,
környezeti konfliktusok mérséklésére tett törekvések megvalósítása, hanem a környezeti értékek
védelme érdekében szükséges közös szabályok megalkotása, valamint a környezeti érdekek
elfogadtatása az érintettekkel.
A környezetpolitika megvalósítása szempontjából alapvető a környezetvédelem eszköz- és
intézményrendszerének erősítése. Ennek érdekében a közös (önkormányzati, gazdálkodói s lakossági)
környezetvédelmi szabályrendszerek kialakítása és a szabályok működésének biztosítását szolgáló
intézményi háttér kialakításának tervezése a környezetvédelmi programalkotásnak nélkülözhetetlen,
stratégiai része. A szűkös erőforrásokkal való gazdálkodás következtében alapvető jelentősége van a
megelőző típusú intézkedéseknek. A környezetvédelmi program feladata tehát, hogy olyan konkrét
intézmény- és eszközrendszert határozzon meg, amely a település fejlődését alapvetően
meghatározó fejlesztések tekintetében meghatározza és érvényesíti az életminőséget alapvetően
meghatározó környezetvédelmi szempontokat (megelőzés elve).
A település környezetpolitikájának
intézkedések a következők:

hatékony

megvalósulásának

feltételrendszerét

jelentő

Települési környezetvédelmi információs rendszer (KIR) kialakítása
Az önkormányzat köteles a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását
figyelemmel kísérni, az így szerkesztett adatokat nyilvántartani és azokat hozzáférhetővé tenni, és a
megfelelő tájékoztatást megadni (Környezetvédelmi törvény 12.§. (3) bek.). A környezetvédelmi
igazgatás keretében az önkormányzatnak el kell látnia az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer (OKIR) működtetésével kapcsolatos önkormányzatra eső feladatokat. (Környezetvédelmi
törvény 50. §. (3) bek.). A fentiek alapján a kialakításra kerülő települési környezetvédelmi
információs rendszernek illeszkednie kell az OKIR rendszeréhez.
A KIR célja, hogy az önkormányzat számára környezeti területi és környezethasználati adatokat
szolgáltasson a feladatokhoz leginkább alkalmazkodó feldolgozásban, felhasználóbarát formában.
Ezen túlmenően információs háttéranyagot szolgáltat külső szakértők, helyi közszolgáltatásokat
végző vállalkozások, társadalmi szervezetek, továbbá a társadalmi nyilvánosság és a lakossági
kezdeményezések számára. Jelen környezetvédelmi program 1. átfogó céljának keretén belül külön
nevesítésre került a „III./1. Helyi környezetvédelmi információs rendszer kialakítása” c. intézkedés.
A települési környezetvédelmi információs rendszernek tartalmaznia kell különösen:
 természeti adottságok
 településszerkezet jellemzőit és célértékeit (közigazgatási beosztás, övezetek stb.)
 területfelhasználás jellemzőit és célértékeit (OTÉK területfelhasználási kategóriái szerint)
 közlekedési hálózat nyilvántartása
 népességi, egészségügyi adatok nyilvántartása
 az egyes környezeti elemek (környezeti egységeinek) állapotát, mértékadó készleteit,
terhelhetőségét, terhelési mérlegeit/terheltségi állapotát
 környezeti hatótényezők vizsgálata (zaj, rezgés, hulladék)
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környezethasználatokat gazdasági ágazati besorolás szerint környezeti elemenként, illetve
szakterületenként és az igénybe vett környezeti egységenként
a telephely környezeti állapotára és terhelésére, biztonságára vonatkozó adatokat
a város közműveinek készletértékeit (hatásfok, kiépítettség, kapacitás), műszaki állapotát,
kihasználtságát és leterheltségét
környezetvédelmi szakterületi, közszolgáltatási feladatok ellátásához szükséges információk
nyilvántartását
az akcióprogramokban meghatározott eredménymutatók alakulásának nyilvántartását
környezetvédelmi jogszabály gyűjteményt.

Partnerkapcsolatok kialakítása a hatékony együttműködés érdekében
A környezeti partnerség rövidtávú célja a konfliktuskezelés, hosszú távú küldetése pedig a közösségi
jövőkép kialakítása. A környezeti partnerségnek az érintett felek kölcsönös bizalmán, tiszteletén és
együttműködésén kell alapulnia, ily módon a környezeti vonatkozású társadalmi-gazdasági
problémák idejekorán felszínre kerülnek és a partnerség már rövidtávon is lehetőséget ad a
konfliktusok megoldására, illetve megelőzésére. Ugyanakkor hosszabb távon abban rejlik a
partnerség jelentősége, hogy helyi közösségek különféle érdekcsoportjai közös nevezőre juthatnak
arra vonatkozóan, hogy milyennek szeretnék látni a településüket, milyen települést álmodnának
gyermekeiknek, unokáiknak.
Jelen környezetvédelmi program 1. átfogó céljának keretén belül külön nevesítésre került a „II.
Célkitűzés: Együttműködés erősítése környezettudatosság fokozása érdekében” c. célkitűzés, mely
elsősorban a helyi intézményekre, civil szervezetekre, helyi környezethasználókra koncentrál.
Azonban egyéb intézkedéseknél is megjelennek az „Egyéb résztvevő” oszlopban az érintettek, akikkel
mindenképpen egyeztetni szükséges az adott intézkedés megvalósítása során.
Összefoglalásképpen az alábbi szereplőkkel ajánlott a partnerség kialakítása az Önkormányzat
részéről:
 szomszédos településekkel való környezetvédelmi együttműködés erősítése, formái
lehetnek: együttműködési megállapodások, környezetvédelmi társulás létrehozása, állandó
környezetvédelmi tanács létrehozása az érintett önkormányzatok képviselői részvételével
 környezetvédelmi hatósági jogköröket gyakorló szervezetekkel (kormányhivatal környezet
és természetvédelmi főosztálya, katasztrófavédelem) együttműködési megállapodások,
egyeztetések
 környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos kezelő szervezetekkel (nemzeti park
igazgatóság, vízügyi igazgatóság, erdészet, vadásztársaság, közútkezelő, közműszolgáltatók)
együttműködési megállapodások, egyeztetések
 lakossággal, civil szervezetekkel való együttműködés
 gazdálkodókkal történő önkéntes megállapodások önkormányzati feltételrendszerének
kialakítása (pl. anyag- és energiatakarékos beruházások ösztönzése, a gazdálkodók hatékony
hulladékgazdálkodásának elősegítés stb.)
 környezetvédelmi szakértői hálózat és fórum kialakítása
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Szervezeti és intézményi háttér fejlesztése
Az önkormányzati hatáskörbe utalt és a programban nevesített környezetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatok szakszerű ellátásához, a környezetvédelmi program és az elfogadott terület- és
városfejlesztési-rendezési programok környezeti szempontú koordinálásához és menedzseléséhez,
folyamatos karbantartásához szükséges az önkormányzat szervezeti és intézményi fejlesztése
(szervezeti, személyi és tárgyi feltételek biztosítása).
Jelen környezetvédelmi program alapján kiemelten fontos lenne az alábbi szervezetfejlesztések
megvalósítása:
 a
zöldfelület-fenntartásért,
zöldhulladékok
kezeléséért,
közútkezelésért,
településtisztaságért felelős önkormányzati szervezet, esetleg önkormányzati tulajdonú
településüzemeltetési cég létrehozása
 szakirányú végzettségű, felelős személy kijelölése (főkertész), aki tervezi és ütemezi a
zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatokat
Önkormányzati környezetvédelmi rendeletalkotási feladatok
A magasabb szintű jogszabályok (alapvetően törvények) által biztosított felhatalmazás alapján a város
képviselő-testülete a környezetvédelem egyes kérdéseit szabályozó országos rendelkezéseket a helyi
viszonyokra adaptálja, pontosítja, és helyi rendeletekben szabályozza. A helyi környezetvédelemmel
kapcsolatos rendeletek száma, a szabályozás alá vont területek és kérdések kiterjedtsége,
részletezettsége és megalapozottsága egyben a helyi (önkormányzati) környezetvédelem egyik
fontos mérőszáma, indikátora is. Az egyes környezeti elemekre vonatkozó részletes szabályokat,
külön rendeletekben kell részletezni.
Rácalmáson számos helyi rendelet került megfogalmazásra a környezet védelmével összefüggésben
(lásd különösen: 3. fejezetben az egyes környezeti elemeknél és hatótényezőknél részletezve),
azonban az alábbi helyi rendeletek módosítása, illetve megalkotása javasolt jelen környezetvédelmi
program alapján:
 állattartási rendelet felülvizsgálata (az állattartó telepekkel, valamint a talaj, felszín alatti
vizek védelmével kapcsolatos előírások megfogalmazása)
 zajvédelmi rendelet megalkotása (kiemelten: a csendes övezetek kijelölése a településen)
 zöldfelületek védelmével kapcsolatos helyi rendelet megalkotása (kiemelten: fapótlás és
fakivágás helyi szabályozása)

6.3

Intézkedések végrehajtásának, eszközök alkalmazásának tervezett forrásai

Jelen programban kitűzött célok teljesítéséhez, és ehhez szükséges feladatok megvalósításához
potenciálisan igénybe vehetőek az önkormányzati költségvetés forrásai, illetve pályázati források
egyaránt.
Pályázati források
A pályázatok esetében relevánsak lehetnek azok a források is, amelyeket a településen működő civil
szervezetek vehetnek igénybe, hiszen jelenleg is valósítanak meg a környezet védelméhez kötődő
feladatokat (lásd. 3.10. fejezet). A továbbiakban elsősorban azokra a forrásokra koncentrálunk,
amelyeket az önkormányzati is igénybe vehet pályázóként.
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A 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési ciklusban minden tagországnak 11 célhoz kell
igazítania saját fejlesztési terveit. Az EU2020 stratégiával166 összhangban, a Magyarország által
benyújtott és az Unió által elfogadott, ún. operatív programokat a Széchenyi 2020 program fogja
össze. Az új konstrukciók több mint felét a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
(GINOP) adja.
A Széchenyi 2020 program keretében Rácalmás esetében, jelen program készítésekor költségvetési
szervek számára, a területi (regionális) elhelyezkedés alapján 133 db aktuális pályázat lehetséges167.
Környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentősége a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programoknak van (KEHOP). A KEHOP átfogó célja, hogy a magas hozzáadott értékű termelésre és a
foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú
távú változásokat is figyelembe vevő – védelmével összhangban valósuljon meg168. Az átfogó cél
elérése érdekében a KEHOP által lefedett valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány
esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő horizontális céloknak kell érvényesülniük:
- klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség
javítása (ennek részeként: a természeti katasztrófák kockázatának csökkentése),
- erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása (ennek részeként: megújuló energiaforrások
alkalmazása és energetikai/energiahatékonysági fejlesztések),
- szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése (ennek részeként:
hulladékgazdálkodással kapcsolatos fejlesztések, múltbéli károsodások felszámolása,
szennyvíz-elvezetés/tisztítás),
- egészséges és fenntartható környezet biztosítása (ennek részeként: települési vízellátás,
természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések).
A jelenleg elérhető megoldások közül a következő pályázat érdemel kiemelt figyelmet:
 KEHOP-5.2.2: Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései.
Számos ponton relevánsak pl. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (TOP) a
települési környezetvédelem céljainak megvalósításához. A TOP elsődleges célja a térségi,
decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, a munkavállaló lakosság helyben
boldogulásának biztosítása. A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít
forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési
akcióit támogatja.
A TOP fejlesztéspolitikai céljai:
(1) Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása:
- helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a
munkahelyek elérhetőségének javítására,
- helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére,
- turisztikai vonzerőkben rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás növekedése
érdekében.
(2) Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és
társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása
166

10 évre szóló Európai Uniós stratégia, a „intelligens, fenntartható és befogadó” gazdasági növekedés
jegyében.
167
https://www.palyazat.gov.hu/kltsgvetsi-szerv
168
https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20
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- város- és településfejlesztés a gazdasági funkciók erősítésére, a beruházások és befektetések
növelésére és a népesség megtartására, a zöldfelületek és a kisléptékű környezetvédelmi
infrastruktúra fejlesztése a települési környezeti minőség javítására,
- fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének javítására és a
széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,
- a munkába járás segítésére,
- az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony településüzemeltetés
és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,
- a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen a
fiatalok megtartása érdekében,
- leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására,
- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás
ösztönzésére.
A jelenleg elérhető megoldások közül a következő pályázatok érdemelnek kiemelt figyelmet:
 TOP-2.1.2-1: Zöld város kialakítása
 TOP-2.1.3-15: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések
 TOP-6.1.4-15: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
A többi operatív program esetében a következő pályázat érdemel kiemelt figyelmet:
 EFOP-4.1.4-15: Testmozgást javító infrastrukturális fejlesztések.

Önkormányzati források
Az Önkormányzat éves költségvetéseit helyi rendeletekben szabályozza, mely évente kerül
megújításra – így jelen program készítésekor elsősorban az aktuális költségvetésről tudunk
nyilatkozni. Rácalmás város 2016. évi önkormányzati költségvetését a Rácalmás Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet 3. sz.
melléklete szerint a 2016. évben az egyéb működési kiadásokra (beleértve az ingatlanok beszerzését,
létesítését is – mely a 8. sz. melléklet szerint pl. a kulcsi út kerékpárút létesítéséhez, a pincesor
támfalépítéséhez, a sportcsarnok építéséhez szükséges) 1.242.755 eFt, míg a beruházásokra
1.039.261 eFt összeg került elkülönítésre. Az önkormányzat 2016. évre tervezett, a települési
környezet védelmével, állapotjavításával, illetve további környezethasználat megjelenésével
kapcsolatos beruházásait és felújításait, valamint ezek tervezett költségét (önkormányzati forrásból)
a 38. táblázat mutatja be.
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38. táblázat: Az önkormányzat 2016. évben megvalósuló beruházásai és felújításai (8. melléklet a 3/2016.
(II.11.) rendelethez alapján)
2016. évi tervezett
előirányzat (eFt)

Megnevezés

Kulcsi út kerékpárút
Kamilla köz útépítés
Balassi B. utca útépítés
Pacsirta utca útépítés
Ingatlan vásárlások (Wernickené, Czakó, egyéb)
Pince sor támfal építés
BMX pálya építés
Ravatalozó építés
Kútfúrás
Csónakkikötő
Árvízvédelmi zsilip építés
Madách Imre utca és Dália köz közötti tereplépcső
Szennyvíz-hálózat felújítása
Sportcsarnok építése

86 614
18 908
31 496
17 323
56 000
6 299
15 748
102 362
7 874
5 512
4 000
10 000
6 422
275 590

A felújítások és beruházások mellett az Önkormányzat 2016. évben az „Együttműködésen alapuló
innovatív szolgáltatásfejlesztés az energiatudatosság növelése és a megújuló energiák elterjesztése
érdekében” c. európai uniós pályázathoz való hozzájárulását is betervezte ez évi költségvetésébe (a
9. sz. melléklet szerint 5265 eFt önkormányzati forrással és 191.999 eFt támogatással számolva).
Az Önkormányzat központi támogatásból befolyó bevételből valósítja meg a település
üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátását (pl. zöldfelület-gazdálkodás, közvilágítás fenntartása,
közutak fenntartása) – melyek összege 2016-ban várhatóan 342.529 eFt (11. sz. melléklet alapján).
A fent említettek mellett 2016. január óta hatályos Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2015.(XI.25.) önkormányzati rendelete alapján a talajterhelési díjból befolyt bírságok
képezik az alapján a helyi környezetvédelmi alapnak. A talajterhelési díjat annak a kibocsátónak kell
fizetnie, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjból származó
bevételt a 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról alapján az Önkormányzat a talaj,
valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel (csatornázás, a
szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós
környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások
szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme).
Környezetvédelmi célú alapítvány nincs a városban. A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület
feladatai között viszont megtalálható a környezet óvása, közterületek, parkok megújítása, gondozása,
kialakítása – akik elsősorban az Önkormányzat anyagi támogatásával tudják megvalósítani e
feladatokat.
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Felhasznált irodalom
Jogszabályok:















2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről
A 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről alapján
Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2005 (X.28.) sz. rendelete Rácalmás Építési
Szabályzatáról
Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2005 (III.11.) rendelete a helyi jelentőségű
természeti értékének védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a
város temetkezési rendjéről
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet a szippantott
szennyvíz 2013. évi díjmegállapításáról szóló önk. rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a köztisztaság
fenntartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről és a közterületek használatáról
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete a települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról
Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.16.) önkormányzati rendelete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Tervek, tanulmányok:















27/2015. (VI. 17.) OGY határozat A 2015 – 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról.
A Duna vízgyűjtő magyarországi része, vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2015). 7-1. melléklet. Országos Vízügyi
Főigazgatóság. Budapest.
A HUDI20034 Duna és ártere kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve (2014). Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság. Budapest.
Fejér Megye Közgyűlésének 1/2009. (II.13.) K.R.Sz. rendelete Fejér Megye Területrendezési Tervéről.
Hankook Tire Magyarország Gyártó és Kereskedelmi Kft. Gumiabroncsgyár, 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet
szerinti Belső védelmi terv (2014).
Hankook Tire Magyarország Kft. Gumiabroncsgyár, 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet szerinti, a technológiai
bővítés III. fázisához kapcsolódó felülvizsgált biztonsági jelentés a veszélyes tevékenység megkezdéséhez (2014).
Környezeti hatásvizsgálati kérelem, Hankook Tire Magyarország Kft., Gumiabroncsgyár bővítése (III. ütem)(2012).
Vidra Környezetgazdálkodási Kft. Győr.
A Duna és ártere (HUDI20034) Natura 2000 fenntartási terv (2014). DINP Igazgatóság. Budapest.
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági területen történő felhasználásának ellenőrző
vizsgálata (2013). MV-Terv Mérnöki Iroda Kft. Balatonvilágos.
Pálhalmai Agrospeciál Kft. Üzemi kárelhárítási terv, Újgalambosi sertéstelep (2012). Jenei A. h.n.
Rácalmás város integrált településfejlesztési koncepciójának megalapozó vizsgálata (2015). Regionális
Térségfejlesztési Kft. Kulcs.
Rácalmás város önkormányzata, települési környezetvédelmi program (2010). Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
Kft. Budapest.
Rácalmás város vízkárelhárítási terve (2013). Aquaterv 2000 Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár.
Rácalmás, termálvíz kutató fúrás mélyítése, mélyfúrású kút létesítése, létesítési engedélyezési tervdokumentáció
(2005). KVÍZ 2002 Bt. Szentes.
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Vízföldtani napló (2006). Olasz J. h.n.
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv, 1-9. jelű, Közép-Duna vízgyűjtő (2010). Vízügyi és Környezetvédelmi Központi
Igazgatóság, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Székesfehérvár.

Szakirodalom:












Dövényi Z. (szerk., 2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.
Földhasználat Magyarországon a 2000. évben Településsoros adatok (2000). Budapest.
Hardi T. (2015): Munkaügyi ingázás területi mintái Észak-Dunántúlon. Területi statisztika. 55(2). pp. 122-141.
KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyve (2015).
KSH: Magyarország közigazgatási helynévkönyvei (2012-2015) és az ITS Megalapozó munkarésze alapján
KSH: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1870-1970 Földterület, Községsoros adatok (1971). Budapest.
KSH: Mezőgazdasági statisztikai adatgyűjtemény 1895-1984 Földterület, Községsoros adatok (1988). Budapest.
Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme (1865). Buda.
Marján M. (2015, szakdolgozat): Rácalmás vizsgálata turisztikai hasznosítás szempontjából. BCE Tájvédelmi és
Tájrehabilitációs Tanszék.
Nagy I. (2008): Városökológia. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs.
Zólyomi B. (1989) Természetes növénytakaró, 1:1.500.000. In. Pécsi M. (szerk.): Magyarország nemzeti atlasza.
Kartográfiai Vállalat, Budapest.

Internetes források:































http://bbterkep.police.hu/mapdisplay/elobal.html
http://birding.hu/
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
http://internet.kozut.hu/Documents/Orszagos_kozutak_2014_evre_vonatkoz_keresztmetszeti_forgalma.pdf
http://kira.gov.hu/kira/main.jsp
http://map.mfgi.hu/tvz_1248/
http://maps.rissac.hu/agrotopo/
http://muemlekem.hu/fotopalyazat?id=875
http://nol.hu/archivum/archiv-375859-189178
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/hnk/hnk2009.pdf
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/105215/Sarosdi_korzet_erdoterve.pdf/1d31f9d5-803a-470f-aba9e73190086d0d
http://racalmas.hu/index.php/2015/10/02/hirdetmeny/
http://racalmas.hu/index.php/civil-szervezetek/
http://racalmas.utisugo.hu/latnivalok/racalmasi-nagysziget-es-az-arteri-nagyosveny-304825.html
http://statinfo.ksh.hu/
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo
http://terkep.air.gov.hu/website/nitrat_49_vs_27blokk/viewer.htm
http://terkepter.palyazat.gov.hu/
http://terkepter.palyazat.gov.hu/
http://web.okir.hu/
http://www.agrospecial.hu/kezdolap
http://www.agrospecial.hu/tevekenysegek/biogaz+termeles/biogaz+termeles+2.html
http://www.dinpi.hu/racalmasi-szigetek-tt
http://www.enksz.hu/Agazatok/Foldgaz
http://www.hankooktire.com/hu/about-hankook-tire/company/our-history.html
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/tablak_teruleti_07
http://www.levegominoseg.hu/
http://www.levegominoseg.hu/ertekelesek
http://www.mezofoldviz.hu/mezofoldviz/
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusztaszabolcs%E2%80%93Duna%C3%BAjv%C3%A1ros%E2%80%93Paksvas%C3%BAtvonal
https://www.google.com/earth/
https://www.google.hu/maps/
https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20
https://www.palyazat.gov.hu/kltsgvetsi-szerv
https://www.teir.hu/helyzet-ter-kep/
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=14&ev=2010
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=16&ev=2012
https://www.teir.hu/rqdist/main?rq_app=meta&rq_proc=strfr&dbid=16&ev=2012
mapire.eu/hu/synchron/surveys

Szóbeli adatközlők:






ifj. Steirer István (Agrospeciál Kft.)
Kazsóki Sándor (Önkormányzat)
Krausz Marianna (Önkormányzat)
Magyari Tamás (Mezőföldvíz Kft.)
Nagy Attila (Hankook Kft.)

Írásbeli adatszolgáltatók:









A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása
A MÁV Zrt. 7541/2013. szk. Ikt. sz. tájékoztató levele
A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület tájékoztatása és adatai
Dunanett Kft. adatszolgáltatása (2015)
Krausz Marianna írásbeli közlése
Önkormányzat adatszolgáltatása
Rácalmás Város Önkormányzata: Nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről
(2013.)
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Mellékletek
1. sz. mellékletek: Tematikus tervlapok
1-1. sz. melléklet: Levegő
1-2. sz. melléklet: Felszíni víz
1-3. sz. melléklet: Talaj, felszín alatti víz
1-4. sz. melléklet: Hulladék
1-5. sz. melléklet: Zaj
1-6. sz. melléklet: Táj-és természetvédelem
1-7. sz. melléklet: Zöldfelület-gazdálkodás
2. sz. mellékletek: Beérkező levelek az egyes adatszolgáltatóktól
3. sz. melléklet: Légszennyezőanyag kibocsátások (pontszerű források)
4. sz. melléklet: A legnagyobb hulladéktermelőknél keletkezett termelési szilárd hulladékok
mennyiségének alakulása 2009-2014 (OKIR alapján)
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