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ELŐSZÓ 
Székesfehérvár Város Önkormányzata a KEOP-1.2.0/2F-2008-0006 számú „Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város és térsége - Pákozd, Pátka, Seregélyes- szennyvízcsatorna hálózatának 
bővítése” című projekthez kapcsolódóan a város elkészítette a saját Local Agenda 21 
dokumentumát. A kötelező vállalás kapcsán létrejött egy olyan hosszú távú helyi program, 
mely a fenntartható fejlődés elvére épül. Székesfehérvár és a térségi települések számára a 
most megvalósuló csatornaprogram a települések fejlődésének látványos, rég várt jele, olyan 
lépés, amely közelebb visz a 21. században elvárható települési infrastruktúrához. 
 

BEVEZETÉS 
A fenntarthatóság és a fenntartható fejlődés központi fogalma jelen programnak. E fogalom 
több mint 20 évvel ezelőtt, 1987-ben a „Közös Jövőnk” ENSZ jelentés publikálásával kezdte 
el nemzetközi útját. 
 
A fenntartható fejlődés lényege olyan fejlődési-fejlesztési folyamatok együttese, amely az 
életminőség hosszú távú, egyenletesen biztosítható javulását szolgálja az adott ökológiai 
keretek között. Ezért a természeti erőforrásokkal, a környezettel való fenntartható 
gazdálkodásnak együtt kell érvényesülnie a jólét elérését, megtartását elősegítő gazdasági 
fejlődéssel, valamint a szociális esélyegyenlőség folyamatos növelésével.  
 
1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 
„Agenda 21” program értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható fejlődés helyi, lokális 
programja. A nyilatkozatban foglalt ENSZ program végrehajtását koordináló ENSZ Fenntartható 
Fejlődés Bizottsága rendszeresen áttekinti a fenntarthatóság területein az elért eredményeket, 
illetve az akadályozó tényezőket és ajánlásokat dolgoz ki a nemzetközi fórumokon elfogadott 
célok elérése érdekében. Ezzel a modellel a cél az, hogy elveket (vezérfonalat) fogalmazzon meg a 
helyi önkormányzatok, valamint a helyi lakosok, közösségek számára a fenntarthatóság 
tennivalóinak, helyi programjának kidolgozása, megvalósítása érdekében. 
 
Az Agenda 21 program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 
megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 
közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 
hatáskörben befolyásolható fejlődés olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a 
helybeni” életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 
energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő kiaknázását.  
 
Ezen okoknál fogva a fenntarthatósági tervek készítésekor alapvető fontosságú, hogy az adott 
település környezeti, szociális, gazdasági helyzetét megismerjük, a meglévő problémákat 
feltárjuk.  
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1. LOCAL AGENDA 21 – A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 
A fenntartható fejlődés fogalma először 1987-ben kiadott Brundtland jelentésben 
fogalmazódott meg a nagynyilvánosság számára. A fenntartható fejlődés érdekében a jelen 
generációnak úgy kell kielégítenie saját szükségleteit, hogy ezzel ne veszélyeztesse a jövő 
generációjának hasonló szükségleteinek kielégítését.  
 
Egyszerűen megfogalmazva a fenntartható fejlődés egy olyan rendszer, melyre számtalan 
külső hatás hat, és melyben számtalan belső hatás működik és ebből következőleg 
fenntartásához rendszerszemlélet szükséges. Lényegében három egymást metsző kör eleme, 
melyek egymást azonos helyen metszik, így:  

• gazdaság,  
• társadalom és  
• környezet,  

azonos súllyal és egyensúllyal rendelkeznek, amint azt a következő ábra mutatja 
 

gazdaság
társadalom

környezet

gazdaság
társadalom

környezet

 
 

1. ábra: A fenntartható fejlődés sematikus ábrája 
 
Tehát a fenntartható fejlődés, a szociális egyensúly, az ökológiai egyensúly kialakításának és 
fenntartásának szükségessége. 
 
 
Jelen értelmezésben: 
• A megújuló erőforrások felhasználásának üteme nem haladja meg azt az ütemet, amellyel 

az ökoszisztéma képes újratermelni őket. 
• A nem megújuló erőforrások fogyasztásának vagy újra nem hasznosítható hulladékká 

alakításának üteme nem haladja meg annak ütemét, ahogy az ember helyettük megújuló 
erőforrásokat fejleszt ki, és vesz fokozatosan használatba. 

• A környezetszennyezés kibocsátási üteme nem haladja meg az ökoszisztéma feldolgozó-
kapacitását. 

 
A fenntartható fejlődés felismeri a természet fontosságát, és ahhoz alkalmazkodva, használva 
annak hatékonyabb módszereit, minőségileg jobb, és igazán fenntartható életet kíván 
biztosítani.  
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A fenntartható fejlődés európai Helyi Megvalósíthatósági Terve (Local Agenda 21) 7. fejezete 
– A fenntartható emberi települések fejlesztésének elősegítése – hét fő prioritást jelöl meg, 
melyek a következők: 

• a megfelelő lakás biztosítását mindenki számára; 
• az emberi települések irányítását, a fenntartható földhasználat tervezését és irányítását; 
• a környezetvédelmi infrastruktúra integrált fejlesztését, ide értve a vízellátást, 

szennyvízelvezetést, a szemétszállítást és hulladékkezelést; 
• a fenntartható energiaszolgáltató és közlekedési rendszereket; 
• a katasztrófa fenyegette területek tervezését és szervezését; 
• a fenntartható építőipart; 
• a humán erőforrások fejlesztését, és a kapacitások bővítését. 

 
A fenntartható fejlődés e megközelítése olyan cselekvési útvonalat ajánl, amely gazdaságilag 
hatékony, társadalmi szempontból igazságos, felelősségteljes, a környezet tekintetében pedig 
egészséges. 
 

1.1. A TELEPÜLÉSI FENNTARTHATÓSÁGI TERVRŐL ÁLTALÁBAN  
Törvényi előírás szerint minden hazai önkormányzatnak önálló települési környezetvédelmi 
programot kell kidolgoznia, amelyet saját képviselő-testülete hagy jóvá. Ezzel szemben, a 
fenntarthatósági tervek készítésére vonatkozóan ma még sem magyar jogszabályi előírás, sem 
egységes útmutató nem áll rendelkezésre. A helyi fenntarthatósági terv átfogóbb a 
környezetvédelmi programnál. „Küldetése”, hogy integrálja a helyi környezeti, társadalmi, 
gazdasági és kulturális kérdéseket, problémákat, továbbá biztosítsa a településen élők 
fenntartható életminőségét, azaz támogassa a helyi társadalmi- gazdasági- környezeti 
folyamatoknak a fenntartható fejlődés útján való haladását. Teszi mindezt oly módon, hogy 
figyelembe veszi a helyi, kistérségi és régiós adottságokat, feltételeket egyaránt.  
 
A fenntarthatósági tervek készítésekor alapvető fontosságú, hogy megtaláljuk ezek ésszerű 
kapcsolódási pontjait. Ily módon nem nélkülözhető a település meglévő környezeti, szociális 
és gazdasági helyzetének rendszeres időközönként történő megismerése, különös tekintettel a 
meglévő problémák feltárására. 
 

1.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE A LOCAL AGENDA 21 FOLYAMATÁBAN 
Az önkormányzati szervek, LA21 megvalósításában kapott központi szerepét a következő 
jellemzők indokolják: 
 

• Az önkormányzat a helyi közösséghez közel van, könnyebben elérhető, mint a 
központi kormányzat vagy a nemzetközi szervezetek, így érzékenyebb a helyi 
problémákra (szubszidiaritás elve). 

 
• Kiterjedt szolgáltató-rendszer működtetője. Az önkormányzatok általában jelentős 

befolyással rendelkeznek a helyi infrastruktúra (tömegközlekedés, csatornarendszer, 
vízszolgáltatás, hulladékkezelés stb.) felett. 
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• Az erőforrások egyik legnagyobb felhasználója. A legtöbb közösségben az 
önkormányzat az egyik legnagyobb munkáltató és erőforrás-felhasználó. Éppen ezért a 
hatékonyság növelését, a hulladék mennyiségének csökkentését célzó intézkedések és 
egyéb, a fenntarthatóságot szem előtt tartó belső akciói direkt módon is nagy hatással 
vannak. 

 
• A piacot befolyásoló erő. Mint az áruk és szolgáltatások egyik legnagyobb szervezeti 

fogyasztója, az önkormányzat jelentős befolyást gyakorolhat beszállítóira. A 
beszállítói lánc tagjainak szigorú követelményeket szabó „tiszta” beszerzési eljárások 
pozitív hatásai jóval a közösség keretein túl is erezhetőek lehetnek. 

 
• Példakép más szervezetek számára. A környezetmenedzsment javuló gyakorlatával 

kapcsolatban szükség van a megfelelően tanulmányozott és jól dokumentált példákra. 
Az önkormányzat saját tapasztalatainak továbbadása ösztönzőleg hathat mások 
számára. Lehet, hogy a tapasztalatok egy része kifejezetten technikai jellegű – pl. egy 
új technológia energiahatékonyságának piaci tesztelése, vagy a hosszú távú környezeti 
költségeket is kezelő számviteli rendszer bevezetése. A legnehezebb feladat az, hogy a 
magasabb szintű környezeti teljesítményt egy szervezet integráns részévé tegyük, ezért 
az ezen a téren elért sikerek továbbadása felbecsülhetetlen értékkel bír és ritkán 
követel nagy tőkebefektetést. 

 
• Információszolgáltató. Mindennapi életünk során folyamatosan hatalmas 

információtömegnek vagyunk kitéve komplex környezetünkkel kapcsolatban. Ebből a 
halmazból csak kevés szervezet és egyén képes kiszűrni a számára fontos tényeket, 
ezért az önkormányzat, mint „tolmács”, „szerkesztő” és „nevelő” fontos szerepet 
vállalhat. Egyre több helyen felismerik, hogy az információ könnyű elérésének 
lehetővé tétele nagyban támogatja a helyi közösséget. 

 
• Támogató. A környezeti teljesítmény javítását sokszor csak kollektív cselekvésen 

keresztül lehet megvalósítani. Az önkormányzat kezében számos eszköz van arra, 
hogy stratégiai keretet biztosítson a polgárok személyes környezeti teljesítményének 
javításához. Sőt, számos nagy szervezet hagyatkozhat még a központi gondoskodásra: 
tömegközlekedés, hulladékfeldolgozás, oktatás. 

 
• Hálózatműködtető. Amennyiben a közösség teljes erőforrásbázisát mozgósítani 

akarjuk, akkor az üzleti szektor, az önkéntes szektor és az állami szektor erőit 
egyesíteni kell és ebben nagy szerepe van a helyi önkormányzatnak. Képesnek kell 
lennie, hogy az együttműködések és társulások különböző formáin keresztül bevonja 
az említett csoportokat a folyamatba, ezzel biztosítva a nagyobb fenntarthatóságot. 

 
• Lobbizó és az általános megegyezést segítő fél. Az önkormányzat szócsőként is kell, 

hogy működjön, ami eljuttatja a közösség reményeit és törekvéseit nemzeti és 
nemzetközi szintre. 
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1.3. A LOCAL AGENDA 21 SZERKEZETE 
Amint azt a fenntartható fejlődés lényegének megfogalmazásakor is kiemeltük, a LA21 három 
terület – a társadalom, a környezet és a gazdaság – egységes rendszerbe foglalása, ahol a 
fenntarthatóság elve alapján a természeti-környezeti értékeknek van elsőbbsége. 
 
A fenntarthatóság lokális programja: 
Ökológiai szempontból a helyi környezet káros anyagoktól való védelmével és a természeti 
erőforrások hatékony hasznosításával garantálja a lakosság hosszú távú jólétét, valamint a 
növény- és állatvilág életkörülményeit és sokféleségét. 
 
Gyakorlati megvalósulása: 

• biztosítja a levegő, a víz és a talaj védelmet, 
• kihasználja az energiafelhasználás hatékony és megújuló lehetőségeit, 
• védi az emberi életteret a zajtól és egyéb káros behatásoktól, 
• gondoskodik a növény- és állatvilág számára szükséges természetes körülményekről. 

 
Gazdasági szempontból – jelentős mértékben támaszkodik az emberi munkaerőre, a 
megújuló erőforrásokra és a nemzetgazdaság egésze szempontjából optimális gazdálkodási 
formációkra.  
 
Tehát egy helyi gazdasági rendszer akkor fenntartható, ha: 

• törekszik a minél értelmesebb munkamegosztás kialakítására, 
• ösztönzi a jövő orientált gazdasági tevékenységeket, 
• előnyben részesíti a helyi lehetőségeket, adottságokat és erőforrásokat, 
• a környezeti- és egyéb társadalmi költségek a gazdasági kalkuláció részét képezik. 

 
Társadalmi szempontból helyi konszenzus az alapértékekről, az egészséges 
életkörülményekről, a jelenlegi és a jövőgenerációk számára szükséges feltételek 
biztosításáról.  
 
Gyakorlati megvalósulása: 

• fennáll a szociális egyenlőség és szolidaritás, 
• a polgárok számára adott egy szociokulturális bázis a további fejlődéshez, 
• a település törekszik az építészeti és esztétikai minőség kialakítására, 
• társadalom- és környezet konform műszaki-technikai és szociális infrastruktúrát 

működtet, 
• a hatóságok ösztönzik és támogatják az egészséges, biztonságot nyújtó, attraktív élettér 

kialakítását. 
 
A fenti hármas kapcsolatrendszeren belül fontos, hogy fokozatosan átalakítsuk a 
társadalom- természet- gazdaság hagyományos kapcsolatrendszerét a fenntartható 
fejlődés stratégiai elvének megfelelően. 
 
A társadalom- természet- gazdaság hármas rendszerének egységes programba foglalása olyan 
elméleti séma, amely a gyakorlatban valószínűleg jelentősen módosul. Nem valószínű, hogy 
minden lépés ebben a sorrendben következik be. 
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1.4. A LOCAL AGENDA 21 FÁZISAINAK ÉS FOLYAMATÁNAK VÁZLATA 
A fenntartható fejlődés megteremtése, mint ahogy azt az előzőekben vázoltuk a település 
környezeti állapotának ismerete nélkül, az abban meghatározott programok 
teljesíthetőségének vizsgálata alapján lehetséges.  
 
Székesfehérvár Local Agenda 21 – A fenntartható fejlődés helyi programjának elkészítésére 
kialakított munkaprogramunk az alábbiakban részletezettek szerint került lebonyolításra: 
 

1.) A Program készítés módszertanát megismertettük a Polgármesteri Hivatal illetékes 
munkatársaival 

2.) Az Önkormányzat Irodáihoz adatszolgáltatási kéréssel fordultunk. 
3.) Helyszíni bejárás keretében helyszíni bejárásokkal áttekintettük a Várost.  
4.) A programpontok elkészítését követően egyeztettünk az egyes irodák vezetőivel. 

 
Az elkészült dokumentáció felépítése:  

• Helyzetelemzés 
• Helyzetértékelés (SWOT elemzés) 
• Stratégia 
• Megvalósítás 
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2. HELYZETELEMZÉS 

2.1. KÖRNYEZET 
Székesfehérvár megyei jogú város a Dunántúlon, a Közép-Dunántúli régióban, Fejér megye 
székhelye. Az egyik legnagyobb múltú magyar város, hajdani királyi székhely. Budapest és a 
Balaton között félúton fekszik, a Móri-árok déli végénél, a Velencei-tótól 15 km-re. 
 
Székesfehérvár kiváló megközelíthetőségi viszonyokkal rendelkezik, infrastrukturális 
szempontból az egyik legfejlettebb város Magyarországon. 
 
Székesfehérvár lakossága a rendszerváltás óta fokozatosan csökken, 1989 óta mintegy 
7 000 fővel csökkent a nagyváros lélekszáma. 
 
2.1.1. ÁLTALÁNOS FÖLDRAJZI BEMUTATÁS 

Magyarország természetföldrajzi felosztása (MTA 2010) alapján Székesfehérvár a Közép- 
Mezőföld valamint a Sárrét természetföldrajzi kistájakhoz tartozik. 
 
A Közép-Mezőföld kistáj 97 és 204 tszf-i magasságú, lösszel fedett hordalékkúp-síkság. A 
Közép-Mezőföldet a szerkezetileg előre jelzett Seregélyesi-völgy és a vele párhuzamosan 
kialakult, enyhén tagolt síksági típusba sorolható süllyedékterület két egyenlő nagyságú részre 
osztja: ÉK-en a Duna felé 50-60 m-es partfallal elhatárolható, a tszf. 150-180 m-es közepes 
magasságú síksági helyzetben levő Pentelei-löszplató helyezkedik el. DNy-ra az ugyancsak 
150-180 m tszf-i magasságú hullámos síksági helyzetben levő Sárbogárdi löszplató nyúlik el. 
Felszínüket a löszre jellemző lepusztulás formák valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű 
hálózata tarkítja. 
 
A Sárrét kistáj 103 és 222 m közötti tszf-i magasságú, központi része medencesíkság, D-i 
része enyhén hullámos, tektonikusan preformált völgyekkel szabdalt, domblábi helyzetű hátak 
sorozata. Geomorfológiailag lépcsős szerkezetű, 3 jellemző orográfiai szintje: 

1. 110-130 m magasságban a feltöltött medencék; 
2. 160-170 m közötti magasságban a lerakódott kavicstakarók gyakran lösszel fedett 
maradványai; 
3. 180-200 m között a pannóniai felszín dombhátai 

 
A tervezési terület áttekintő helyszínrajzát az 1. számú térkép, átnézetes helyszínrajzát a 
2. számú térkép mutatja. 
 
Székesfehérvár a Mezőföld, s egyben Fejér megye legnépesebb települése. A Velencei-
hegység délnyugati letörésének peremén, két egymásra merőleges árkos vetődésben kialakult 
süllyedék kereszteződésében fekszik a Móri-árok déli, mezőföldi nyílásában. A város 
belterülete a Sárrét árvízmentes térszínének árterére néző délkeleti peremén 111 m tengerszint 
feletti magasságban fekszik. Területe változatos tájegyüttes része, amely nagyobbrészt síksági 
és dombsági, kisebb részt pedig hegységi felszíntípusokból áll. Természetföldrajzi térképén 
túlnyomóan mezőföldi tájvonások uralkodnak. Felszínét szelíd talajú löszös domborulatok, 
fiatal süllyedékek, negyedidőszaki feltöltött síkságok, futóhomokos felszínek és lepusztult 
tönkmaradványok jellemzik. 
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A hegységi, dombsági és síksági felszíntípusokból álló város területét változatos földtani 
felépítés és különböző felszínalakulás jellemzi. Területe ókori intuzív és metamorfizálódott 
kristályos kőzetekből valamint változatos kifejlődésű pliocén és holocén medenceüledékekből 
épül fel. Felépítésében kristályos palák, gránit és telérkőzetei, pannóniai üledékek, folyóvízi 
üledéksorok, löszök és löszös üledékek, valamint ártéri képződmények vesznek részt. Az 
idősebb kőzetek a hegységi és dombsági területen fordulnak elő. 
 
A domborzat jelenlegi képe, bonyolult földtani és geomorfológiai fejlődéstörténeten átment, 
változatos domborzat-típusokból áll. Keleten a Velencei-hegység lepusztult 
tönkmaradványára, északkeleten löszborította halom- és dombvidékre, északnyugaton és 
nyugaton a Sárrét süllyedékére, délen és délkeleten pedig alacsony feltöltött síkságra terjed ki 
a város területe. 
 
Hegységi területe, a Szőlőhegy, a másodkor és harmadidőszak folyamán többszörös 
tönkösödésen átment, erősen lepusztult gránitbatolitból alakult alacsony tönkmaradvány, 
amely vastag törmelékbe ágyazva enyhe, szelíd lejtőkkel emelkedik ki a környezetéből. 
Hegységépítő kőzete biolitos gránit, amelyet évmilliókkal ezelőtt kristályos palaköpeny 
borított, a kőzet a város központi belterülete alatt mélybe süllyedve folytatódik. A szerkezeti 
formák mellett a Szölőhegy felszínét alapvetően a kőzetminőségi különbségek következtében 
kialakult denubációs formák határozzák meg. A Város belterülete felől eróziós-deráziós 
völgyekkel felszabdalt löszös dombság övezi, amely meredek töréses lejtővel emelkedik ki a 
Császár-víz völgyéből, illetve a Sárrét alluvális felszínéből, átlagos tengerszínt feletti 
magassága 160 m. Legmagasabb pontja 187 m. Felszínét a Vértesből leszaladó állandó vizű 
patakok és időszakos vízfolyások erodálták. Vastag lösztakarójába az Aszal-völgy 
mellékvölgyei vágódtak be, és felszínét eróziós-deráziós halom- és dombvidékké formálták. 
Felszínalaktani arculatát sűrű és mély völgyhálózat, keskeny vízválasztó gerincek, széles 
löszhátak, meredek töréslépcsők, változatos löszformák, erősen felszabdalt pusztuló löszlejtők 
jellemzik. 
 
A város területe északnyugaton és nyugaton a Sárrét keleti medenceszárnyára terjed ki. A 
Sárrét a Mezőföld legnagyobb süllyedék-területe. A medence süllyedése két, egymással 
párhuzamos északkelet-délnyugati irányú vetődés mentén történt. A Sárrét besüllyedése nem 
egyidőben, hirtelen bekövetkezett zökkenőszerű mozgással történt, hanem a Bakony 
hegységszerkezeti mozgásaival kapcsolatos lassú, szakaszos süllyedéssel alakult ki. A 
süllyedés már az újharmadkor elején - 25 millió évvel ezelőtt - megkezdődött. A maihoz 
hasonló végleges formáját csak az óholocén időszakban nyerte el, amikor a Mezőföldön 
nagyarányú regionális kéregmozgások mentek végbe. A medence fiatal bezökkenése 
feltehetően a Velencei-tó medencéje és a Zámolyi medence süllyedésével egyidejűleg történt. 
A Bakonyból és a Móri-árokbál lefolyó vizek hamarosan tóvá duzzasztották, majd a 
tőzegképződéssel egyidejűleg megkezdődött feltöltődése. A medencefelszín arculata 
egyhangú, rossz lefolyású mélyedések, elsorvadt holtmedrek, vizenyős rétek, lápos mocsarak, 
erek hálózzák be. 
 
A város területének déli része folyóvízi és eolikus feltöltéssel keletkezett tökéletes síkság. 
Kialakulása elsősorban az ős-sárvíz hordalékkúp-építéséhez kapcsolódik, de fejlődésében 
szerepe volt a Vértesből leszaladó vizek feltöltő tevékenységének, majd a löszképződésnek. A 
hordalékkúp kialakulása idején síkság a mainál lényegesen nagyobb kiterjedésű volt, ma a 
Sárrét délkeleti peremén kezdődik, majd a város alatt tölcsérszerűen kiszélesedve, a Vértesből 
származó dolomitmurvás homokos folyóvízi üledéksorral olvad egybe.  
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Felszíne északnyugatról délkelet felé lejt, s meszes kötőanyaggal cementált kavicsos üledéke 
is ebben az irányban osztályozódott. Különösen a hordalékkúp délkeleti térségét fedte el 
vastagabb lösztakaró, délnyugati részén vékony lösz borítja. A város központi belterületén 
időszakosan vízzel borított felszínen 35 m vastag nedves térszíni lösz képződött, amely a 
hordalékkúpot teljesen lefedte. A lösz felszínt egyengető hatása jelentős volt. A régi medreket, 
mélyedéseket kitöltötte. Az uralkodó északnyugati szél a feltöltött síkság hordalékkúpos 
felszínét helyenként jelentősen átformálta. A feltöltött síkság makro- és mikroformákban 
egyaránt szegényes, jelentéktelen szintkülönbség jellemzi. Átlagos tengerszint feletti 
magassága 124 m, a Kuruc-halomnál a legnagyobb magassága 136 m. 
 
2.1.2.  ÉGHAJLAT 

Székesfehérvár a Közép-Mezőföld kistájhoz valamint a Sárrét kistájhoz tartozik. Mindkét 
kistáj mérsékelten meleg, száraz vidéknek számít. Az évi napsütéses órák összege 1960. A 
nyári napsütéses órák száma 780 óra. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,4 °C, a vegetációs 
időszaké 17,3-17,4 °C. A 10 °C középhőmérsékleti értéket meghaladó napok száma 194-196 
(április 4-6. és október 18-20 között). A fagymentes időszak hossza 190 nap április 10-13. és 
október 20-22 között. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel 34,0 °C alatt, 
a téli abszolút minimumoké néhány tized fokkal -16,0 °C alatt van. Az évi csapadékösszeg 
Székesfehérvár térségében még az 540 mm-t sem éri el. A tenyészidőszakban 320-340 mm 
eső a valószínű. A hótakarós napok száma 30-34, az átlagos maximális hóvastagság 20-22 cm. 
Az ariditási index Székesfehérvár térségében 1,3. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az 
átlagos szélsebesség 2,5-3,3 m/s. 
 
2.1.3. KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS RENDSZEREK ÁLLAPOTA 
2.1.3.1. A levegő állapota 

A lakosságának környezet-egészségügyi érdeklődése elsősorban a levegő minőségére terjed 
ki. A levegővel kapcsolatos környezeti tudatosság és kiemelkedő érzékenység érthető, hiszen 
a levegő közvetlenül hat minden élő szervezetre, és pótlása műszaki beavatkozással nem 
lehetséges. Biológiai és közegészségügyi szempontból tiszta az a levegő, amelyben a 
szennyezőanyagok mennyisége nem haladja meg a kísérletileg megállapított élettani - 
egészségügyi és ökológiai – határértéket, azaz növényre, állatra és az emberre sem rövid, sem 
hosszú távon káros vagy kellemetlen hatást nem fejt ki.  
 
A levegőbe kerülő szennyezőanyagok nagy része bizonyos idő és távolság megtétele után 
kihullik, vagy a csapadékkal együtt kimosódik, kisebbik része befolyásolja a globális 
levegőminőséget. A levegőnek – az élővízhez és a talajhoz hasonlóan – természetes 
öntisztulása van. Ezt a folyamatot alapvetően befolyásolják adott helyen a légszennyező 
anyagok tulajdonságain kívül a klimatikus viszonyok is.  
 
Mindezek alapján a levegőtisztaság-védelemben elsősorban a regionális ill. helyi 
szabályozásnak van kiemelkedő szerepe. A szabályozásnak a következő fő csoportokon kell 
alapulnia: 
 

• környezetvédelmi jogszabályi hierarchiához történő illeszkedés, 
• éghajlati, földrajzi és az ebből fakadó klimatikus viszonyok,  
• légszennyező források. 
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A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet célja a környezeti levegő 
minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a 
környezet állapotának megőrzése érdekében. E rendelet további végrehajtási rendeletének 
tekinthető a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 
  
Az adott terület éghajlati, földrajzi és az ebből fakadó klimatikus viszonya meghatározó az 
adott térség levegőminőségének alakításában. 
 
A 306/2010. (XII. 23.)  Korm. rendelet értelmében: 

 
10. § (1) A Magyar Köztársaság területén a levegőterheltségi szint mértéke szerint, a 

vizsgálati küszöbértékek alapján, légszennyezettségi agglomerációk vagy zónák kerülnek 
kijelölésre. 
 

14§  (1) Azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-
oxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves 
levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, levegőminőségi terv készítése 
szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása biztosítható. 
 
A zónák kijelölése és lehatolása megtörtént a levegőterheltségi szint határértékeiről és a 
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet értelmében a zónákon belül az alábbi zónacsoportok kerültek meghatározásra: 

1. A csoport:  agglomeráció: az Lvr. szerint. 
2. B csoport:  azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 

anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és 
a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár 
nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szint meghaladja a határértéket, a területet ebbe a 
csoportba kell sorolni. 

3. C csoport:  azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a 
tűréshatár között van. 

4. D csoport:   azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi 
szintre vonatkozó határérték között van. 

5. E csoport:  azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező 
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

6. F csoport:  azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt 
nem haladja meg. 

7. O-I csoport:  azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 
célértéket. 

8. O-II csoport:  azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a 
hosszú távú célként kitűzött koncentráció értéket. 
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A fenti zónacsoportokhoz a következő táblázat szerinti koncentrációk tartoznak. 
 
1. táblázat: Szennyezőanyag koncentrációtartományok 

ZÓNÁK SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) CO (μg/m3) benzol (μg/m3) 
B zóna  125 felett 100 felett 50 felett 5 000 felett 5 felett 
C zóna - 50-100  25-50 3000-5000 5  
D zóna 75-125 70-100 35-50 3500-5000 3,5-5 
E zóna 50-75 50-70 25-35 2500-3500 2-3,5 
F zóna 50 alatt 50 alatt 25 alatt 2500 alatt 2 alatt 
 
A fenti eljárás alapján meghatározott zónák a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú 
mellékletében kerültek közzétételre, az alábbi táblázatban foglaltak szerint. 
 
2. táblázat: Szennyezőanyag koncentrációtartományok 

Zóna/település Kén- 
dioxid 

Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid 

Szilárd 
(PM10) 

Benzol 

4. Székesfehérvár-Veszprém  F C F D F 
 
A táblázat alapján megállapítható, hogy Székesfehérvár területe a 4. zónába került 
besorolásra, mint légszennyezettségi agglomeráció.  
 
A levegő minőségének alakításában meghatározók a település légszennyezési forrásai és a 
háttérszennyezés. A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból összegződnek: 

• ipari és szolgáltatás 
• az egyedi és lakossági fűtések valamint 
• a közlekedés. 

 
A város levegő minőségét a háttérszennyezésen kívül az előzőekben felsoroltak emissziója 
határozza meg. A levegőszennyezettség térbeli kiterjedésének vizsgálatához elengedhetetlen 
az immissziós vizsgálatok eredményeinek kiértékelése.  
 
Székesfehérváron 1 db automata valamint 3 db manuális immissziómérő állomás működik a 
következő helyszíneken. 

Helyszín Immisziómérés 
módja 

Mért szennyezők 

Palotai út-Mészöly G. u. Automata NO2, NOx, ózon, CO, PM10 
Balatoni út 6. Manuális Ülepedő por 
Várkörút 6. Manuális NO2 
Pozsonyi út 95. Manuális NO2 

 
A 2007. évben a manuális mérőpontokon kén-dioxid és ülepedő por mérése is történt. Mivel 
határérték túllépést kén-dioxid esetében nem tapasztaltak, ezért ezen szennyező mérését 2008. 
évtől megszüntették. Az adatok kiértékelését a jelenleg is mért komponensekre végezzük el. 
 
Az immissziós eredmények statisztikai kiértékelése során a 2007-2012. évek adatait dolgoztuk 
fel.  
 
A város immissziós értékeinek feldolgozása során először meghatározásra kerültek az 
általános statisztikai jellemzők (átlagérték, medián, szórás, maximum érték). Ezt követően az 
éves átlagértékek vizsgálata következett, melyek során az átlagérték időbeni változásának 
tendenciáját lehet nyomon követni. Szükség esetén a havi átlagértékek időbeni változása is a 
vizsgálat tárgyát képezheti.  
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Nitrogén-dioxid immissziójának statisztikai kiértékelése 
Nitrogén dioxid koncentrációt mindegyik immissziómérő állomáson mérnek. Az adatok 
kiértékeléséhez az éves adatok statisztikai kiértékelését végeztük el elsőként, melynek 
eredményét a következő táblázatok tartalmazzák. 
 
3. táblázat A Várkörút 6. szám alatti mérőállomás nitrogén-dioxid immissziójának statisztikai 
kiértékelése 

Évek Középérték, 
µg/m3 Medián Szórás Maximum, 

µg/m3 
2007 44,54 41,50 22,81 118,00 
2008 30,20 26,00 19,35 115,00 
2009 29,37 28,00 11,26 84,00 
2010 27,90 27,00 15,34 88,00 
2011 21,58 22,00 13,13 56,00 
2012 12,20 9,50 9,02 40,00 

 
4. táblázat: A Pozsonyi út 95. szám alatti mérőállomás nitrogén-dioxid immissziójának 
statisztikai kiértékelése 

Évek Középérték, 
µg/m3 Medián Szórás Maximum, 

µg/m3 
2007 28,63 27,00 13,43 74,00 
2008 30,23 27,00 15,95 103,00 
2009 25,93 24,00 11,49 61,00 
2010 19,78 17,00 14,07 83,00 
2011 10,33 9,00 8,24 53,00 
2012 10,73 10,00 6,69 34,00 

 
5. táblázat: A Palotai út- Mészöly G. u.-i mérőállomás nitrogén-dioxid immissziójának 
statisztikai kiértékelése 

Évek Középérték, 
µg/m3 Medián Szórás Maximum, 

µg/m3 
2007 20,04 18,87 7,74 45,47 
2008 21,18 20,31 8,20 54,64 
2009 22,78 21,74 8,73 49,71 
2010 26,72 24,29 14,50 80,38 
2011 22,42 20,38 13,44 72,16 
2012 22,80 19,20 16,96 127,23 

 
 
A különböző mérőpontokon mért NO2-koncentrációk középértékeinek változását mutatja a 
következő ábra. 
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2. ábra: Nitrogén-dioxid éves középértékének időbeni változása 

 
A táblázatokból és a diagramból jól látható, hogy 2007-ben még a Várkörúton mért értékek 
mutatkoztak a legmagasabbnak, addig napjainkban a Palotai út-Mészöly G. u-i mérőponton 
mérik a legmagasabb értékeket. 
 
A nitrogén-dioxidra vonatkozó 24 órás határérték 85 μg/m3. A városban mért határérték 
túllépések mértékét mutatják a következő táblázatok. 
 
6. táblázat: A határérték túllépések mértéke a Várkörút 6. szám alatti mérőállomáson 

Dátum NO2-koncentráció, 
µg/m3 

2010.03.18. 88 
2008.03.12. 100 
2008.03.05. 91 
2008.02.27. 115 
2008.02.26. 85 
2008.02.21. 87 
2008.02.20. 107 
2008.02.11. 85 
2007.12.08. 91 
2007.12.06. 85 
2007.11.30. 116 
2007.10.31. 87 
2007.10.17. 118 
2007.10.03. 117 
2007.04.04. 97 
2007.04.02. 115 
2007.03.27. 86 
2007.03.13. 92 
2007.01.16. 105 
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7. táblázat: A határérték túllépések mértéke a Pozsonyi út 95. szám alatti mérőállomáson 
Dátum NO2-koncentráció, 

µg/m3 

2008.02.22. 100 
2008.02.21. 103 

 
8. táblázat: A határérték túllépések mértéke a Palotai út – Mészöly G. u-i mérőállomáson 

Dátum NO2-koncentráció, 
mg/m3 

2012.04.03 106,03 
2012.04.02 90,42 
2012.02.10 127,23 
2012.02.09 115,36 
2012.02.08 108,81 

 
A táblázatokból jól látható, hogy a mérőállomások közül a Várkörút 6. szám alatti 
mérőállomáson nagyon nagy számú NO2 határérték túllépés tapasztalható, ezek nagy része a 
fűtési időszakra tehető, aminek alapján arra lehet következtetni, hogy a fűtésből eredő NO2 
kibocsátás jelentősen hozzájárul a közlekedés által okozott terheléshez. 
 
Szén-monoxid immissziójának statisztikai kiértékelése 
Szén-monoxid koncentrációt csak az automata immissziómérő állomáson mérnek. Az adatok 
kiértékelését a nitrogén-dioxidhoz hasonlóan itt is az éves adatok statisztikai kiértékelésével 
kezdtük, melynek eredményét a következő táblázat tartalmazza. 
 
9. táblázat: A Palotai út- Mészöly G. u.-i mérőállomás szén-monoxid immissziójának 
statisztikai kiértékelése 

Évek Középérték, 
µg/m3 Medián Szórás Maximum, 

µg/m3 
2007 586,17 560,97 170,62 1543,46 
2008 645,21 574,17 252,83 1319,42 
2009 584,31 510,06 242,34 1593,47 
2010 607,59 516,74 275,52 1601,02 
2011 674,97 629,01 296,98 2026,21 
2012 494,72 459,27 181,23 1364,89 

 
A 2012. év adatai között nem szerepel a teljes fűtési időszak, így az előző évek 
átlagkoncentrációiból arra lehet következtetni, hogy a városban a CO-koncentráció növekvő 
tendenciát mutat.  
 
Részletesebb vizsgálódás céljából a 2011. évi havi átlagkoncentrációkat is kiértékeltük, 
melynek eredményét mutatja a következő ábra. 
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3. ábra: Szén-monoxid havi középértékének időbeni változása 2011-ben 
 
A fenti diagramból jól látható, hogy a nyári hónapokban a szén-monoxid koncentráció jóval 
alatta marad a fűtési időszak szén-monoxid koncentrációjának, melyből arra 
következtethetünk, hogy a fűtés nagy mértékben befolyásolja a légkör CO-tartalmát. 
 
A szén-monoxidra vonatkozó 24 órás határérték 5000 μg/m3. A vizsgált időszakban a 
városban határérték túllépés nem volt szén-monoxid tekintetében.  
 
 
Porimmisszió statisztikai kiértékelése 
Értékelhető ülepedő por vizsgálati eredmények csak az automata mérőhálózat esetében álltak 
rendelkezésünkre, így a kiértékelést ennek alapján végeztük el.  Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően most is az éves adatok kiértékelésével kezdjük a vizsgálatot. A kiértékelés 
eredményét a következő táblázatban, valamint a táblázat követő ábrán követhetjük nyomon. 
 
10. táblázat: A Palotai út- Mészöly G. u.-i mérőállomás por immissziójának statisztikai 
kiértékelése 

Évek Középérték, 
µg/m3 Medián Szórás Maximum, 

µg/m3 
2007 28,35 25,79 13,52 80,12 
2008 28,14 24,58 14,47 75,31 
2009 31,85 28,35 15,98 101,70 
2010 34,47 29,25 20,70 126,53 
2011 37,37 29,02 25,24 163,28 
2012 21,30 13,68 24,72 179,56 

 
 
A porra vonatkozó 24 órás határérték 50 µg/m3. A városban mért évenkénti határérték 
túllépések számát mutatja a következő táblázat. 
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11. táblázat: Évenkénti határérték túllépések száma a Palotai út- Mészöly G. u.-i 
mérőállomáson 

Évek Határérték túllépések száma 
2007 23 
2008 22 
2009 33 
2010 55 
2011 75 
2012 22 

 
A 2012. év adatai között nem szerepel a teljes fűtési időszak, így az előző évek 
átlagkoncentrációiból is és a határérték túllépésekből is arra lehet következtetni, hogy a 
városban a porkoncentráció növekvő tendenciát mutat.  
 
Részletesebb vizsgálódás céljából a 2011. évi havi átlagkoncentrációkat is kiértékeltük, 
melynek eredményét mutatja a következő ábra. 
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4. ábra: 2011. évi PM10 átlagkoncentráció 

 
A szállópor PM10 folyamatos növekedése, amelyet a gépjárműforgalom a fűtési szezonban 
csak kis mértékben befolyásol, elsősorban a lakossági szilárd tüzelőanyag mennyiségének 
folyamatos növekedésével van összefüggésben. 
 

A fent leírtak értelmében megállapítható, hogy a város légszennyező anyagai közül a 
legjelentősebb problémát a por okozza. A vélhetően közlekedésből eredő magas 
koncentrációhoz hozzáadódnak a fűtésből származó porkibocsátások, növelve ezzel a 
városban a porkoncentráció mértékét. A porkoncentráció csökkentése, ill. a megfelelő 
környezeti állapot elérése érdekében intézkedési terv létrehozása szükséges. 
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2.1.3.2. A talaj állapota 

A város heterogén területén változatos talajtípusok fejlődtek ki. Székesfehérvár közigazgatási 
területének jellemző talajtípusai a következők: 

• Mészlepedékes és alföldi mészlepedékes csernozjom talajok 
• Ramann-féle barna erdőtalajok 
• Csernozjom barna erdőtalajok 
• Réti talajok 
• Réti öntéstalaj 
• Köves és földes kopárok 
• Síkláp talajok 

 
A város dombsági és síksági területeinek legelterjedtebb talajtípusai a löszön és a 
lejtőtörmelékes löszös, vályogos talajképző kőzeten kialakult típusos mészlepedékes 
csernozjom. A mezőgazdasági művelés alatt álló területek mintegy 80 %-át borítja e talaj.  
A csernozjom főtípusban azokat a talajokat egyesítjük, amelyekre a humuszanyagok 
felhalmozódása, a kedvező, morzsalékos szerkezet kialakulása, a kalciummal telített talajoldat 
kétirányú mozgása a jellemző. E talajjellemzők az ősi füves növénytakaró alatt bekövetkezett 
talajképződés eredményei. Nemcsak hazánk, hanem az egész Duna-völgy jellegzetes 
talajképződménye. A mészlepedékes csernozjomok elnevezésüket a szelvényükben általában 
30-70 cm között jelentkező mészlepedékről kapták, mely a szerkezeti elemeket, vagyis a 
talajmorzsákat vékony, penészhez hasonló hártya alakjában vonja be.  
A lepedékes réteg - különösen szárazon - világos színű, szürkés árnyalatú, és igen könnyen 
esik szét szerkezeti elemeire. A mészlepedék e talajtípus sajátos dinamikájának 
következménye, melyben váltakozva következnek a kilúgzás, vagyis a szénsavas mész 
kioldásának és a lepedékképződés, vagyis a szénsavas mésznek a talajoldatokból való 
kicsapódásának időszakai. A kilúgzás az ősztől tavaszig tartó átnedvesedéssel esik egybe, a 
lepedékképződés pedig a nyári kiszáradás és a talajoldatok betöményedésének 
következménye. Vízgazdálkodása igen jó, mert minden szintjének kiváló a vízáteresztése és 
víztároló képessége. Kivételt csak a leromlott szerkezetű, elporosodott szántott réteg és a 
tömődött barázdafenék képez. Ezek megszüntetése különösen fontos. E talajok tápanyag-
gazdálkodása szintén jó, a kedvező nitrogénellátottság, foszfátfeltáródás és káliumszolgáltató 
képesség hatására.  A kevésbé erodált síksági területek viszonylag ép szelvényei általában 
100-130 cm vastagságúak. Felső szintjükben elhumuszosodott termőrétegből állnak, 
megfelelő tápanyag utánpótlás mellett kiváló termékenységű talajok.  
 
A város másik legjellemzőbb talajtípusa a barnaföld.  
Az ebben a főtípusban egyesített talajok az erdők és a fás növényállomány által teremtett 
mikroklíma, a fák által termelt és évenként földre jutó szerves anyag, valamint az ezt elbontó, 
főként gombás mikroflóra hatására jönnek létre. A mikrobiológiai folyamatok által 
megindított biológiai, kémiai és fizikai hatások a talajok kilúgzását, agyagosodását, 
elsavanyodását és szintekre tagolódását váltják ki. A Ramann-féle barna erdőtalajok közé 
azokat a talajokat soroljuk, amelyekben a humuszosodás, valamint a kilúgzás folyamatához 
csak az erőteljes agyagosodás és a gyenge savanyodás járul. Ennek következményeként a 
kilúgzási és a felhalmozódási szint agyagtartalma között nincs lényeges különbség, 
ugyanakkor mindkét szint több agyagot tartalmaz, mint a talajképző kőzet. A barnaföldek A 
szintje általában 20-30 cm vastag, barnás, szerkezete morzsás vagy szemcsés, kémhatása 
gyengén savanyú vagy semleges. Átmenete az alatta levő felhalmozódási szint felé fokozatos, 
de rövid.  
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Elterjedési területük általában a barna erdőtalajok és a csernozjomterületek szomszédsága. 
Legnagyobb kiterjedésben a Szőlőhegyen ás az Ős-Sárvíz hordalékkúp-síkságán fordul elő. A 
Szőlőhegy barnaföldjeinek mintegy kétharmada erodált, alacsony termőképesség jellemzi.  
 
A terület legtermékenyebb talajtípusa a csernozjomosodott barna erdőtalaj. Legnagyobb 
összefüggő területe a tagolt, löszös dombságon található.  A csernozjom barna erdőtalajok 
szelvényében két folyamat nyomai dominálnak. Az egyik a kilúgzás, ami a talajtípust a barna 
erdőtalajokhoz kapcsolja és aminek a következménye a vasas agyagosodás, a másik az 
erőteljes humuszosodás, ami már a csernozjom talajok főtípusára jellemző. E talajok általában 
a barna erdőtalajok és a csernozjom talajok elterjedési területének határán találhatók.  
A szelvény felépítésére jellemző az erőteljes, mélyen kialakult humuszos szint, mely gyakran 
a barna erdőtalaj felhalmozódási szintjébe is belenyúlik, elfedve annak színét és eredeti 
tulajdonságait. Az agyagtartalomban nincs különbség a kilúgzási és felhalmozódási szintek 
között. A humusz eloszlása a szelvényen belül megfelel a csernozjom talajokénak.  
 
A süllyedék-területeken és az ártereken hidromorf talajok alakultak ki. Legelterjedtebb típusa 
a réti talaj, valamint a síkláptalaj, amely a Sárrét-medence uralkodó talajtípusa. 
A réti talajok főtípusába azokat a talajokat soroljuk, amelyek keletkezésében az időszakos 
túlnedvesedés játszott nagy szerepet. Ez lehet az időszakos felületi vízborításnak, vagy a 
közeli talajvíznek a következménye. A vízhatásra beálló levegőtlenség jellegzetes 
szervesanyag-képződést és az ásványi részek redukcióját váltja ki. A réti talajok tulajdonságait 
a tapadós humuszanyagokkal, a nehéz művelhetőséggel, a foszfor erős megkötődésével, 
valamint a nitrogén tavaszi nehéz feltáródásával jellemezhetjük. A réti talajokon a termés 
különösen nedves években kicsi, száraz években viszont jó.  
 
A láptalajok főtípusába tartozó típusok vagy állandó vízborítás alatt képződtek, vagy az év 
nagyobb részében víz alatt állottak és a vízmentes időszakokban is vízzel telítettek voltak. Az 
állandó vízhatás következményeként a növényzet - elsősorban a vízi növényzet, így a nád, a 
sás, a káka, tőzegmoha - elhalása után a szerves maradványok a víz alatt vagy vízzel telítve, 
tehát levegőtlen viszonyok között bomlanak el. A humifikáció ilyen esetekben tőzegesedéssel 
társul. A síkláptalajok talajszelvény felépítésében különböző tulajdonságú és vastagságú 
tőzegrétegek vesznek részt, és a felszínt gyakran koturéteg alkotja. A tőzegréteg alatt a 
tőzegláp feküje lehet glejes iszap, agyag vagy tavi mész. A rétláptőzeg-szelvényekben 
vaskonkréciókat is találunk, melyek összeállva rétegeket is alkothatnak, ez a gyepvasérc.  
Vízgazdálkodásuk szélsőséges. Azok a szintek, amelyeket a rendszerint magasan álló talajvíz 
kapillárisan telít, egész éven át túl nedvesek, a felszínen levő rétegek a szárazabb időszakban 
kiszáradnak. Mivel a jól humifikált tőzeg súlyának tízszeresét képes vízből megkötni, a 
nedves és a száraz állapot között igen nagy víztartalom-különbség van.  
Tápanyag-gazdálkodásuk ugyancsak szélsőséges. Egyes növényi tápanyagokból, így a 
nitrogénből és a foszforból igen sokat tartalmaznak, másokból - elsősorban a talaj ásványi 
részéhez kötött tápanyagokból - keveset.  
 
A váztalajok főtípusába azok a talajok tartoznak, melyek képződésében a biológiai folyamatok 
feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig adottak, ezért hatásuk korlátozott. Ez a 
korlátozás lehet a talajképző kőzet tulajdonságainak következménye, vagy származhat a 
felszín állandó, gyors változásából. A felszín változásának oka lehet a folytonos és erőteljes 
vízerózió, valamint a defláció. A földes kopárok talajtípusba tartozó váztalajok már nem 
tartalmaznak tömör kőzetdarabokat, az erózió következtében felszínre kerülő laza, üledékes 
kőzeteken keletkeznek. Így a talajképződés folyamatát nem a mállékony anyag hiánya vagy a 
kevés mállástermék elszállítása, hanem a felszín gyors és állandó lepusztulása akadályozza.  
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A talajképződés és a biológiai folyamatok huzamosabb ideig való hatását az eróziós 
folyamatok teszik lehetetlenné. A humuszosodás a talajszelvénynek csak egészen sekély 
rétegét érinti. A talajképző kőzet mélyebb átalakulására nincs lehetőség, mert a talajpusztulás 
a már esetleg átalakult anyagot a helyéről elszállítja és mindig újabb és újabb anyag kerül a 
talajképződési tényezők hatása alá. A talajréteg, vagyis a humuszos szint itt sem haladja meg a 
10 cm-t, illetve művelés alatt álló területeken a szántott réteg vastagságát. A köves és földes 
kopár talajtípus a közigazgatási határ észak-keleti részén találhatók. 
 
A terület genetikus talajtérképét a Térképmelléket 4. számú térképén láthatjuk, az előforduló 
kőzeteket az 5. számú térkép mutatja be. 
 
 
2.1.3.3. A vizek állapota 

Felszíni vizek 
Székesfehérvár felszíni és felszín alatti vizekben szegény. A gyér vízhálózat állandó vizű 
tagjai mind átfolyó jellegűek. A városon belül eredő vízfolyások kivétel nélkül időszakosak. 
Az átfolyó vizek a Dunántúli- középhegységben erednek, és a fiatal eróziós völgyekben 
folynak. A fő vízfolyás (Gaja-patak) a város északnyugati és nyugati részén (482 m 
tengerszint feletti magasságban) ered, a városhatáron belül a Sárrét keleti medencéjének és a 
löszös dombság nyugati peremének vizeit gyűjti össze. A csatornázott patak a városon kívül, 
Sárszentmihály felett tokollik a Sárvízbe (Nádor-csatorna). A patak bakonyi vízgyűjtő területe 
erősen csapadékos, fehérvári szakasza a kis esés (66 cm/km) ellenére sok vizet szállít. A Gaja 
évi vízszint ingadozása jelentős, vízjárását tavaszi és őszi árvíz jellemzi. A legnagyobb tavaszi 
vízhozamok a hóolvadás idejére esnek. Az őszi árhullám a szeptemberi-októberi esőzések 
eredménye.  
 
Székesfehérvár másik nagyobb vízfolyása, a várost kelet felől határoló Császár-víz, amely a 
Velencei-tó legnagyobb tápláló patakja. A csatornázott patak Csákvár felett ered a Vértes 
délkeleti lejtőjén. Átfolyva a Zámolyi-medencén, Csala felett éri el a város határát. 
Terjedelmes mezőföldi és vértesi vízgyűjtőjéből csak jelentéktelen terület tartozik a városhoz. 
A vízfolyás székesfehérvári szakasza is rövid. Vízjárását a Gajához hasonlóan tavaszi és őszi 
árvíz jellemzi. 
 
A város többi vízfolyása mind időszakos, többnyire kiadós esőzések idején vezetnek 
medrükben vizet. A legjelentősebb ezek közül az Aszal-völgyi csatorna, amely a Gaja 
csatornázott medrébe torkollik. 
 
12. táblázat: Vízjárási adatok 

LKV LNV KQ KÖQ NQ Vízfolyás Vízmérce 
cm m3/s 

Gaja Székesfehérvár 24 290 0,25 1,70 27 
Császár-víz Pákozd 1 239 (325) 0,015 0,95 52 
 
A Vízgyűjtő-Gazdálkodási Terv szerint a Gaja-patak alsó ökológiai minősítése nem éri el a jó 
állapotot, gyenge minőségű. Ezt támasztja alá a vízügyi hatóság által 2009-ben mért adatok, 
melyek rámutatnak arra, hogy a vízfolyás antropogén hatásoktól terhelt (pl.:tisztított 
szennyvíz). 
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A felszíni vízfolyásoknál kisebb jelentőségűek az állóvizek, összterületük 43,32 hektár. 
Székesfehérvár legnagyobb állóvíze a 40,20 hektár kiterjedésű - egykor források vizéből 
táplálkozó – Sóstó lenne. A Sóstó a Sárvíz újpleisztocén kori elhagyatott holtmedrében alakult 
ki. A vízfelület a vízháztartásnak megfelelően változik, sajnos az elmúlt évtizedben többször 
teljesen kiszáradt. A Sóstó rehabilitációjára, fejlesztésére tervek készültek, mely során egyik 
fontos szempont a vízpótlás megoldása. 
 
A város kisebb 3,12 hektár kiterjedésű tava a Bányató. A Bányató, amely a század első 
felében kedvelt kirándulóhely, az egykori kőbánya vízbetöréseként jött létre.  
A város északi és nyugati területein több mesterséges tavat alakítottak ki az 1980-as években, 
amelyek a Gaja, illetőleg a Sárrét talajvizéből táplálkoznak. A mesterséges tavak területe 
246 hektár. 
 
Felszín alatti vizek 
A felszín kőzettani felépítésétől, domborzatától, továbbá a talajtakarótól függően a város 
területén a talajvízviszonyok nagyon különbözőek. A Szőlőhegyet és a löszös dombsági 
területeket vízhiány jellemzi. Ez részben közettani, részben pedig morfológiai tényezőkkel 
van összefüggésben. Talajvíz a hegységi területen nincs. A törésekkel behálózott, mállott 
gránitfelszín nagymértékben vízáteresztő, a területre hullott csapadék nagy mélységekbe 
szivárog, és részben rétegvízként halmozódik fel. A löszös dombságon részben a lösztakaró 
vastagsága, részben pedig annak homogenitása következtében a talajvíz nagyon mélyen 
helyezkedik el, a felszín tagoltsága miatt összefüggő víztartó rétegek a löszben nincsenek. A 
löszös dombság oldatokban erősen koncentrált, kalcium hidrogénkarbonátos kemény vizet 
tárol. A legnagyobb talajvízbőség a folyóvízi homokos, kavicsos üledékekkel kitöltött 
süllyedékeket és eróziós völgyeket jellemzi. Vízgazdagságával elsősorban a Sárrét-medence 
tűnik ki, de a lesüllyedt hordalékkúp kavicsa kitűnő víztározó. A Sárrét alacsony armális 
felszínét - átlagos tengerszint feletti magassága 110,5 m - összefüggő talajvíztükör jellemzi, 
amelynek átlagos mélysége 1,5-3 m, ingadozása nem haladja meg az 1-2 m-t, mivel a 
környező magasabb területekről jelentékeny mennyiségű felszíni és felszín alatti víz áramlik 
be. Felszín alatti áramlással különösen a Móri-árokból kap utánpótlást a talajvíz. A várost 
délről övező hordalékkúp-síkságon és a Császár-víz völgyében a talajvíz 3-5 méter 
mélységben helyezkedik el, összefüggő talajvízszint nincs. A kristályos alaphegység 
felszínközelsége (165-200 m), a mélyszerkezeti viszonyok és medenceüledékek vékony 
kifejlődése miatt, a város területe rétegvízben is nagyon szegény. A vízadó rétegek a 
felsőpannóniai homokos üledékek. 
 
Vízbázis érintettsége 
A város területét érinti a Hármashidi Ásványvízkút előzetesen lehatárolt hidrogeológiai B 
védőidoma, a Sóstói Vízmű hidrogeológiai B védőidoma- és területe, valamint az Aszalvölgyi 
vízmű hidrogeológiai A és B védőterülete és hidrogeológiai B védőidoma. 
 
A terület vízrajzát és a vízbázisokat a Térképmelléklet 3. számú térképe mutatja be. 
 
Talaj és talajvízszennyezés  
A város teljes körű csatornázásával a talajvízszennyezés teljes mértékig megszűnik, 
amennyiben az ingatlanok rákötése megtörténik a csatorna hálózatra. 
Talajvízszennyezést a városban található ipar nem okozhat normál üzemmenetben. Havária 
esemény során kerülhet ki szennyezőanyag a környezetbe, de ennek felszámolásáról, 
kármentesítéséről a kárt okozója köteles gondoskodni. A Közép- dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adatszolgáltatása szerint a városban több esetben 
folytatnak kármentesítési eljárást talaj és talajvízszennyezésekkel kapcsolatban. 
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2.1.3.4.  Természetvédelem, Élővilág állapota 

Élővilág 
A vízben szűkölködő, napfényes, száraz-kontinentális éghajlatú terület hajdani természetes 
növénytakarója az erdős-sztyepp és a zárt erdő volt. A városterület mintegy kétharmad részét 
kitevő löszös dombságot és löszsíkságot eredetileg tatárjuharos löszpusztai tölgyesekkel és 
törpemandulás löszpusztai rétekkel fedett erdős sztyepp jellemezte. Az erdős sztyepp eredeti 
állapotában a Szőlőhegy déli lejtőire is kiterjedt, de a hegység magasabb felszínéit többnyire 
zárt tölgyes borította. Uralkodó állománya cseres-tölgyes vegyes erdő volt. Az egykori 
növényzet képét a társadalmi beavatkozás alapvetően megváltoztatta. A löszhátak és 
löszsíkságok erdősztyepp növénytakarója eltűnt, s helyét a terület túlnyomó részén fában 
rendkívül szegény kultúrmezőség foglalta el. Az akácligeteken kívül erdeje nincs. 
Növényföldrajza gyökeresen megváltozott. A medencék és völgyek mocsarakban, lápokban és 
ártéri erdőkben egykor gazdag vízvilága már a múlté. 
 
A ma nagyrészt jelentősen degradált, ill. főleg mezőgazdasági területként hasznosított tájban, 
a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. A mezőgazdasági művelés alá 
eső területek vegetációja az alkalmazott technológiához a termesztett kultúrnövényekhez és a 
területre jellemző talajtípushoz alkalmazkodott. Így felsorolásuktól most eltekintünk. 
A mára jelentősen megváltozott vegetációs szerkezet átalakította az állatvilágot is. Eltűntek a 
kifejezetten füvespusztai fajok, ugyanakkor előtérbe kerültek a mezőgazdasági 
tevékenységhez alkalmazkodók. Ez az átalakulás különösen a gerinctelen állatoknál volt 
kifejezett. 
 
Ökológiai kapcsolatok 
A térség a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának működési területéhez tartozik. 
Székesfehérvár közigazgatási területén NATURA 2000 terület, országosan védett 
természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet és helyi jelentőségű védett érték is található.  
 
Nemzetközi jelentőségű területek 
Székesfehérvár területén található nemzetközi jelentőségű területek: 

• SPA – Különleges madárvédelmi területek 
• SCI – Kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területek 

 
13. táblázat: Székesfehérvár területén található NATURA 2000 területek 

Ssz. Terület megnevezése Azonosító Hrsz Teljes terület, 
ha 

1 Aszal-völgy SCI HUDI20004 062/6, 020047/14, 020062/2, 
020062/7, 020062/9, 020062/10, 
020062/12, 020062/13, 020062/14, 
020062/15, 020062/16, 020062/17, 
020062/18, 020062/19, 020062/20, 
020065a, 020065b, 020065f, 
020066/2, 020066/3, 020066/4 

101.892 

2 Móri-árok SCI HUDI20033 020618/1, 020618/2, 020618/3, 
020619, 020620 

639.659 

3 Sárrét SCI HUDI20044 020566, 020572/1, 020572/3, 
020572/4, 020572/5, 020573, 
020574/1, 020574/2, 020575, 
020576/3, 020576/5, 020578/13, 
020578/14, 020578/15, 020578/21, 
020578/22, 020578/23, 020578/24, 
020580 

3990.78 
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Ssz. Terület megnevezése Azonosító Hrsz Teljes terület, 
ha 

4 Velencei-hegység SCI HUDI20053 020143, 020144, 020149/4, 
020149/5, 020152, 020153, 020154, 
020155, 020156, 020157/1, 
020157/2, 020158, 020159 

3872.95 

5 Velencei-tó és Dinnyési 
Fertő SPA 

HUDI 100007 020233, 020302/1, 020302/2, 
020303, 020304, 020305, 020306, 
020307/20 

2118,23 

 
Országos jelentőségű természeti értékek 
A település országos jelentőségű természeti értékei: 

• Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület 
• Dinnyési Fertő Természetvédelmi Terület 

 
Székesfehérvári homokbánya TT  
Alapadatok 
- Védetté nyilvánító jogszabály száma: 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelettel 
- A védett terület kiterjedése: 121 hektár 
- Községhatár: Székesfehérvár belterület 
- Törzskönyvi száma: 237/TT/90 
 
A védett természeti értékek rövid jellemzése 
Székesfehérvár szélén, az egykori homokbánya felhagyott, hepehupás felszínén a lebegő 
hínártól a puhafás ligetekig sokféle növénytársulás telepedett meg, köztük számos védett 
ritkaság is fellelhető. A védetté nyilvánítás előtt történt felméréskor 235 növényfajt írtak le, 
közöttük számos védettet is. Azóta több új fajt is sikerült azonosítani a kutatások során. A 
legnagyobb érték májustól a nyár közepéig egymás után megjelenő orchidea fajok. A 9 faj 
közül tömegével kiemelkedik a hússzínű ujjaskosbor, a mocsári kosbor és a 80-100 ezer tőre 
becsült mocsári nőszőfű állomány. A vitézkosborból eddig három alak és színváltozatot 
figyeltek meg. A védett növényfajok eszmei értéke meghaladja a 100 millió forintot, ami a 
terület nagyságát tekintve hatalmas érték.  
 
A botanikai értékek mellett jelentős zoológiai értékek is találhatók itt. Eddig 29 madárfaj 
fészkelése bizonyított. A legjelentősebbek a homokbánya területén, illetve a löszdombok 
oldalán létrejött 10-15 páras gyurgyalag és 30-40 páras partifecske telep, valamint a VÍZMŰ 
véderdőben található kékvércse kolónia. Sajnos az utóbbi években drasztikusan visszaesett a 
fészkelő kékvércsék száma. A még teljesen fel nem tárt rovarvilágból megemlíthető az 
imádkozó és a sisakos sáska előfordulása. A város közgyűlése oktató, bemutató, kutató hellyé 
kívánja fejleszteni a természetvédelmi terület egyes részeit. 
 
Főbb veszélyeztető tényezők 
A területen a legnagyobb gondot az illegális szemét elhelyezése okozza. Az utóbbi két évben a 
székesfehérvári természetvédők segítségével sikerült a hosszú évek során felhalmozódott 
illegális szemét nagy részét elszállítani. Állandóan jelentkező veszélyforrás az orchideás 
gyepek taposása és a napjainkban jelentkező lovagoltatás. 
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Dinnyési Fertő TT  
Alapadatok 
- Védetté nyilvánítás éve: 1966 
- A védett terület kiterjedése: 529 hektár. A teljes terület fokozottan védett. 
- A "Nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékébe" bejegyzett védett terület (ún. Ramsari 
terület). 
 
A védett természeti értékek rövid jellemzése 
A Balaton felé vezető vasútvonal és a 7-es országút elkészülte előtt, a Velencei-tó nádasai 
délnyugati irányban Dinnyés községig húzódtak. A vizes, nádas terület a Dinnyés-Kajtor 
csatorna (amely a Velencei-tó vízfeleslegét hivatott levezetni) két oldalán 1966 óta védett. A 
Velencei-tavon megnövekedett idegenforgalmi terhelés miatt az onnan kiszoruló védett 
madaraknak nyújt biztonságos, zavartalan élőhelyet. A gém-félék kedvenc táplálkozó és 
költőhelye a Fertő. Október végén, november elején húszezer, vagy még több vetési lúd 
érkezik alkonytájban, hogy a Fertő biztonságot nyújtó vizén töltse az éjszakát. 
A tavaszi, de különösen az őszi vonulás idején hatalmas récetömegek zsúfolódnak össze a 
vízen. A Dinnyés-fertő legismertebb költőfajai: a nagy kócsag és a kanalasgém. Egy rejtettebb 
életű gémféle: a bölömbika mély hangját tavasszal gyakran hallani a nádasból. 
Az egyetlen Magyarországon fészkelő lúdfaj a nyári lúd rendszeresen költ. A parti területeket 
az Alföld némely részére jellemző sziki vegetáció borítja. A nedvesebb helyeken sok a sziki 
őszirózsa, a sziksótól fehérlő részeken tenyésznek a sótűrő fajok. Az orvosi székfű nagy 
tömegben fordul elő. A Dinnyési Fertő ideális helyszíne a vízi madárvilág megfigyelésének. 
Szakvezetés mellett, egy madármegfigyelő-torony segítségével kitűnően bemutatható a 
terület, mely különösen madárvonulások idején látványos. 
 
Helyi jelentőségű védett területek, természeti értékek 
Helyi jelentőségű természeti értékeket mutatja a következő táblázat. 
 
14. táblázat: helyi jelentőségű védett területek 

Ssz. Terület megnevezése Törzskönyvi 
szám Kiterjedése, ha 

1 Csala-pusztai tájképi kert   6/21/TT/83 18,66 
2 Sós-tó 6/40/TT/99 91,72 
3 Székesfehérvári aplitbánya geológiai rétegsora 6/41/TE/00 4,68 

 
Sós-tó 
Geográfia 
A Sóstó földrajzilag három eltérő jellegű táj határán fekszik. A terület nyugati oldalát a 
mocsaras sárrét, délit az Északi- Mezőföld homokos, löszös tájai, északról Székesfehérvár 
város, illetve távolabb a Zámolyi medence határolja. A Sóstó Székesfehérvár belterületén, a 
város déli részén fekszik, amelyet a 121 ha területű országos védettségű Sóstó- Homokbánya 
Természetvédelmi Terület és a 97 ha területű helyi védettségű Sóstó Természetvédelmi 
Terület alkot. A terület az ökológiai hálózat része.  
 
A térség vizeinek utánpótlását a Dunántúli- középhegység feldomborodó egységes 
karsztvíztükre végezte. A víz a karsztból a nem karsztosodó térszínre, tavak, lápok, források 
alakjában lép ki a 100-130 m tszf. magasságban. A XIX. század és a XX. század első felében 
lefolytatott árvízmentesítő munkálatok következtében a kép lényegesen megváltozott. A tó 
vízgyűjtő területe 2 négyzetkilométer, amelyet valaha a Basa árok táplált.  
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Később a folyásirány megfordításával a Basa- árok túlfolyó lett, így az eredeti vízgyűjtő 
terület lecsökkent. A terület éghajlata az Alföldhöz hasonló, az év végi középhőmérséklet 10,5 
C, a napsütéses órák száma kissé elmarad az évi 2000 órától. Az év csapadékmennyisége 500-
550 mm között mozog, a havas napok átlagos évi száma 20 körül ingadozik. 
 
Területén több mint 7 km hosszban tanösvény lett kialakítva, a Segesvári út felöli bejáratánál 
pedig a, 2004-ben felújított Zöldtanya található, amely különböző rendezvények, 
ismeretterjesztő előadások, programok helyszínéül szolgál. 2007-ben készült „A város 
ölelésében” című természetfilm, amely a Sós-tó Természetvédelmi Terület jelenét négy 
évszakon keresztül mutatja be. 
 
Élővilág  
A madártani vizsgálatok több mint 70 fészkelő faj jelenlétét bizonyították a Sóstó területén. 
Kiemelkedő jelentőségű a fokozottan védett cigányréce, a védett nyári lúd, a nagyobb testű 
védett fajok közül a szürke gém, a fokozottan védett vörös gém és törpegém, a fehér gólya, a 
kanalas gém, a nagy kócsag, a védett barna rétihéja és a vörös vércse. A terület jelentős 
botanikai értéket képvisel. A felhagyott homokfelszínen pionír- növényként hét védett 
orchideafaj települt be. A védett növényfajok egyedszáma több ezres. Az orchideák mellett 
további hat védett és mintegy 10 igen ritka növényfaj található a homokbánya területén. 
Védett növények: érdes csűdfű, domin gyíkpohár, fehér madársisak, foltos ujjaskosbor, 
magyar szekfű, kék szamárkenyér. 
 
Jelenlegi állapot  
A Sóstó önkormányzati tulajdonban lévő területeinek fenntartását napjainkban a 
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. végzi. Területének üzemeltetése a nád kitermelése, 
évente kétszeri vagy háromszori kaszálás a tanösvény környezetében, alkalomszerű 
karbantartási munkák, valamint a park őrzésének feladatköréből tevődik össze.  Területén 
24,67 hektáros területtel az északi, 1,39 hektáron pedig a déli tó fekszik, a kettőt egy gát osztja 
ketté. Jelenlegi állás szerint a déli tó területén - szennyvízbevezetések megszűntetése után - 
nincs nyílt vízfelület, a meder eliszapolódott, az üledékképződés hatására teljesen kiszáradt. 
Az északi tó részén még van egybefüggő vízfelület, de a párolgásból és elszivárgásból 
adódóan egyértelmű a mederben a vízveszteség. A tó természetes vízgyűjtő területe a város 
fejlődésével egyre csökkent.  
 
Sóstó rahabilitáció 
Székesfehérvár Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjára és fejlesztésére 2007-ben 
készült egy átfogó tanulmány. A tanulmány a fejlesztésekre 4 lehetséges koncepciót dolgozott 
ki, amelyek egymásra épülnek. A „0” változattól eljutva a „C” változatig fokozatosan 
növekszik a beavatkozások és fejlesztések száma. A „C” változat, amelynek megvalósítása 
elfogadásra került, egy hosszú távú koncepciót takar.  
Első lépcsőként a tanulmány az élőhelymentést tűzi ki feladatul, célja a tavak vízpótlásának, 
mederkotrásának megvalósítása, az élőhely szerkezet stabilizálása és javítása, a biológiai 
sokféleség megőrzése. Ennek elvégzése után a következő fejlesztési cél alapgondolata egy 
természetvédelmi és oktatóbázis létrehozása, amely megismertetné a látogatókkal a terület 
tájvédelmi és természetvédelmi értékeit, valamint szemléletformáló napi programokkal 
próbálná felhívni a figyelmet környezetünk védelmének fontosságára. Utolsó fejlesztési 
elemként a védett természeti értékek megóvásával együtt többfunkciós, városi pihenőpark 
létrehozását javasolja a tanulmány. Ennek a látogatóközpont mellé játszótér építése és 
táborozóhely kialakítása a fejlesztési alternatíva.  
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Sóstó mederkotrás és vízpótlás 
A terület fejlesztése és megmentése kapcsán az első lépés a tómeder állapotának rendezése, 
majd a vízpótlás megoldása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett KEOP konstrukció keretében pályázatot nyújtott be 
2008-ban a tómeder kotrás terveinek elkészíttetésére. A pályázat első fordulója sikerrel zárult, 
a teljes bekerülés 23 millió forint volt, ehhez a város 14,3 millió forintot nyert el az 
Önkormányzat. A mederkotrásról szóló terv elkészült, vízjogi létesítési engedéllyel 
rendelkezik. Műszaki tartalmát tekintve a tervezett meder rehabilitáció az Északi tavat érinti. 
A Déli tó területén végzett iszapvizsgálatok a határértéket jelentősen meghaladós 
szennyezéseket mutattak ki, ezért itt a tómeder helyreállítását csak a szennyezett terület 
kármentesítését követően lehet megvalósítani. Az északi tó mederhelyreállítása tókotrással és 
mederrendezéssel történik majd, ennek során 75.400 m3 felgyülemlett szerves anyag kerül 
eltávolításra a mederből. A kotrás során kitermelt iszapból költőszigetek kerülnek kialakításra, 
továbbá az ÉNy-i és a K-i partszakaszon a partvonal rendezésére használjuk fel. Rendezésre 
kerül a rézsű- partél, a tó szegélyterületén tervezzük a nádas rendezését.  
 
A pályázat második fordulója – amely a mederkotrás megvalósítását finanszírozná - 2010. 
szeptemberben került benyújtásra. A pályázat egy 200 oldalas részletes megvalósíthatósági 
tanulmány segítségével mutatta be, hogy mekkora szükség van a pályázat sikerére a 
természetvédelmi környezet megóvásához, és milyen megoldással kívánjuk ezt megvalósítani. 
A mederkotrás pályázata jelenleg elbírálás alatt van.  
 
A mederkotrás megoldásával azonos időben a tóba a folyamatos vízpótlást is biztosítani kell. 
A Sóstó tavainak vízpótlásával biztosítható lesz egy állandó vízszint és a tó életéhez szükséges 
vízmennyiség. A város 2011-ben önerőből terveket készítetett a vízpótlás megoldására. 
Korábban a tavat tápláló Basa árkot az Aszalvölgyi árokhoz csatlakoztatták és a Basa árok 
medre ezáltal a Sóstó túlfolyójává vált. A tervdokumentáció a Basa árok visszafordítását és 
egy részének rendezését tűzi ki célul. Tekintettel arra, hogy a Basa árok eredeti állapota teljes 
egészében nem állítható vissza, így a betáplálást duzzasztással lehet megvalósítani majd. 
Jelenleg a terv engedélyeztetés alatt van.  
 
Székesfehérvár - Aplitbánya geológiai rétegsor földtani alapszelvény Természeti Emlék  
Székesfehérvár MJV 2000-ben helyezte természetvédelmi oltalom alá helyi jelentőségű 
természeti emlékként a Székesfehérvár külterületén, a volt Aranybulla-kőfejtő, vagy 
Aplitbánya néven ismert, felhagyott külszíni fejtés északi falán található geológiai feltárást. A 
képződmény 20-22 méter széles, 7 méter magas, : 0,3-0,5 ha kiterjedésű. A védetté nyilvánítás 
indoka: a kőzet egyedülálló képződési típusa miatt a jelen és a jövő nemzedékek számára 
történő megőrzése. Pontos elhelyezkedése: 020259/2 "a", közvetlen környezete: 020259/2 "b", 
tágabb környezete: 20259/1, 020258/1, 020258/2 hrsz-ú területek.  
A védetté nyilvánítás céljai: a TE fennmaradásának biztosítása, jelenlegi állapotának javítása, 
a nagy értékű földtani alapszelvény környezetének méltó rendezése, a település lakossága 
számára kirándulási, pihenési és ismeretterjesztési lehetőség biztosítása, a védett természeti 
emlék sérelme nélkül; az ifjúságnevelési és oktatási alapfeladatok ellátásához, valamint a 
szakmai oktatás, kutatás, továbbképzés számára bemutatóhely biztosítása; a területre 
vonatkozó településfejlesztési és egyéb célok kitűzésénél és a tervezés során a 
természetvédelem érdekeinek biztosítása. 
 
A településen található védett természeti területeket a Térképmelléklet 6. számú térképe 
szemlélteti.  
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Helyi jelentőségű természeti értékek  
Székesfehérvár MJV Önkormányzata a 30/1992. (XI.26.) sz. önkormányzati rendelettel helyi 
jelentőségű természeti értékké nyilvánította a területén található alábbi értékeket:  
1. Szent István téri öreg platán.  
2. Várkörút 6.sz. ház udvarán található császárfa.  
3. Gyümölcs utca - Horváth István u. - Martinovics utcában lévő 199 db-ból álló juharlevelű 
platánsor.  
4. Kossuth utcai szilfa.  
5. Lövölde utcai laktanyaudvar kocsányos tölgyei, valamint az itt található egy db magyar 
kőris.  
6. Jókai u. 1. sz. ház udvarán álló vadgesztenye.  
7. Milleneumi Emlékműhöz vezető tujasor. 
8. Csalapusztai tájképi kert.  
9. István király Múzeum udvarán lévő gesztenyefa.  
10. Watthay F. szobra előtt álló tiszafa.  
11. Palotai u. 52. udvarán lévő 2 db tiszafa  
12. Mátyás király körúti platánsor 
 
A városban található természeti értékek: a Zichy-liget, az Aszal-völgyi-tározó és környéke: 
botanikai érdekességek és gyurgyalag telep, az Alba Agrár ZRt. 200 hektár kiterjedésű halastó 
rendszere, amely, az átvonuló madarak (pl. rétisas, nagy kócsagok, kanalas gémek) 
pihenőhelye. 
 
A város közigazgatási területen táji, tájképi értékeket képviselő területek: 

• a város keleti részen a táj fölé emelkedő Csúcsos –hegy, tetején az Aranybulla 
Emlékművel, az öreghegyi Bánya-tó közvetlen környezete, 

• Csala-pusztai tájkepi kert, központjában a volt Kégl-féle kastéllyal, 
• Ráchegyi felhagyott Rácbánya terület, 
• Jancsár-völgy területe, 
• Budai úti volt aplit bánya északi oldalán lévő földtani rétegsor, 
• Rózsaliget melletti parkban tálalható Csitáry víz, 
• Bregyó kiserdő és környéke, 
• Alsóvárosi rétek, 
• Gaja meder. 

 
2.1.3.5. Épített környezet 

A város korlátok közé szorított fejlődése során kialakult területi egységek, valamint a 
közlekedési szerkezet alapján a város központi területe négy, erőteljesen elkülönülő 
városnegyedre, valamint a külső településrészekre tagolódik: 

• Központi városnegyed 
A belső városterület: Szent Flórián körút, Kadocsa út, Mártírok út, vasúti pályaudvar, 
Komáromi vasútvonal közötti terület. 

• Keleti városnegyed 
A Videoton és környéke, Öreghegy, Ráchegy városrészek, az Alcoa-Köfém és a Seregélyesi 
út menti területek- a budapesti vasútvonalig terjedően. 

• Déli városnegyed 
Alsóváros, Maroshegy, Őrhalmi szőlők, az Ikarusz és a sóstói ipartelep. 
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• Nyugati városnegyed 

Feketehegy, Szárazrét területe 
• Külső városrészek  

Börgönd, Csala és Kisfalud 
 
A Történelmi belváros szomszédságában, illetve közelében hagyományos beépítésű belső 
lakókerületek (Almássy telep, Ráchegy, Felsőváros, Vasút és környéke) és lakótelepek 
egyaránt találhatók (Palotaváros, Szedreskerti lakónegyed, Tóváros, Víziváros). A külső 
városrészek részben kertvárosias lakóövezetet alkotnak (Öreghegy), részben falusias 
lakókörnyezetet (Alsóváros-Maroshegy, Feketehegy).  
 
Műemlék jellegű épületek: 
Székesfehérvár műemlék jellegű építményeit a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 2008-
ban kiadott Magyarország Műemlékjegyzéke- Fejér Megye kiadvány adatai alapján adjuk 
meg. Székesfehérváron megtalálható műemlékek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
A város területe régészeti lelőhely szempontjából kiemelten jelentős. 
 
2.1.3.6. Önállóan kezelt hatótényezők 

2.1.3.6.1. Hulladék 
 
15. táblázat: Nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük 2010-ben 

Hulladék Mennyiség 
Települési szilárd hulladék  36 827 (t/év) 
Települési folyékony hulladék  250 765 (m³/év) 
Szennyvíziszap 8 980 (t/év) 
Csomagolási hulladék 3 613 (t/év) 
Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 24 696 (t/év) 

 
Települési szilárd hulladék 
A Székesfehérvár területén keletkező nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, szállítására, 
lerakással történő végleges ártalmatlanítására a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladék 
kezeléséről szóló 15/2007. (V. 24.) rendelete értelmében a Depónia Kft., mint közszolgáltató 
jogosult. A rendszeres hulladékgyűjtésbe a település 42 981 lakása van bevonva.  
 
A lakosság körében évenkénti gyakorisággal megrendezésre kerülő lomtalanítási akciók igen 
népszerűek. A lomtalanítás nem terjed ki a lakossági veszélyeshulladék-frakciókra, illetve az 
építési-bontási törmelékekre. Az összegyűjtött hulladék a Székesfehérvár-Csala 
pénzverővölgyi hulladéklerakóba kerül beszállításra.  
 
A Depónia Kft. lehetőséget biztosít a zöldhulladék szelektív gyűjtésére. Közszolgáltatás 
keretében előre meghirdetett időpontokban szállítja el a lakóingatlanok körüli közterületről 
összegyűjtött zöldhulladékot. A beérkező zöldhulladékokat a komposztálóműben 
komposztálják a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 019309-000/2008 számú engedélye alapján. 
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A szelektív hulladékgyűjtés több módon valósul meg. A lakótelepeken un. gyűjtőszigeteken, 
illetve szelektív konténereken keresztül, illetve a családi házas övezetben a közvetlen (zsákos) 
begyűjtés történik. A zsákok begyűjtése minden 2. héten, a kommunális hulladék gyűjtésével 
megegyező időpontban történik. A zsákban műanyag és papír frakciók szelektív gyűjtése 
történik. A műanyag- és papírhulladékot együtt gyűjti be a közszolgáltató, mely a lerakón 
kerül utóválogatásra. Ebben a gyűjtési rendszerben több a hasznosítható hulladék, mint a 
gyűjtőszigeteken, kevesebb tovább nem hasznosítható hulladékot tartalmaz, mivel ebben az 
esetben a lakosság a szelektíven gyűjtött hulladékát egyénileg helyezi ki a szállítási napon. 
2010. évtől kezdődően a tömbházas övezetekben is fokozatosan bevezetésre került ez a 
szolgáltatás. A szelektív gyűjtés további megoldását jelenti a hulladékudvarra történő 
lakossági beszállítás. A Depónia Kft. hulladékudvart üzemeltet Székesfehérvár, Palotai út 139. 
alatt. A szelektíven gyűjtött hulladékok hasznosításra kerülnek. A hasznosítást végző 
szervezet piaci alapokon kerül kiválasztásra minden esetben. 
 
Települési folyékony hulladék 
Székesfehérváron a csatornázottság kiépítése 92 %-os, mintegy 330 km szennyvízcsatorna 
hálózaton jut a szennyvíz a székesfehérvári központi szennyvíztisztító telepre. 
 
A települési folyékony hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalmatlanítását végző 
közszolgáltató az Ózon Kft., mely a 103098/2010., és 17471/2011. számú engedélyekkel 
rendelkezik. 
 
Építési-bontási hulladék 
Az építési-bontási, és egyéb inert hulladékok keletkezésének főbb forrásai: 

• Lakosság 
• Építőipari kivitelezés (felújítás, bontás, építés) 
• Útépítés (bontás és építés) 
• Építőanyag ipar termelési hulladéka (beton, cserép, tégla, stb.)  

 
A városterületén az önkormányzat által kijelölt környezetvédelmi működési engedéllyel 
rendelkező inert lerakó nem található. A begyűjtésre került inert hulladékokat a Depónia Kft. 
hasznosítja. 
 
Csomagolási hulladék 
A településen szelektív hulladékgyűjtés az alábbi paraméterekkel üzemel: 

• Lakótelepeken gyűjtőszigeteken illetve szelektív konténereken keresztül 
• Családi házas övezetben a közvetlen (zsákos) begyűjtés történik 

 
Családi házas övezetben a zsákok begyűjtése minden 2. héten, a kommunális hulladék 
gyűjtésével megegyező időpontban történik. A zsákban műanyag és papír frakciók szelektív 
gyűjtése történik. A műanyag- és papírhulladékot együtt gyűjti be a közszolgáltató, mely a 
lerakón kerül utóválogatásra.  
 
A település 57 pontján található gyűjtősziget, ahol 1 m3 –es edényeiben a matricázásnak, 
illetve az edényzet színének megfelelően 3 vagy 4 különböző hulladékfrakciót gyűjthet a 
lakosság 
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A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók az alábbiak: 
• vegyes papír, 
• műanyag, 
• fém, 
• üveg, 

 
A begyűjtött csomagolási hulladékokat a Depónia Kft. előkezeli, majd pedig a hulladékot 
pedig átadja hasznosítás céljára engedéllyel rendelkező cégeknek. 
Visszavételi lehetőség csak korlátozott mértékben, szabványos méretű és formájú üvegekre 
(palackok és befőttes üvegek), valamint a PET palackokra van, mely lehetőség általában az 
élelmiszer áruházakhoz (boltokhoz) kapcsolódik. 
 
Átfogóan vizsgált hulladékáramok 
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 
Az ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok kezelése általánosságban két módon 
történik: 

• hasznosítás, feldolgozás 
• lerakással történő ártalmatlanítás 

A településen keletkező termelési eredetű hulladékok szakszerű kezelése az iparvállalatok 
feladata. Így a települési hulladékgazdálkodási tervet számottevően nem érintik, azonban a 
terület rendezettségéhez hozzátartozik az iparvállalatok hulladékainak szakszerű kezelése. 
 
Mezőgazdasági nem veszélyes hulladékok 
A mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok ártalmatlanítása napjainkban, 
általánosságban két módon történik: 

• égetéssel 
• komposztálással 
A településen keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok szakszerű kezelése a 

termelők feladata. Így a települési hulladékgazdálkodási tervet számottevően nem 
érintik, azonban a terület rendezettségéhez hozzátartozik mezőgazdasági és 
élelmiszeripari vállaltok hulladékainak szakszerű kezelése. 

 
Veszélyes hulladékok 
A településen a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék a kommunális hulladékkal együtt 
kerül begyűjtésére a Depónia Kft által. Székesfehérváron a Palotai úti Hulladékgyűjtő udvaron 
a székesfehérvári lakosság által beszállított veszélyes hulladékok fogadására van lehetőség. A 
Csalai gyűjtőhelyen Székesfehérváron kívüli településekről történhet lakossági beszállítás. A 
A begyűjtött veszélyes hulladékok frakciókra történő szétválogatást követően engedéllyel 
rendelkező vállalkozónak kerülnek átadásra. A cégek, közületek, intézmények jogszabályok 
alapján kötelezettek veszélyes hulladékaik szakszerű elszállításáról és ártalmatlanításáról 
gondoskodni.  
 
Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok 
Székesfehérvár területén a lakosságnál keletkező kiemelten kezelendő veszélyes hulladékok 
szelektív gyűjtésére a Depónia Kft által Székesfehérváron a Palotai úti Hulladékgyűjtő 
udvaron van lehetőség. 
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Az elemek begyűjtésének lehetősége a közintézményeknél ill. bevásárló központoknál 
elhelyezett elemgyűjtőkben történő elhelyezés, melynek elszállításáról az elemgyűjtésre 
engedéllyel rendelkező koordináló szervezet gondoskodik. Az elemek és az akkumulátorok 
hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet értelmében a gyártót 
visszavételi, begyűjtési és kezelési kötelezettség terheli, míg az elemet, akkumulátort 
forgalmazó kereskedőt visszavételi kötelezettség terheli. 
 
A hulladékudvaron begyűjtött elektronikai hulladékok  kategória szerint szétválogatásra 
kerülnek. A szétválogatott hulladékot részben értékesítik a hasznosítóknak. A hulladékok 
másik részét frakciókra bontják, és eltávolítják a veszélyes összetevőket. A hasznosítható 
anyagokat és alkotóelemeket értékesítik. 
 
Az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004. 
(IX. 23.) Korm. rendelet értelmében a gyártót visszavételi, begyűjtési hasznosítási és 
ártalmatlanítási kötelezettség terheli. A következők szerint: 
 

14. § (1) Új háztartási elektromos berendezés értékesítésekor - a (6) bekezdés szerinti 
kivétellel - a kereskedő köteles a felhasználó által felajánlott, az értékesített berendezéssel 
azonos mennyiségű, és azonos elsődleges használati célú használt berendezést a birtokba adás 
helyén átvenni. 
 
2.1.3.6.2 Zajterhelés 
A zajvédelem a környezetvédelem speciális területe, a többi szakterülettől eltérő szemléletet 
igényel.  
 
A zajhatás nem olyan látványos környezeti hatás, mint az egyéb környezeti elemek – például a 
hulladék, vagy a légszennyezés – esetében megfigyelhető, ezért a szakterület általában nem 
kapja meg az őt megillető figyelmet, annak ellenére, hogy a zajnak jelentős élettani hatásai 
vannak.  
 
Tudományos vizsgálatok alapján megállapították, hogy már egészen kis hangnyomásszintek is 
reakciókat váltanak ki az emberi szervezetben. Zajos környezetben élők vagy dolgozók 
körében gyakori a magas vérnyomás, tartósan ható 60 dB-es zajszint vegetatív idegrendszeri, 
esetenként keringési rendellenességet okozhat. Azonban ennél kisebb – 40 dB körüli – 
zajszintek is zavarják már a nyugalmat, ami különösen az éjszakai pihenőidőszakban 
kellemetlen, megszokhatatlan, és ezért igényel odafigyelést. 
 
Az iparosodás, és a motorizáció XX. századi ugrásszerű fejlődésével a zaj a települések 
meghatározó környezeti hatásává vált. Egyre nagyobb mértékű zajterhelés éri a lakosokat, ami 
különösen a nagyobb városokban meghatározó, és ad okot egyre több esetben panaszra mind a 
közlekedés, mind az üzemi létesítmények esetében. 
 
A város zajhelyzetének elemzése során –mint általában– három fő területre kell kitérni. Ezek a 
következők: 

• közlekedés 
• ipari tevékenységek 
• kulturális, szórakoztató ipar. 
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A város környezeti zajhelyzetét döntő módon a közlekedés határozza meg. Az üzemi vagy 
szolgáltató jellegű létesítmények zaja lokálisan hat, általában csak a közvetlen környezetben 
érzékelhető, vagy okoz problémát. Ezzel szemben a közlekedés az egész város szükséglete, 
így kisebb nagyobb mértékben minden közlekedési létesítmény környezetében kell 
zajterheléssel számolni. 
 
Az ipari létesítmények zajhatása helyi problémát okoz. Jelentős zajterhelés az adott területen 
intézkedést igényel, de a teljes település zajhelyzetét nem befolyásolja döntő mértékben. 
 
Időnként problémát okozhatnak a kulturális, szórakoztató létesítmények, rendezvények.  
 
A környezeti zajterhelési határértékek úgy kerültek meghatározásra, hogy biztosítsák az 
egészség védelmét, megadják a lehetőségét a nyugodt pihenésnek. Jelenleg a környezeti 
zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet szabályozza külön-külön 
az üzemi és közlekedési létesítményekre, valamint az építkezésre. 
 
A város területi felhasználása, és a probléma összetettsége miatt zajvédelmi szempontból a 
térség differenciált szabályozása szükséges. Meg kell határozni az érzékeny, kiemelt védelmet 
igénylő létesítményeket, területeket, és ki kell jelölni a fokozottan védett területeket, valamint 
a csendes övezeteket. Vizsgálni kell azonban a jelentős zajjal terhelt, különösen a közlekedési 
létesítmények környezetében fekvő területeken az intézkedési lehetőségeket is. 
 
Stratégiai zajtérkép 
A település szerkezet zajvédelmi szempontokat figyelembe vevő tervezését segíti a stratégiai 
zajtérkép, és az ez alapján készülő intézkedési terv. 
 
A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004 Kormányrendelet hatálya alá 
tartozik minden 100.000-nél nagyobb lakos számú város, így Székesfehérvár is. 
 
A rendelet értelmében: 

„(4) 2012. június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett önkormányzat, valamint a fő 
közlekedési létesítmény kötelezettje benyújtja a Minisztérium részére: 
a) az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területekre, 
b) valamennyi nagyforgalmú közútra és valamennyi nagyforgalmú vasútvonalra és fő repülőtérre 
vonatkozóan. 
(5) 2013. július 18-ig a környezetvédelmi felügyelőség átadja a Minisztérium részére az 1. § (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott területekre, valamint a fő közlekedési létesítményekre vonatkozó intézkedési tervet.” 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiterjedő, a 280/2004. (X.20.) 
Korm. rendeletben és a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének 
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII.20.) KvVM rendeletben meghatározottaknak 
megfelelően zajforrásonként és időszakonként összegyűjtött adatok alapján elkészültek a 
stratégiai zajtérképek.  
 
A zajtérképeket az alábbi zajforrásokra kiterjedően készültek el: 

• közúti zajra 
• vasúti zajra 
• ipari zaj terhelő hatására 

 
A zajtérképek a 25/2004. (XII.20.) KvVM rendeletben meghatározott két adatra vonatkozóan 
készültek el: 
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• az átlagos évi terhelés egy napjára vonatkozó, az egyes napszakok hatását különböző 
súllyal figyelembe vevő 24 órás zajjellemző  

• és átlagos évi terhelés egy éjszakáját az éjszakai 8 órára vonatkozóan jellemző 
mennyiség szerint. 

 
A vizsgálat további tárgyát képezte a szórakoztató létesítmények általi zajterhelés. 
 
Közúti és vasúti zaj 
A közlekedési létesítményekből származó környezeti zajterhelésére vonatkozó határértékeket 
a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. számú melléklete határozza meg, melyet a 
térségre vonatkozóan az alábbi táblázatban ismertetünk: 
 
16. táblázat: Közlekedési zajterhelési határértékek 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB) 

Kiszolgáló úttól, 
lakóúttól 

származó zajra 

Az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a 
vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a 
repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől 
származó zajra 

Az országos közúthálózatba tartozó 
gyorsforgalmi utaktól és főutaktól, a 

települési önkormányzat 
tulajdonában lévő belterületi 

gyorsforgalmi utaktól, belterületi 
elsőrendű főutaktól és belterületi 

másodrendű főutaktól, az autóbusz-
pályaudvartól, a vasúti fővonaltól és 
pályaudvarától, a repülőtértől, illetve 
a nem nyilvános fel és leszállóhelytől 

származó zajra 

Zajtól védendő terület 

nappal  
06-22 
óra 

éjjel  
22-06 
óra 

nappal 
 06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

Üdülőterület, különleges 
területek közül az 

egészségügyi terület 
50 40 55 45 60 50 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények területei, 

és a temetők, a 
zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

Lakóterület 
(nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 
terület 

60 50 65 55 65 55 

Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 
 
A fenti határértékeknek az új tervezésű, vagy megváltozott terület-felhasználású területeken a 
meglévő közlekedési létesítményektől származó zajterhelésre is teljesülnie kell, de új út 
létesítése, meglévő korszerűsítése esetén is biztosítani kell a betartását. 
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A közúti zajra vonatkozó nappali adatokat tartalmazó térképen jól látható, hogy a fő 
közlekedési útvonalak mentén a zajterhelés jelentős mértékű. A legforgalmasabb utak mentén 
(M7, 7-es főút, 8-as főút, 81-es út valamint a jelentős belvárosi forgalmat lebonyolító Palotai 
út, Széchenyi út, Budai út, Balatoni út, Várkörút, Prohászka út, Seregélyesi út) a zajkibocsátás 
75 dB fölött van. 
 
Zajtól védettebb területnek csak a kis forgalmú, lakóterületeket kiszolgáló utak minősülnek. 
Különösen veszélyezteti a forgalom, és annak környezeti hatásai – légszennyező-anyag 
kibocsátása, közlekedési zajterhelés – a város fokozott védelmet igénylő intézményeinek 
működését.  
 
Ilyen kiemelt védelmet igénylő létesítmények lennének pl. az oktatási intézmények. Ezek egy 
részét jelenleg még nem éri veszélyes mértékű környezeti zajterhelés. Ezzel szemben azonban 
egyes oktatási intézmény a jelentős forgalmú úthálózat mentén található. A közutak forgalma 
határértéket meghaladó zajjal terheli ezen intézményeket (Pl. Belvárosi I. István Középiskola: 
70 dB, Kodály Zoltán Általános Iskola: 65 dB). A zajterhelés éjszaka ugyan csökken, de sok 
esetben még mindig határértéket meghaladó mértékű.  
 
A város észak-dél és kelet-nyugat irányban is átszeli vasútvonal, melynek zajterhelő hatása 
mind nappal mind éjszaka határértéket meghaladó zajszintet eredményez. A vasútvonal 
mentén 30 m-en belül védendő létesítmények találhatók, ahol a zajterhelés a 65 dB értéket is 
eléri. 
 
Ipari zaj 
A közlekedési zajtól eltérően a gazdasági tevékenység által okozott zaj lokális jellegű csak a 
zajt kibocsátó termelő vagy szolgáltató környezetét terheli, így a lakosságnak csak kisebb 
részét érinti. Ugyanakkor az üzemi létesítményekből származó zajhatás társadalmi megítélése 
kedvezőtlenebb, mint a közlekedésé, a lakosság kevésbé tudja tolerálni nyugalmának ilyen 
jellegű zavarását. Az üzemi létesítményekből származó környezeti zajterhelés megengedett 
értékét a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete határozza 
meg. A követelményeket a következő táblázatban ismertetjük: 
 
17. táblázat: Üzemi létesítményekből származó zajterhelés határértékei zajtól védendő 
területeken 

Határérték (LTH) az LAM  megítélési szintre  
(dB) Zajtól védendő terület 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 
Gazdasági terület 60 50 
 
Itt térünk ki az építési munkálatok zajterhelésére is, melyek ugyan időszakosan terhelik a 
környezetet, de a terhelés mértéke esetenként igen jelentős lehet. Az építési kivitelezési 
tevékenységekből származó zajterhelés megengedett értékét a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-
EüM együttes rendelet 2. számú melléklete határozza meg. A követelményeket a következő 
táblázatban ismertetjük. 
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18. táblázat: Építési kivitelezési munkálatokból származó zajterhelés határértékei zajtól 
védendő területeken 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre*  

(dB) 
ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

Zajtól védendő terület 

nappal  
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
 06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

nappal 
 06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

 Üdülőterület, különleges területek 
közül az egészségügyi terület 60 45 55 40 50 35 

 Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek 
közül az oktatási létesítmények 
területei, a temetők, a zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

 Lakóterület (nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes terület 70 55 65 50 60 45 

 Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 
 
Székesfehérváron az ipari létesítmények számára kijelölt iparterületek állnak rendelkezésre, 
így az ipari tevékenységek által okozott zaj a lakosság számára nem okoz jelentős terhelést 
ezeken a területen.  
 
Zajterhelés szempontjából a legjelentősebb ipari kibocsátók: 

• DENSO Magyarország Kft. 
• Alu-Metal-Color Kft. 
• ALCOA-KÖFÉM Kft. 
• SAPA Profiles Kft. 
• VT Galván Kft. 
• Fűtőerőmű Kft. 
• Alföldi Tej Kft. 
• Aranybulla Mg Zrt. 
• Aranykorona Zrt. 

 
A legnagyobb zajterhelést okozó vállalatok iparterületen találhatók, ahol a gazdasági 
területekre vonatkozó határértékek a mérvadók. Ezen tevékenységek a lakóterületre káros 
zajhatást nem jelentenek. 
 
Az elmúlt tíz év tendenciájaként Székesfehérváron is megfigyelhető azonban a 
lakóterületeken egy-egy kis- és magánvállalkozás létesülése. Ezek zajhatása a közvetlen 
környezetüket zavarhatja, még akkor is, ha a zajterhelési határértékek betartásra kerülnek. 
 
Szórakoztató létesítményekből származó zajterhelés  
A kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden 
hangosítást igénylő rendezvényről és egyéb helyhez kötött zajforrástól származó zajterhelés 
megengedett értékeit a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú melléklete 
határozza meg. A követelményeket a következő táblázatban ismertetjük: 
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19. táblázat: Szabadidős létesítményekből származó zajterhelés határértékei zajtól védendő 
területeken 

Határérték (LTH) az LAM  megítélési szintre  
(dB) Zajtól védendő terület 

nappal 
06-22 óra 

éjjel  
22-06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek 45 35 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület 

50 40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 55 45 
Gazdasági terület 60 50 
 
Az ellátást biztosító szórakoztatóipari, kulturális illetve vendéglátó létesítmények és 
rendezvények működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelik. A lakossági 
zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, de zavaró lehet a hűtő és 
légkondicionáló berendezések kültéri egységeinek működése is.  
 
A város területén belül a zajterhelésre vonatkozó előírásokat a Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 26/2012. 
(IV.26.) önkormányzati rendelete tartalmazza 
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2.2. GAZDASÁG 
2.2.1. Vállalakozások 
Székesfehérvár a Közép-Dunántúl gazdasági központja. Jelentős célpontja a külföldi tőke 
beáramlásának. A város gazdasági életét döntően az ipar határozza meg. Legjelentősebb 
ágazatai a mechatronika, az elektronika, a szoftveripar, az élelmiszeripar és a logisztika. A 
következő táblázat a város regisztrált és működő vállalkozásait mutatja. Az adatokat a KSH 
adatszolgáltatása alapján adjuk meg. A 2011. évi adatok feldolgozása még nem történt meg, 
így a kiértékeléseket 2010. évig adjuk meg 
 
20. táblázat: Regisztrált és működő vállalkozások száma 

Regisztrált vállalkozások Működő vállalkozások Évek 
Egyéni Társas Összes Egyéni Társas Összes 

2008 10554 7390 17944 4487 5098 9585 
2009 10489 7522 18011 4122 5187 9309 
2010 10746 7699 18445 3993 5224 9217 

Forrás: KSH 
 
A következő táblázat a működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti  eloszlását 
mutatja. 
 
21. táblázat: Működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlása 

Működő vállalkozások száma (db) Nemzetgazdasági ág/alág 
2008 2009 2010 

A=  MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, 
HALÁSZAT 103 98 93 

B=  BÁNYÁSZAT, KŐFEJTÉS 10 6 4 
C=  FELDOLGOZÓIPAR 838 775 730 
D=  VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, 
LÉGKONDICIONÁLÁS 3 5 5 

E=  VÍZELLÁTÁS 22 15 19 
F=  ÉPÍTŐIPAR 873 810 783 
G=  KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS 1774 1707 1707 
H=  SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS 372 340 306 
I=  SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS 352 352 338 
J=  INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 445 449 440 
K=  PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 468 398 413 
L=  INGATLANÜGYLETEK 417 444 461 
M=  SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI 
TEVÉKENYSÉG 1620 1686 1692 

N=  ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST 
TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG 622 548 546 

O=  KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM  2 3 
P=  OKTATÁS 472 498 497 
Q=  HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 407 416 410 
R=  MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ 209 212 200 
S=  EGYÉB SZOLGÁLTATÁS 578 548 570 
Forrás: KSH 
 
A táblázatokból jól látható, hogy a működő vállalkozások száma az utóbbi években szinte az 
összes gazdasági ágazatot figyelembe véve enyhén csökken. Kivételt képeznek a pénzügyi, 
biztosítási tevékenységek, az ingatlanügyletek valamint a tudományos tevékenységek. 
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2.2.1.1. Ipar, kereskedelem, szolgáltatások 

Székesfehérvár kiemelkedő gazdasági erőt képvisel, és kedvező körülményeket biztosít a 
vállalkozásfejlesztés, és új vállalatok betelepülése szempontjából. Székesfehérvár egyike 
annak a hat magyar városnak, melyek globális szolgáltató központok létrehozására és 
nagyszámú külföldi munkaerő befogadására alkalmas. 
 
Az Önkormányzat a lehetőségére álló eszközökkel megpróbálja támogatni a fejlődőképes 
vállalatokat. A közgyűlés döntése értelmében helyi iparűzési adókedvezmény illeti meg az 
adóalanyt bizonyos beruházási, bővítési tevékenységek, kutatás-fejlesztés, illetve szakmunkás 
tanulók foglalkoztatása esetén. Fontos és népszerű lehetőség a lakástámogatás, mellyel a 
városban dolgozó fiatalok első lakáshoz jutását segíti (kamatmentes kölcsönnel) az 
önkormányzat. 
 
Ipari Parkok 
A megfelelő ipari, vállalkozási infrastruktúra kialakítása kiemelt cél volt Székesfehérváron a 
kilencvenes évek eleje óta. Ma hat ipari park működik a város közigazgatási területén, egy 
közvetlenül a város határai mellett. Az országban itt található az ipari parkok és övezetek 
legnagyobb koncentrációja, és ebben kiemelkedő szerepe volt az önkormányzatnak. Bár az 
ipari parkok mind gazdasági társaságok kezelésében állnak, az önkormányzat fontosnak 
tartotta, hogy legyen tulajdonrésze a legdinamikusabban fejlődő ipari park, az Alba Ipari Zóna 
tulajdonosi társaságában. 
 
Ipari területek szempontjából Székesfehérvár igen jó helyzetben volt már a rendszerváltás 
időszakában is mind ipari hagyományai (pl. Videoton, Ikarusz, Köfém), mind elhelyezkedése 
miatt. Budapesthez való közelsége, az itt futó autópálya kedvezett a gazdasági tevékenységet 
végző cégeknek, ezáltal az ipari területek fejlődtek elsősorban. 1989-től kezdve hét ipari park 
alakult a városban: 

• Alba Airport Ipari Park 
• Alba Ipari Zóna 
• Déli Ipari Park 
• IKARUS Székesfehérvári Ipari Park 
• Sóstó Ipari Park 
• VIDEOTON Ipari Park 
• VISTEON Innovációs Ipari Park 

 
A parkok döntő többsége már az ipari park cím elnyerését megelőzően is ipari park formában 
működött, és jelentős szerepet játszott a munkahelyteremtésben, illetve a gazdasági 
szerkezetváltásban. 
 
Az ipari parkok 70-80%-ban települtek be működésük első négy évében, zömmel 
multinacionális vállalatok voltak a fő bérlők, ill. területvásárlók. Később a külföldi tőke 
kisebb mértékben képviseltette már magát, viszont a megerősödött helyi vállalkozói kör is 
megjelent az ipari parkokban. A Sóstó Ipari Parkban máig zömmel több ezer embert 
foglalkoztató multinacionális vállalatok működnek, míg az Alba Ipari Zóna vagy a Déli Ipari 
Park többnyire a magyar tulajdonú középvállalkozásoknak ad otthont. 
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Az ipari parkok fejlesztési elképzelései szinte kivétel nélkül a szolgáltatásfejlesztésre helyezik 
a hangsúlyt a következő években. A vállalati kör stabilizálódásával, a bérelhető szabad 
területek csökkenésével az extenzív helyett az intenzív fejlődés került előtérbe, mely az itt 
dolgozók munkakörülményeinek javításával, és a vállalatok számára minél sokrétűbb 
szolgáltatások kiépítésével igyekszik növelni a park versenyképességét. Ennek megfelelően az 
elmúlt években – az „alap” szolgáltatásokon (pl. őrzés, szemétszállítás) kívül – megjelentek 
olyan szolgáltatások is az ipari parkokban, mint orvosi rendelő, bankfiók, étterem, munkaerő-
kölcsönzés. 
 
Inkubátorházak 
Székesfehérváron jelenleg két inkubátorház működik. A Székesfehérvár MJV Önkormányzata 
által alapított Vállalkozói Központ Közalapítvány 1993. óta tart fenn inkubátorházat. Jelenleg 
mintegy 40 bérlőjük van, akik számára számos emelt szintű szolgáltatást is biztosítanak (üzleti 
terv kidolgozás, pályázati tanácsadás). Az Inkubátorházban 2800 m2 áll a bérlők 
rendelkezésére, az irodahelyiségeken kívül laboratóriumok is (tervezőlabor, multimédiás 
labor) ingyen elérhetők a vállalatok számára. 2008 elején fejeződött be a Vállalkozói Központ 
EU által finanszírozott fejlesztési projektje, melynek eredményeképpen 1000 m2-es 
technológiai inkubátorház jött létre. 
 
A Vállalkozói Központ Közalapítvány egyike a legsikeresebb inkubátorházaknak 
Magyarországon, 2007-ben társult tagként felvételt nyert az EBN-be, az európai inkubátorok 
szövetségébe. 2007 júniusától – a Vállalkozói Központ Közalapítvánnyal együttműködésben – 
Vállalkozói Információs Központot működtet az Önkormányzat az Inkubátorházban. A 
nemzetközi INTERREG program által finanszírozott kezdeményezés célja, hogy a 
vállalkozások a modern technológiák segítségével egy helyen érjék el a városban 
rendelkezésre álló vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat. 
 
A Déli Ipari Parkban működő Technológiai Inkubátorház 2007-ben kezdte meg működését 
egy EU által finanszírozott projektnek köszönhetően. Az inkubátorház 4400 m2-nyi iroda-, 
raktár-, termelő- és kiszolgáló épületet biztosít az induló vállalkozásoknak. Az projekt célja 
helyi vállalkozói szféra megerősítése azáltal, hogy a és a kísérleti gyártáshoz biztosítanak 
modern eszközökkel felszerelt létesítményeket. 
 
A 2012-ben megvalósult WA Invest Vállalkozói inkubátorházi projekt közvetlen célja a 
Székesfehérvár Szárazréten egy meglévő ipari célú ingatlan átalakításával és mellette egy új 
épület építésével egy sikeresen működő új inkubátorház építése, amely illeszkedik a térség 
fejlesztési irányaihoz. Olyan induló vállalkozásokat kíván segíteni, amelyek piaci bevezetése, 
működése fejlődőképesnek tekinthető és a projekt által további jelentős lépést tudnak tenni 
kitűzött fejlődési pályájukon, vagyis az inkubációs ciklus végére megerősödve képesek elért 
piaci pozíciójuk folyamatos fenntartására. Az inkubátorház Székesfehérvár Feketehegy-
Szárazréten, egy ipari funkcióit tekintve megosztott és sokrétű területen, a Feketehegyi Ipari 
Zónában létesült. Az eredeti funkcióját megőrző ipari területek mellett, barnamezős és 
zöldmezős területhasznosítással is találkozunk ezen a területen. A beruházás barnamezős 
iparterület fejlesztésként valósul meg, amely önmagában is lényeges eleme Székesfehérvár 
MJV gazdaságfejlesztésének. A szárazréti beruházás további jelentőségét adja, hogy 
hozzájárul az elsősorban az ipari parkokban zajló iparfejlesztés koncentrációjának 
mérsékléséhez. Szárazrét és ezen belül a Feketehegyi Ipari Zóna fejlesztése, vállalkozói 
övezeti kiterjesztése és a tevékenységek diverzifikálása a Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiája szerint is hosszabb távon fejlesztendő terület. A fejlesztés eredményeként 1678,35 
m2 hasznos alapterületű új inkubátorház felépítése valósult meg.  
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A beruházáshoz a Közép-dunántúli Operatív Program pályázatán mintegy 130 millió forint 
európai uniós támogatást nyertek a 180 millió forintból megépülő új inkubátorházhoz, ahol 
hamarosan 11 kisvállalkozás találhat otthonra és 25 új munkahelyet teremtve. 
 
Logisztika 
Székesfehérvár kiváló elhelyezkedése és gazdasági fejlettsége logisztikai szempontból is 
kedvezővé teszi a várost. Több magyarországi vállalatnak, kereskedelmi láncnak található itt a 
logisztikai központja, valamint itt működik a régió egyetlen logisztikai szolgáltató központja, 
a Logisztár Kft. 
 
Az utóbbi években a város és vonzáskörzetének élénk gazdasági élete (7 Ipari Park), a 
Logisztikai Szolgáltató Központ rendkívüli jó közlekedési adottságai (közforgalomra 
megnyitott kombiterminál, vasúti díjszabási pont, az LSZK kapcsolódik az M7-es 
autópályához, 63-s, 7-s, 8-s, 81-s, 82-s, 811-s főutakhoz, ezen csatlakozásokon keresztül 
közvetlen összeköttetés az észak-déli és kelet-nyugati európai tranzit áruforgalmi folyosókkal) 
nagyságrendekkel növelte a betelepült cégek forgalmát. Ennek következtében minden 
területen (közmű, raktár, vámszolgálati hely, kombiterminál, korszerű informatikai 
rendszerek) jelentős fejlesztések valósultak meg, melyek célja az ügyfelek magas színvonalú 
és igényes komplex kiszolgálása. 
 
A Székesfehérvári Logisztikai Szolgáltató Központ az Országos Logisztikai Szolgáltató 
Központ Hálózatrészeként szerepel a 2003-2015 időszakra vonatkozó közlekedéspolitikai 
koncepció kiemelten támogatott/ támogatandó projektjei között. 
 
A Térképmelléklet 7. számú térképe a Székesfehérváron megtalálható Ipari Zónákat, Ipari 
parkokat Inkubátorházakat mutatja be.  
(Forrás: http://www.szekesfehervar.hu/_user/13/File/Ipari%20parkok_m.pdf) 
 
 
2.2.1.2. Mezőgazdaság 

Mezőgazdasági vállalkozások 
Székesfehérváron a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat területen működő vállalkozások 
száma: 93. 
 
Főbb mezőgazdasági vállalkozások: 

• Aranykorona Zrt. 
• Alba Agrár Termelő és Szolgáltató Zrt 
• Aranybulla Mezőgazdasági Zrt 

 
Aranykorona Zrt. 
A részvénytársaság 1999. március 30-án alakult egyszemélyes társaságként. A termeléshez 
szükséges épületeket, gépeket az alapító Kossuth Mg. Szövetkezet apportként vitte be a 
társaságba. 1999. december 4-ét követően a részvények értékesítésével többszemélyes 
tulajdonosi kör alakult ki. Jelenleg a részvények 100%-a magánszemélyek tulajdonában van. 
Az eltelt időszakban a részvénytársaság fő tevékenysége az állattenyésztés volt. E mellett 
növénytermesztési szolgáltatást nyújtott, valamint kereskedelmi tevékenységet folytatott. 
2001-től bérelt földön saját szántóföldi növénytermesztést folytat. A bérbevett terület mintegy 
1600 ha. Jelenleg a részvénytársaság 150 főt foglalkoztat. 

http://www.szekesfehervar.hu/_user/13/File/Ipari%20parkok_m.pdf)
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A részvénytársaság tejtermeléssel, étkezési tojástermeléssel, saját hasznosításra és értékesítési 
célra jérceneveléssel foglalkozik. Az abrakkeverékeket saját keverő üzemében állítja elő. A 
szükséges abrakot és tömegtakarmányt saját maga termeli meg. 
Az átlagos tehénlétszám 368 db, az egy tehénre jutó tejtermelés meghaladja a 8000 litert.  
Az átlagos tojólétszám 177.000 db, a megtermelt tojás 48 millió db volt, a termelési szint 
kedvező. A megtermelt tojást széles körben értékesítik. 2001-2002. években a termelő 
technológiát kicserélték, tojástárolót (hűtőt) alakítottak ki. A tojó-battéria csere a technológia 
korszerűsödése mellett környezetvédelmi, állatjóléti feltételek javítását is jelenti.  
A telepen 2 termelő istállóból közvetlenül, zárt rendszerben, szállítószalagos technológiás 
tojásbegyűjtést alakítottak ki. A tojások gépi összeszedésével, szalagos szállítással kerülnek a 
tojásválogatóba. A technológia élőmunka-takarékos, termelékeny, számítógéppel irányítható, 
állategészségügyi szempontból is korszerű. 
 
Alba Agrár Termelő és Szolgáltató Zrt 
Az 1960. február 1.-én alakult Székesfehérvári Vörösmarty Mezőgazdasági Szövetkezet 1999. 
február 23.-án egyszemélyes, zártkörű részvénytársaságot alapított Alba Agrár Termelő és 
Szolgáltató Zrt néven. 2000. október 13.-án a szövetkezet az egyszemélyes, zártkörű 
részvénytársaságot, többszemélyessé tette. A társaság tevékenysége három ágazat köré 
csoportosul: 

• növénytermesztés 
• állattenyésztés 
• tápkeverés 

 
Az 1600 hektáron gazdálkodó ágazat őszi búzát, kukoricát, napraforgót, repcét, mustárt, 
sörárpát termeszt. A vetésszerkezet kialakításánál elsődleges szempont a társaság 
állattenyésztő ágazatainak takarmány szükségletének kielégítése. A társaság megfelelő 
nagyságú tárolókapacitással rendelkezik, amely lehetővé teszi az árunövények optimális 
időben történő értékesítését. Az ágazat a növénytermesztési alaptevékenységen túl 
mezőgazdasági szolgáltatási feladatot lát el a térség termelői részére. 
 
A halászati ágazat szintén alapító ágazata volt a szövetkezetnek, már 1961-ben meg-épült a 
Móri út mellett az első halastó. Jelenleg 168 ha vízfelületen gazdálkodik az ágazat, 90%-ban 
piaci pontyot állít elő. Ezen kívül tenyésztünk amurt, harcsát, csukát, süllőt. Az ágazat bel-és 
külpiaci értékesítést is végez. 
 
A Tápkeverés ágazata évente mintegy 4000 tonna tápot gyárt az állattenyésztési ágazatok 
részére. Az ágazat felel az alapanyagok beszerzéséért, szakszerű tárolásáért és a magtárak 
rendben tartásáért. 
 
 
Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. 
A fő tevékenységek a következők: 

• gabonatermesztés, takarmány előállítás  
• tejhasznú szarvasmarha és baromfitenyésztés  
• mezőgazdasági termékek előállítása, takarmány előállítás és termények szárítása  
• élelmiszer feldolgozás és csomagolás, étkezési tojás előállítás, válogatás, osztályozás  
• mezőgazdasági fuvarozás, gépek bérbeadása, "zöldkártya" és egyéb műszaki 

szolgáltatások  
• mezőgazdasági termékek értékesítése 
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A növénytermesztés jellemzői 
A megművelt terület nagysága: 2500 hektár. A termesztett főbb növények a vetésforgóban: 
búza, kukorica, napraforgó, repce, lucerna, silókukorica 
Az állattenyésztés jellemzői 
Több év átlagában meglévő 300 db tejhasznú tehén tejtermelésére jellemző az extra minőségű 
tej, a korszerű fejési és takarmányozási technológia. Közel 40 millió darab az árutojás 
termelés, melynek 90 %-a feldolgozottan kerül értékesítésre. 
Takarmánykeverő 
Térségünkben meghatározó a Társaság takarmány feldolgozó, takarmánykeverő tevékenysége, 
abszolút mennyiségben 15 ezer tonna, amely Fejér megye takarmány piacának kb. 20%-os 
lefedettségét jelenti. A Társaság az Európai Unió követelmény rendszerébe illeszkedő 
minőségi termék előállítást valósított meg, ezért csak az extra minőségű tejet, szabványnak 
megfelelő osztályozott és csomagolt tojást, minősített takarmányt állít elő és forgalmaz.  
 
 
Mezőgazdasági területek 
Székesfehérváron, hasonlóan az ország más területeihez, gyökeresen megváltozott a 
gazdálkodó szervezetek és az egyéni gazdálkodók által használt terület aránya a 
rendszerváltást követően. A város közigazgatási területén belül nagyszámú kistermelő és 
őstermelő rendelkezik földtulajdonnal. Ezek nem tudnak hatékonyan termelni és megjelenni a 
piacokon, ezen belül a helyi piacokon, integrálatlanságuk és együttműködésük hiányai miatt. 
Az egyéni gazdaságok aránya évről évre tovább emelkedik. A hullámzóan, de növekvő 
tendencia ellenére a beruházások belső szerkezetében a mező-, erdő-, és vadgazdálkodás 
alig éri el a 3%-ot. 
 
Nagy kiterjedésű, kiváló termőhelyi adottságú területekkel rendelkezik a város. A város 
közigazgatási területének(17.089 ha) 63,1%-a mezőgazdasági terület 
 
22. táblázat: Belterület és külterület részarányai Székesfehérváron 

Fekvés Összes terület 
(m2) 

Területi részarány 
(%) 

Belterület 43 283 702 25,3 
Külterület 127 186 781 74,4 
Zártkert 417 439 0,2 
Összesen 170 887 922 100,0 
Forrás: www.takarnet.hu 
 
Az egyes művelési ágak eloszlását mutatja a következő táblázat. 
 
23. táblázat: Művelési ágak eloszlása 

Művelési ág Összes terület  
(m2) 

Területi részarány  
(%) 

Szántó 85 294 723 49,91 
Kivett 60 093 416 35,17 
Gyep (legelő) 10 801 276 6,32 
Erdő 6 686 248 3,91 
Gyümölcsös 2 108 796 1,23 
Gyep (rét) 1 847 155 1,08 
Halastó 1 835 427 1,07 
Kert 1 182 372 0,69 

http://www.takarnet.hu
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Művelési ág Összes terület  
(m2) 

Területi részarány  
(%) 

Nádas 1 005 608 0,59 
Szőlő 32 901 0,02 
Összesen 170 887 922 100,00 
Forrás: www.takarnet.hu 
 
A szántóterület jelentős része kiváló minőségű. A használt terület csupán 15%-a tartozik a 
gyenge minőségű kategóriába. A kert, szőlő művelési ágak részesedése az elmúlt időszakban 
csökkenő tendenciát mutat az országos tendenciának megfelelően. Az erdők területi 
részaránya nem éri el még a 4%-ot sem, ez a megyei átlag felénél is kisebb arányt jelent. 
Számos környezeti konfliktus hordozója a mezőgazdasági termelés: 

• A mezőgazdasági hulladékok az összes veszélyes hulladékmennyiségnek a 5-7%-át 
teszik ki. Különösen nagy a jelentősége ebben a vonatkozásban az állattartó telepek 
hulladékkezelésének a megoldatlanságának.  

• A talajok minőségét degradációs folyamatok veszélyeztetik, amely veszélyeket tovább 
erősít a mezővédő erdősávok hiánya. A talajvíz a sok éven át tartó - környezeti 
hatásokat figyelmen kívül hagyó - kemizálás miatt erősen szennyezett. 

• Igen sok az illegális hulladéklerakó hely, ami veszélyezteti a mezőgazdasági 
hasznosítás fenntarthatóságát.  

 
2.2.1.3. Erdőgazdálkodás 

A meglevő erdőterületek nagysága az elmúlt években lényegében nem változott 
Székesfehérváron.  
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) c. tanulmányból 
idézve: 
Szakági statisztikai adatokat elemezve és megyei szintig kitekintve viszonylag kevésnek 
mondható az erdőterület nagysága (erdőrészletek területe mintegy 55.000 ha, erdőterületek 
nagysága alig több mint 61.000 ha), ez Magyarország erdőterületének 2,82 %-a. Emellett a 
megyén belüli kistérségi megoszlás változatos képet nyújt, a Székesfehérvári kistérség (16,89 %) 
területi és hasznosítási részaránya közepes, kiragadva Székesfehérvárt az érték (6,08 %) 
alacsonynak mondható.  
 
24. táblázat: Fejér megye és kistérségei erdőterületi adatai, 2011. 

Területi szintek Erdőterület (ha) Erdőrészletek 
területe (ha) 

Egyéb részletek 
területe (ha) 

Fatérfogat 
(élőfakészlet) (m3) 

Fejér megye  61 312  54 927  6 385  9 218 488  
Székesfehérvári 
kistérség  9 012  7 409  1 603  1 084 489  

Székesfehérvár  1 203  1 143  60  129 336  
 
Az 1.143 ha erdőterület 6,69 %-os erdősültséget jelent, mely érték megközelítőleg a megyei átlag 
fele. Az agrárátalakulásban a felszabaduló termőföld hasznosításának egyik alternatívája 
lehet a beerdősítés (védelmi, társadalmi-közjóléti fejlesztési célok mellett, jogosan az 
energetikai célzattal történő beavatkozásokig). 
 
 

http://www.takarnet.hu
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25. táblázat: Erdősítési adatok Közép-Dunántúl viszonylatában, 2011 
Területi szintek Felújítás alávont 

terület (ha) 
Tárgyévi telepítés 

alávont terület (ha) 
Telepítés alávont 

terület (ha) 
Fejér megye  4.181,8  1,  168,2  
Székesfehérvári 
kistérség  577,09  1,  21,7  

Székesfehérvár  94,18  0  0  
 
A város bel- és külterületein jelenleg az alábbi fajtájú erdőterületek találhatóak, a térképen 
ábrázolt területeken. 
 

 
5. ábra: Székesfehérvár erdőterületeinek fafajtái (Forrás: Vadex Zrt.) 

 



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 47 

A felsorolt erdőterületek nagy része véderdő (településvédelem elsődleges rendeltetéssel), 
illetve talajvédelmi funkciót tölt be, kisebb része természetvédelmi terület (pl.: Sóstó). 
 
Az állami tulajdonú erdőterületeket a Vadex Zrt. kezeli, az általuk és az Állami Erdészeti 
Szolgálat által készített és jóváhagyott 10 évre szóló üzemtervek szerint gazdálkodik a 
kezelésében levő területeken.  
 
Székesfehérvár közigazgatási területén az erdők aránya alacsony. Az erdők arányának 
növelésére a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek hasznosítása jó lehetőséget 
biztosíthat. Az erdőterület növelése településvédelmi szempontból is indokolt. 
 
 
2.2.2. Infrastruktúra 
2.2.2.1. Vízellátás 

Székesfehérvár megyei jogú város vízellátásának biztosítását a Fejérvíz Zrt. végzi.  
A tevékenységhez az üzemeltető jól felszerelt eszközállománnyal rendelkezik, és az 
ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 szabványok szerint végzi tevékenységét. Folyamatos 
24 órás hibaelhárító szolgálatot működtetnek, és tapasztalt szakembergárda garantálja az 
egészséges vízellátás folyamatosságát. 
 
A város vízellátását a Fejérvíz Zrt. által üzemeltetett Sóstói-, Aszalvölgyi- és a város 
közigazgatási területén kívül elhelyezkedő Csóri Vízmű, illetve a DRV Zrt. által üzemeltett 
Rákhegyi Vízmű biztosítja. 
 
Vízbázisok főbb jellemzői: 

• A Rákhegyi vízakna lényegében Székesfehérvár vízellátásának fő vízbázisa, amely a 
napjainkra jelentősen lecsökkent, városi vízigényeket ki tudja elégíteni, így távlatilag 
is a városi vízellátó rendszer fontos részét képezi. 

• A sóstói és az aszalvölgyi vízbázis a város közvetlen környezetében található és 
együttesen mintegy 7-8 ezer m3/nap vízmennyiséget tudnak szolgáltatni. Ezek 
sérülékeny vízbázisnak minősülnek és kijelölt védőterületekkel rendelkeznek. A Sóstó 
I-II. vízmű védett rétegeket csapol meg és a vízbázis helyben már nem bővíthető. 

• A Csóri vízbázis 1998 őszén került átadásra, ami 10 ezer m3/nap mennyiségű, jó 
minőségű ivóvizet képes biztosítani a város számára. 

 
A vízbázisok névleges kapacitását és a tényleges vízkitermelést a 2010-es évre vonatkoztatva 
az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
26. táblázat: Vízbázisok kapacitása és a tényleges vízkitermelés 

Kapacitás Víztermelés 2010-ben: Vízbázis 
m3/d m3/d em3/év 

Aszalvölgy 3 600 2 498 912  
Sóstó 4 200 2 986 1 090  
Csór 10 000 5 854 2 137  
Rákhegy (DRV) 20 000 8 693 3 173  
összesen: 37 800 20 027 7 312  
Forrás: Fejérvíz Zrt. 
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A városi vízművek által kibocsátott víz minősége minden tekintetben megfelel az 
előírásoknak. Vízminőségi problémát csak a rákhegyi vízműből átvett víz minősége okoz, 
annak magas szulfáttartalma miatt. 
A szolgáltatott víz magas szulfáttartalma egyes ipari fogyasztóknál okoz gondot, illetve 
súlyosan károsítja a beton anyagú szennyvízcsatorna hálózatot és a szennyvíztisztító telep 
műtárgyait, azon belül pedig különösen a gépi berendezéseket.  
 
A vízminőség jellemző adatait az alábbi táblázatban mutatjuk be. 
 
27. táblázat: Vízbázisok vízminőségi adatai 

Vízbázis Szulfát 
mg/l 

Összes keménység 
nkO 

Aszalvölgy 30 19 
Sóstó 80 26 
Csór 63 23 
Rákhegy 202 31,5 
Forrás: Fejérvíz Zrt. 
 
28. táblázat: A város vízellátásának statisztikai adatai 

Időszak 2010. év 
Lakónépesség az év végén (fő) 101 943 
Lakásállomány (db)* 43 348 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza (km) – bekötővezetékek nélkül* 278,3 
Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)* 5 760 
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3)* 3 749 
Közüzemi ivóvízvezeték- hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)* 42 240 
Vízbekötéssel ellátott lakások aránya (%)* 97,4 
Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás, (m3) 36,8 
Forrás: KSH, 2010.; * Fejérvíz Zrt. 
 
29. táblázat: 2010 évi vízfogyasztás 

 2010 évi vízfogyasztás 
m3 

lakossági 3 749 325 
közületi 1 595 662 
intézményi 414 986 
összesen 5 759 973 
Forrás: Fejérvíz Zrt. 
 
2.2.2.2. Szennyvizek keletkezése, elvezetése és tisztítása 

Székesfehérvár, illetve további 6 település (Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, 
Sárpentele, Úrhida) önálló szennyvízelvezetési és tisztítási rendszert alkot. A rendszerhez 
csatlakozott Pátka, Pákozd, Seregélyes az idei évben. A szennyvízrendszert és a 
székesfehérvári szennyvíztisztító telepet a Fejérvíz Zrt. üzemelteti. 
 
Az alábbiakban szereplő adatok a 2010 decemberi állapotot tükrözik. 
 
Csatornahálózat jellemzése 
A városban a csatornahálózat hossza: 327,4 km. Ebből a nyomóvezetékek hossza 33,2 km. A 
hálózaton 54 db átemelő működik. 
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A meglévő csatornahálózatra ráköthető ingatlanok száma 2010. december 31-én: 
• Lakossági: 631 db 
• Közületi: 49 db 

 
30. táblázat: A csatorna ellátás jellemző adatai 
Keletkező szennyvíz mennyiség (m3/év) 6 042 741 

Ebből lakossági szennyvíztermelés (m3/év) 3 475 323 
Fogadott szippantott szennyvíz (m3/év) 34 013 

Ebből Szfvár.-ról származó szippantott szennyvíz (m3/év) 23 237 
Összes lakás 43 348 
Szennyvízbekötéssel ellátott lakás (db) 39 926 
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba 96 
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba 

bekapcsolt 
lakás, % 92 

Csatornarákötés aránya (%) 92 
Egy km közüzemi ivóvízvezeték-hálózatra jutó közüzemi 
szennyvízgyűjtő-hálózat, m 834 

A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba és a közüzemi 
szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások arányának 
különbsége, százalékpont 

4 

Egy lakosra jutó elvezetett szennyvíz, m3 63 
Hulladékkezelési engedély alapján fogadott hulladék ( t ) 2 358 
Keletkező szennyvíziszap mennyisége ( t ) 8 980 

Mezőgazdasági kihelyezés (t/év) 800 
Forrás: KSH., Fejérvíz Zrt. 
 
A KEOP pályázat útján az idei évben kiépült Székesfehérvár még csatornázatlan területein 
(Feketehegy, Öreghegy, Öreghegy és Csala, Kisfalud, Börgönd) a szennyvízcsatorna hálózata. 
A projekt megvalósításával Székesfehérvár belterülete 100 %-ban csatornázottá válik. A 
kiépített csatornahálózatú területeken záros határidőn belül el kell érni, hogy megtörténjenek a 
bekötések. 
 
Szennyvíztisztító telep 
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása 47 500 m3/d-re, biológiai tisztító kapacitása 
16,6 t/d BOI5. 
 
A szennyvízcsatorna hálózaton érkező szennyvíz minőségi jellemzőit az alábbi táblázatban 
mutatjuk be. 
 
31. táblázat: Szennyvíz minőségi jellemzői (átlagos értékek) 

Komponens Mennyiség 
KOI 95 mg O2/l 
BOI5 442 mg O2/l 
öN 68 mg/l 
NH4-N 47 mg/l 
öP 9 mg/l 
Forrás: Fejérvíz Zrt. 
 
A szennyvíztisztító telepen a mechanikai tisztítást követően az ún. eleveniszapos biológiai 
tisztítási eljárást alkalmazzák, kiegészítve a nitrát koncentráció csökkentésére szolgáló 
anoxikus technológiai eljárással. 
 



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 50 

Az eleveniszapos eljárás olyan biológiai szennyvíztisztítási technológia, amely a tisztítandó 
szennyvízben lévő szerves szennyező anyagok lebontását felgyorsítja. A szennyvízhez eleven 
iszapot adagolnak és az így létrejövő keveréket levegőztetik (oxigénnel dúsítják), folyamatos 
áramoltatás mellett. Meghatározott idő elteltével az eleveniszapot ülepítéssel leválasztják, és 
részben fölös iszapként a rendszerből elvezetik, illetve recirkuláció révén a rendszerben újra 
hasznosítják.  
 
Az eleveniszapos eljárás szuszpendált állapotban lévő mikroorganizmusokat használ fel oldott 
és kolloidális szerves anyagok szén-dioxid és vízmolekulákká történő oxidálásához, 
molekuláris oxigén jelenlétében. Az oxidáció révén a szerves anyag egy része új sejtekké 
alakul. Az így létrejött sejtek meghatározott hányada a levegőztetett medencében 
autooxidálódik, a többi recirkuláltatásra kerül, illetve fölös iszappá formálódik. Az 
oxidációhoz és az új sejtek kialakulásához oldott oxigén szükséges. 
A nitrát koncentráció csökkentése érdekében anoxikus technológiai lépcsőt iktattak be a 
tisztítási folyamatba. Az anoxikus térben a megfelelő mennyiségű fölös iszap 
visszajuttatásával, az oxigénmentes környezet biztosításával a rendszerből a nitrogén gáz 
formájában eltávozik. 
 
A folyamat folytonossága céljából a képződő élő szervezeteket (eleveniszapot) az 
utóülepítőben a folyadéktól elválasztják, a szeparált iszap nagyobb hányadát a levegőztető 
medencébe recirkuláltatják. A fölös iszapot (az utóülepítő aljából eltávolítva) sűrítik, 
víztelenítik, majd kezelik. 
 
A kezelt iszap mezőgazdasági rendeltetésű területre kerül kihelyezésre. Ha ennek a lehetősége 
nem adott, akkor a városi hulladéklerakón helyezik el.  

6. ábra: Székesfehérvári szennyvíztisztító telep tisztított elfolyó vízhozam idősor 2010. 
Forrás: Fejérvíz Zrt. 
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Az előző táblázat és ábrából is látható, hogy jelentős az idegen vizek jelenléte a 
csatornahálózatban. Idegen víz adódhat az illegális csapadékvíz bekötésekből, fedlapokon 
keresztül történő csapadékvíz beszivárgásokból, illetve infiltrációs folyamatok is okozhatják. 
 
A szennyvíz és az iszapkezelés valamennyi művelete energiát igényel. Energiatermelés 
viszont csak a rothasztás melléktermékéből, a biogázból lehetséges. Az anaerob 
iszapstabilizáláskor (rothasztáskor) keletkező biogáz olyan gázelegy, amelynek közel 
kétharmada metán, egyharmada széndioxid és kisebb mennyiségű egyéb gázokat is tartalmaz. 
A biogáz teljes körű hasznosításának egyik lehetséges módja a gázmotoros hasznosítás. A 
biogázt gázmotorban elégetve mechanikai munka nyerhető és a motor hűtővizében, 
kenőolajában és kipufogógázában levő hőenergia is hasznosítható. Jelenleg 
Székesfehérváron gázmotorok hiányában csak a biogáz termikus energiáját használják 
fel a telep fűtésére. A szennyvízkezelő telepen keletkező szennyvíziszap jelentős része a 
Csalai Hulladéklerakó telepen kerül felhasználásra. 
 
2.2.2.3. Felszíni vízelvezetés 

A város területén a felszíni vizek - főbb befogadói az Aszalvölgyi árok, a Basa árok, a Varga 
és Jancsár csatorna, valamint a Maroshegyi árok. A közel 171 km2 kiterjedésű közigazgatási 
területre sokévi átlagban 550-600 mm csapadék hullik, ami évi 94-103 millió m3 
vízmennyiséget tesz ki. 
 
A felszíni vízelvezetés helyzetének bemutatását a Székesfehérvár felszíni vízelvezetése című 
tanulmányterv alapján mutatjuk be az alábbiakban. 
 
Székesfehérvár közigazgatási területének és belterületének legnagyobb része a Sárvíz-
Nádor-csatorna vízgyűjtőjéhez tartozik. A Nagyszombati úttól keletre eső belterületek Csala 
és Kisfalud, valamit a tervezett fejlesztési területek egy része pedig a Császár-vízen keresztül 
a Velencei tó vízgyűjtőjének része. 
 
A Sárvíz-Nádor-csatornába csatlakozó, a város nyugati részén átfolyó Gaja patak a 
befogadója a város felszíni vizeinek befogadójául szolgáló élővízfolyásoknak, így a 
Hosszúéri-ároknak, az Aszalvölgyi-ároknak (V-0-0) és mellékcsatornáinak (Lugosi úti 
árok, Marosvíz, Basa-árok), a Jancsár-csatornának (J-0-0) és a belé csatlakozó Varga-
csatornának, valamint a Malom-csatornának. 
 
Ugyancsak a Sárvíz-Nádor-csatornába csatlakozik a Dinnyés-Kajtori csatorna, amelybe a 
város keleti részeiről összegyűjtött felszíni vizeket szállító mesterséges nyílt árok-rendszer, az 
„A" jelő árok és mellékágai, a „ B" jelű árok, és a „ C "jelű árok, valamint a Nagyszombati 
úti árok köt be. 
 
Székesfehérvár Térségi Vízitársulat kezelésében vannak a következő közcélú vízfolyások: 
„A" és „C" jelű árok, Akolpusztai árok, Aszalvölgyi-árok, Basa árok; Dűlőközi árok, 
Feketehegyi árok, Felsővárosi árok, Jancsár-árok, Móri úti árok, és részben a Seregélyesi úti 
árok. 
 
A fenti élővízfolyásokba, illetve ezek városon belüli zártszelvényű szakaszaiba kötnek be a 
városi gyűjtőcsatornák. 
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A városias beépítésű területeken zömmel zártszelvényű csatornák találhatók, a családiházas 
beépítésű külsőbb városrészeken (Pl. Feketehegy, Maroshegy, Öreghegy) részben útmenti 
árkok, folyókák szolgálják a felszíni vízelvezetést. 
 
A városi csatornahálózat két kategóriába sorolható a város történelmi fejlődésének 
megfelelően, „régi" és „új" csatornákra. A város központját régen várárkok vették körül, 
amelyeket az idők során a mindenkori igények függvényében szakaszosan átalakítottak 
(„beboltozták", lefedték) zártszelvényűvé. Ezt igazolják a buvárvizsgálatok, és tv kamerás 
felvételek, amelyek szerint általában tégla, vagy kőszelvényű oldalfalazatokon változó 
minőségű beton, vasbeton lemez-, gerenda lefedések találhatók, és a szelvényméretek 
logikával nem követhető távolságonként változnak. Ezek a szelvények általában szélesek, 
kismagasságúak, állaguk változó. Sok esetben más célú közművek is keresztezik a szelvényt. 
Rossz állapotuk miatt egyes szakaszokon megerősítésük, javításuk szükséges. 
A nagyszelvényű csapadékvíz csatornák állapotrögzítő felmérése a Városgondnokság 
megrendelésére a 90-es évek közepén megtörtént (Hidro Kft.), valamint ezzel egy időben 
hordalék-kiemelő műtárgyak épültek a tisztítás érdekében. 
 
A város fejlődése az ötvenes években rohamos volt, amikor is a lakótelepeken kiépült a 
zártszelvényű csatornahálózat, többségében betoncsövekből. E csatornák azonban csak a 
lakótelepen belül kerültek kiépítésre, a befogadók bővítésére már nem jutott pénz. Így 
fordulhat elő, hogy p1. a Vizivárosi lakótelepről 1,00 m átmérőjű és a József Attila 
lakótelepről ugyanilyen méretű csatorna 900/1350 mm-es, illetve 600/900 mm-es 
tojásszelvényű csatornába csatlakozik. Ezért a befogadók és a meglévő rendszerek folyamatos 
rekonstrukciója, bővítése szükséges. (Pl. a Budai úti meglévő csapadékvíz csatorna bővítése, 
átépítése szükséges, a telepített fák és egyes közművek miatt gyakorlatilag üzemképtelen és 
tisztítani, mosatni sem lehet már.) 
 
A 80-as években megindult az Öreghegy beépítése, és ennek kapcsán a lejtőirányú utcák 
burkolattal történő ellátása kiemelt szegéllyel, víznyelőkkel és csapadékvíz csatornával 
(Máriavölgy – Sasvári u., Kassai út – Tapolcsányi u., Selmeci u., Pozsonyi út, Bártfai u., 
Nyitrai utca, Lomnici u.) Az Öreghegy területe két vízgyűjtőhöz tartozik: az Aszalvölgyi-árok 
és „A jelű" árok. Szakaszonként elkezdődött a C-0-0 főgyűjtő kiépítése is, ennek még két 
szakasza hiányzik a befejezéshez. 
 
Jelentős beruházást jelentett az Aszalvölgyi-árok Váralja sori, mintegy 150 m-es 
szakaszának ikerszelvényű betoncsatornával zártszelvényűvé tétele egészen a 
Hosszúsétatérig, ide csatlakozik a Basa-árok. 
 
A város felszínivíz elvezetésének rendszerében jelentős változást jelentett, hogy a 
VIDEOTON melletti iparterület fejlesztése során a CD üzem építésekor megépült egy, a 8 
sz. utat keresztező csapadékvíz csatorna, amely a kialakult Gugásvölgyi tározóba köt. 
Ugyanitt később megépült egy másik átkötő csatorna is a Kadocsa úti tervezett csatorna 
fogadására, a Berényi út tehermentesítésére. Sajnos anyagiak híján nem került sor a Kadocsa 
úti csapadékvíz csatorna folytatására. A csatorna megvalósításának műszaki lehetősége is 
egyre nehezebb, mert a Kht. kezelésben lévő út mindkét oldala beépült (Tűzoltó laktanya, 
Tesco áruház), így ma már csak az út alatti nyomvonalvezetés lehetséges. Fontos lenne a 
Kadocsa tározó felhasználásával a csökkentett méretű tehermentesítő GA-8-0 kiépítése. 
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A város egyik legfontosabb tervezett csatornájából az A-0-0 főgyűjtőből kb. 1.050 m épült 
meg eddig, de ez a teljes tervezett szakasznak kevesebb, mint 1/3-a, habár a nagyobb 
átmérők készültek el. Engedélyes tervvel rendelkezik a következő I./5 szakasz, amelynek 
indulhatna a kivitelezése. A Kertalja utcától kettéválik a főgyűjtő: az egyik ág (A-4-0) a 
Gugásvölgyi tározó ürítését, a főág pedig a Berényi utat keresztezve, az Olaj u. – Kadocsa 
utca közötti terület — jelenleg megoldatlan — vízelvezetését szolgálná. 
 
Nyílt árkos és kisebb átmérőjű csatornás vízelvezető rendszer kiépítése folyik a külsőbb 
városrészeken. 
 
A városnak csak a városias beépítésű részén és a fentiekben említett területeken van zárt 
csatornahálózata, a kertes, családiházas beépítésű területeken, a széles utcákon folyókás vagy 
árkos rendszer működik. Helyszíni adottságok miatt helyenként a két rendszer 
kombinációjával lehet találkozni. 
 
A csapadékvíz hálózat fenntartása több részre osztott. A zárt csapadékcsatornák (hossza 190-
200 km) a víznyelőinek takarítását, javítását végzi az Önkormányzat. Dugulás esetén az 
Önkormányzat a Fejérvíz Zrt.-t bízza meg a mosatásra.  
 
Nyílt vízfolyások, árkok fenntartása (~52 km) esetében évi többszöri területtől függő 
kaszálást, illetve műtárgy fenntartásokat (uszadékgyűjtő rácsok, zsilipek, egyéb műtárgyak) is 
végez az Önkormányzat.  
 
Fenntartanak és üzemeltetnek 8 belvizet átemelő telepet, 5 db záportározót és 4 jóléti tavat. 
Folyamatosan iszapolják az általunk fenntartott vízfolyásokat, árkokat, illetve végeznek 
ároklapozásokat, javításokat is.  
 
2.2.2.4. Energiaellátás 

Ez a fejezet a Széphő Zrt. gondozásában készített Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Középtávú Energiastratégiája (2020) 2012. november 26.-án társadalmi egyeztetésre 
bocsátott változat, mint legújabb dokumentáció alapján került összeállításra. 
 
Az ország primer energiahordozó-felhasználási szerkezetében a főbb energiahordozók közül 
mindegyikből behozatalra szorul. Elemezve az importfüggőséget az egyes energiahordozók 
megkülönböztetésével kiemelkedő a kőolajfelhasználás, melynek 86,7 %-át, valamint a 
földgázfelhasználás, melynek 77,6 %-át kellett importból fedezni Ez összességében 69,4 % 
arányú importot jelent Magyarország energiamérlegében. 
 
Általánosságban elmondható, hogy ma Magyarországon a felhasznált összes energia 40 %-át 
az épületeinkben fogyasztjuk el, melynek mintegy kétharmada a fűtést és hűtést szolgálja.  
 
A háztartások energiafelhasználásának megközelítőleg 80 %-a a hőcélú felhasználás (fűtés, 
használati melegvíz valamint főzés), amely nagyrészt vezetékes földgázzal üzemelő egyéni 
fűtőkészülékekkel, közösségi távhőrendszereken keresztül kerül kielégítésre. A fűtéssel és 
hűtéssel kapcsolatos kiadások a lakosság és a közületi szektor rezsiköltségének jelentős tételét 
képezik.  
 



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 54 

Székesfehérváron a rendszerváltást követően a lakásállomány – a főbb országos tendenciákkal 
megegyezően – növekedett, bár 2005 évtől kezdődően ennek mértéke évről évre az országos 
átlag alatt volt, csupán 2010-re közelítette meg azt. 
 
Az elmúlt évtizedben Székesfehérváron a háztartások energiafelhasználásának volumene és 
szerkezete jelentős mértékben nem változott, a lakásonkénti egységfogyasztás 2008-ig tartó 
emelkedése a fűtött alapterülettel, az egyre szélesebb körben és működési területen 
alkalmazott háztartási eszközökkel magyarázható. 
 
A székesfehérvári háztartásokban a főbb energiahordozókat tekintve domináns tüzelőanyaggá 
a földgáz vált. Ehhez a ’90-es évek elején beindult és ösztönzött program megvalósulásán túl a 
korábbi évek támogatott háztartási földgázára is jelentősen hozzájárult.  
 
Villamos energia 
Városban a villamos-energiát szolgáltató vállalat az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 
 
A város villamos energia ellátását, és a felhasznált villamos energia mennyiségét az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
 
32. táblázat: A város villamos energia ellátásának statisztikai adatai  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Háztartási villamos energia fogyasztók száma 50 136 60 470 50 961 51 624 51 588 51 579 
A háztartások részére szolgáltatott villamos 
energia mennyisége (1000 kWh) 94 532 97 599 97 696 102 945 97 544 94 470 

Forrás: KSH 
 
A lakossági célú villamosenergia-igények több mint egy évtizede tartó növekedése a háztartási 
berendezések térhódításával magyarázható. A 2008 évben és azt követően megmutatkozó 
csökkenő tendencia hátterében egyrészt a világméretű gazdasági-pénzügyi válság, az annak 
hatására a lakossági fogyasztásban átfogóan megtett takarékossági lépések állnak, másrészt az 
alakuló energiatudatosság, energiával és környezettel napról napra felelősebben bánó 
társadalom. 
 
A villamos energia-ellátás helyzetét elemezve megállapítható, hogy a városban ellátatlan 
terület nincs, a kiépített kapacitásokkal a jelenlegi igények kielégíthetők. A jelenlegi ellátási 
rendszer működése a város területén környezetterhelést nem okoz. 
 
A város távlati fejlesztési igényeihez kapcsolódó villamos energia hálózati és egyéb kiegészítő 
létesítmények fejlesztése sem jelent környezetterhelést a város területén, mivel az energia 
előállítás más térségben történik. 
 
Fűtési rendszerek 
A háztartások energiafelhasználásának szerkezete és annak hatékonysága lényegi területe a 
helyi energiagazdálkodási rendszereknek. A fogyasztás optimalizálását célzó eszközök 
magukban foglalják az energiatudatos gondolkodás formálását, az eszközkorszerűsítést, 
valamint az alternatív energiaforrások alkalmazását. 
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Gázellátás 
A város vezetékes gázzal történő ellátását az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. végzi.  
Az országos tendenciákkal párhuzamosan alakul a város vezetékes földgáz-ellátása. A város 
földgázellátására vonatkozó adatokat az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
33. táblázat: A gázellátás alakulása Székesfehérváron 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Lakásállomány (db) 42 792 42 848 42 981 43 135 43 293 
Háztartási gázfogyasztók száma (db) 41 669 41 926 41 765 41 922 41 281 
Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a 
háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 
(átszámítás nélkül) (1000 m3) 

37 876 36 210 35 760 41 642 35 061 

Forrás: KSH 
 
A táblázat adatai alapján látható, hogy Székesfehérváron a gázfogyasztó lakások aránya 95 %-
ot tesz ki, de a lakások egy része (közel fele) használja a gázt fűtésre, mert a város 
lakásállományának közel a fele távfűtött. 
 
Távhő 
Városunkban alapvetően a háztartások energiafelhasználási szerkezetére hatással a távhő 
felhasználásának – az épületállományt és fűtési rendszert érintő energetikai korszerűsítések 
eredményeképp – csökkenése, valamint a villamosenergia-felhasználás 2008-ig tartó intenzív 
növekedése volt.  
 
Székesfehérvár lakásállományának közel a fele (48,4 %-a) távfűtött. A távhőszolgáltatási 
lefedettség évről évre egyfajta állandóságot képvisel. A lakásállomány hőfogyasztására 
vonatkozó adatokat az alábbi táblázatok szemléltetik. 
 
34. táblázat: Távhőszolgáltatás összesített hőfogyasztási adatai és éves alakulása 
Székesfehérváron (GJ) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma (db)*  20 566 20 951 20 919 20 929 20 939 
Hőfogyasztás összesen 852 951 777 032 744 164 723 478 709 579 685 701 
ebből lakóépületek fűtési célú hőfogyasztása 573 951 462 376 436 259 448 359 396 927 391 944 

Forrás: *KSH  
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) 

 
35. táblázat: 2010 évi adatok 

 Magyarország Székesfehérvár 
Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma (db) 647 959 20 939 
Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére (GJ) 22 844 430 638 609 
Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 598 877 18 525 
Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság részére (1000m3) 21 489 595 
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7. ábra: Távhőszolgáltatás összesített hőfogyasztási adatai (GJ) és éves alakulása 

Székesfehérváron 
(Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020)) 

 
Székesfehérváron a 2006-tól indult panelkorszerűsítési és Kapcsolt Épület Szétválasztási 
programoknak (KÉSz) köszönhetően mintegy 33 % -os hőfelhasználás-csökkenés következett 
be. A vizsgált 2006 – 2011 időszak kezdeti és végpontja között a korrigált értékesített fűtési 
célú hőfelhasználás csökkenés, a panelprogramnak és a megvalósított kapcsolt épület 
szétválasztási programnak is köszönhetően 175.827 GJ volt. (Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Középtávú Energiastratégiája (2020)). 
 
Egyéb fűtési módok 
A fa- és széntüzeléssel fűtött lakások levegőterhelése a város levegő állapotának minőségét 
lényegesen nem változtatja meg, számuk feltételezhetően meglehetősen csekély, ezért hatása 
elhanyagolható. 
 
A háztartási energia felhasználás összegzése alapján a hivatkozott tanulmány a következőket 
állapítja meg: 
 
A háztartások energiafelhasználásának szerkezete és annak hatékonysága lényegi területe a 
helyi energiagazdálkodási rendszereknek. A fogyasztás optimalizálását célzó eszközök 
magukban foglalják az energiatudatos gondolkodás formálását, az eszközkorszerűsítést, 
valamint az alternatív energiaforrások alkalmazását. 
 
A tudatos felvilágosításnak, a kisebb energia igényű háztartási gépeknek jelentős szerepe van 
az energia megtakarításokban. 
 
Mivel a város területén az épületállomány inhomogén szerkezetű, továbbá korábbi években 
épült jelentős része, ezért elengedhetetlen az épület- és fűtési rendszer rekonstrukciók 
folytatása, és a megújuló energia források alkalmazása.  
 
Alternatív energiaforrások 
A megújuló energiaforrás olyan energiaforrás, amely a természeti folyamatok során 
folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik: nap-, szél-, biomassza-, vízi- és 
geotermikus energia. 
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Végtelen megújuló energiaforrások: 
• Napenergia 
• Szélenergia 
 

Véges ill. korlátozott mértékben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások: 
• Biomassza hasznosítás 
• Biogáz előállítás 
• Vízenergia 
• Geotermikus energia 

 
Székesfehérvár jelentős kiépített távhőszolgáltatással rendelkezik, de megújuló 
energiahordozóra alapozott hőtermelés nem folyik. 
 
A földgáz – mint jelenleg szinte egyeduralkodó energiahordozó – mellett célszerű minél 
többféle és jelentős volumenű megújuló energiaforrásnak megjelennie, amelyek a meglévő 
koncentrált hőfogyasztói rendszereknél néhány éven belül gazdaságosan működtethető ellátási 
módot tesznek lehetővé. 
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Középtávú Energiastratégiája (2020) című tanulmány 
vizsgálja a város rendelkezésére álló alternatív energiaforrások lehetséges alkalmazását. A 
Tanulmány a következő megállapításokat teszi: 
 
Napenergia hasznosítása: Székesfehérváron a globál sugárzás napi átlagos elérte 3,4 kWh/m2, 
az éves átlag pedig megegyezik az országos átlagértékkel. A napenergia volumene 
nagyságrenddel nagyobb a ma felmért többi megújuló energiaforráshoz képest. Ennek a 
volumennek a „befogásával” a gyakorlatban egyelőre nem, illetve csak töredékével szabad 
számolni, mivel jelenleg a beruházási költségek a tömeghasználatra támogatások nélkül 
megfizethetetlenek.  
 
Szélenergia hasznosítás: A Tanulmány alapján Székesfehérváron a szélenergia nem válthat ki 
jelentős fosszilis energiahordozó mennyiséget a mindenkori energiafelhasználásban, de a 
megtakarítások növelésében eredményesen alkalmazható. 
 
Biomassza energia előállítása: Székesfehérvár területén a szalma és a fa-felhasználat, a szőlő- 
és gyümölcstermesztés során keletkező venyige és nyesedék nagysága jelenti a biomassza 
bázisát a Tanulmány szerint. A város termőterületének (35.669,13 ha) 47,7 %-a erdő, szántó 
területként pedig csupán 40,4%-a művelt. A megyei agrárkamara vetésszerkezeti kimutatása 
szerint a szántóföldi növénytermesztést a gabonafélék túlsúlya jellemzi. 
 
Biogáz előállítás: A biogáz lehetséges forrásait vizsgálva és felmérve a legnagyobb 
mennyiségű biohulladék Székesfehérvár térségében az állattartásból származó trágyából 
keletkezik. A kommunális eredetű szennyvizek, a szennyvíztisztítás során keletkező iszap, 
valamint a településeken keletkező kommunális hulladék 30-40%-a, mint biológiailag 
bontható szerves anyag jelentik a biohulladékok következő nagyságrendjét.  
Végül az élelmiszeripar termel még jelentősebb biohulladékot. 
 
Vízenergia: A hivatkozott Tanulmány ezt a lehetőséget nem vizsgálja, de Székesfehérvár 
esetében ennek nincs is realitása. 
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Geotermikus energia hasznosítása: A Városban geotermikus kutak nincsenek, a geotermikus 
energia potenciál nincs feltárva. Néhány helyen tudunk hőszivattyúk beépítéséről, de ez is alig 
ismert 
 
2.2.2.5. Közlekedés 

A város földrajzi fekvése közlekedési szempontból kiváló. Egyrészt a Dunántúl egyik fő 
központjaként a legfontosabb úthálózatok (8- as, 62- es, 63-as, 7- es főút, M7- es autópálya) 
érintik, amelyek részei az országos és nemzetközi észak- déli és kelet- nyugati közúti forgalmi 
tengelynek. A városnak vasúti kapcsolata öt irányba van, ezek közül több nemzetközi 
vasútvonal. Másrészt pedig, immáron fejlett ipari városként, a Budapest, Győr határolta 
háromszög harmadik sarkának tekinthető, így a Dunántúl infrastrukturális hálózatának egyik 
fontos gócpontja. 
 
Közúti közlekedés 
A várost az M7-es autópálya köti össze Budapesttel és a Balatonnal az V. transz-európai 
korridor részenként; a főváros egy órán belül elérhető. Itt találkoznak ezen kívül a Dunántúl 
legfontosabb főútjai, a 8-as, 62-es és a 7-es főút. A város közlekedési viszonyait nagyban 
javított a 63-as főút elkerülő 2005-ös átadása, amely összeköttetést biztosított az M7-es 
autópálya és a 8-as sz. főút között. Ezáltal az áthaladó forgalom elkerüli a várost. 

 
8. ábra: Székesfehérvárt érintő főbb közlekedési utak 

Forrás: http://utadat.hu/ 
 

Vasúti közlekedés 
Székesfehérváron két vasúti fővonal halad át, a Budapest-Gyékényes (30), és Budapest-
Szombathely (20) fővonalak. A vasútvonalak Horvátország és Szlovénia felé jelentenek 
közvetlen kapcsolatot, míg a komáromi szárnyvonal Szlovákia és Ausztria felé biztosítja a 
kapcsolatot. Sárbogárdon és Pusztaszabolcson át a Dél-Dunántúl felé van kapcsolat, illetve itt 
kapcsolódás van a dél-nyugat irányú fővonalakhoz. A Budapest- Székesfehérvár- Veszprém 
vasútvonal felújítása kiemelt projektként valósul meg a közeljövőben európai uniós 
támogatással.  

http://utadat.hu/


SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 59 

 
9. ábra: Székesfehérvárt érintő vasútvonalak 

Forrás: http://www.mkk.zpok.hu/images/vasutterkep_n.jpg 
 
Helyi közlekedés 
A településen belül található közlekedési útvonalak részletezését a közúti közlekedés 
fejezetben fejtettük ki, illetve Székesfehérvár város úthálózatának összetételét mutatja a 
következő táblázat. 
 

2010 2011 Útkategóriák 
km 

belterületi elsőrendű főutak 21,46 21,46 
másodrendű főutak 27,55 27,55 
gyűjtőutak 30,97 30,97 
kiszolgáló és lakóutak 220,40 220,49 
külterületi közutak 5,44 5,44 
kerékpárutak 25,25 25,25 
gyalogutak és járdák 268,77 269,51 
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
 
Székesfehérvárra – iskolaváros-jellegének és gazdasági erejének köszönhetően – naponta több 
tízezer ember ingázik dolgozni, tanulni. Ennek megfelelően az elővárosi és helyi közlekedés 
jól szervezett. A város központi buszpályaudvarának felújítása és átalakítása 2006-ban 
fejeződött be, így infrastruktúrájában és szolgáltatásaiban megfelelővé vált a napi mintegy 
ötvenezres utasforgalom ellátására. A városi tömegközlekedési hálózat az összes főbb 
útvonalat lefedi. 
 

http://www.mkk.zpok.hu/images/vasutterkep_n.jpg
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10. ábra: Székesfehérvár autóbusz-hálózata 

Forrás: http://www.albavolan.hu/ 
Kerékpárút hálózat 
A kerékpárhálózat is folyamatosan fejlődik, a város átszelő főutak mentén szinte mindenhol 
biztosított a kerékpársáv is, illetve a közeli Velencei-tó felé is teljes hosszában kiépítésre 
került a kerékpárút. 
 
 
2.2.3. Településszerkezet 
2.2.3.1. Lakóterületek 

A lakóterületek súlyponti területe a központi városnegyed – a történelmi belvárost övező 
területek Az ugrásszerű népességnövekedés legjelentősebb lakásépítési akciói itt zajlottak, 
melynek következményeként a városmagot többszintes „panel-gyűrű” övezi. Így e terület 
laksűrűsége magas, - építési lehetőség már csak foltszerűen, néhány helyen van.  
Várható a városközpont – településközpont vegyes terület – terjeszkedése a megmaradt 
kisvárosias zónákban mind dél-keletre a vasútállomás felé, mind észak-keletre a Malomárok 
környékén. 
 
A keleti városnegyed a domborzati viszonyok szempontjából a legkedvezőbb fejlesztési irány. 
A város lakóterületi bővítésének fő területe a Nagyszombati úttól északkeletre lévő térség. 
 
A déli városnegyed a Maroshegy és az Őrhalmi szőlők területei. Maroshegyen a belső területi 
lehetőségek kiaknázásával illetve a kiskertek bevonásával lehet számolni. Az Őrhalmi szőlők 
területén zárványszerű lakóterület alakult ki. Fejlesztése komplett lakóterületi egység 
kialakítása érdekében az Aranykorona Rt területeinek felhasználásával északra, valamint 
keleti irányban történhet. 
 
A nyugati városnegyed szintén jelentős belső tartalékokkal bír, fejlesztése É – Ény irányban a 
kiskertek bevonásával ill. D-Ny-i részen új területbővítéssel történhet. 

http://www.albavolan.hu/
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Börgönd, Kisfalud és Csala szintén fejlesztendők a terület és az igények által behatárolt 
mértékben. Börgönd korábbi tervekben is előirányzott fejlesztését a repülőtér megvalósítása 
befolyásolhatja. 
 
2.2.3.2. Intézményhálózat 

A lakosság számának növekedésével sokasodó közösségi intézmények előbb a Belváros 
telítődéséhez vezettek, majd kiszorulva onnan, annak közvetlen környékére települtek. A 
területi közelség azonban nem teremtett egyúttal szerves kapcsolatot is a központi 
városmaggal. A Belváros ugyanis zárt egység, amelynek önálló úthálózata csak az egykori 
várfal-kapuk helyén csatlakozik a környező területek úthálózatához. Azonban a 
területfelhasználás feszessége éppen ezeken a pontokon akadályozta meg a városközponti 
funkció spontán "kinövéseit”. 
 
Így a Belvárosból kiszorult intézmények elhelyezkedése a városszerkezet egésze 
szempontjából esetleges, ami fokozottan érvényesül a területigényes és a területi kapcsolatok 
szempontjából érzékeny intézmények esetében. Kezdetben a Belvárostól K-re a Rákóczi út 
mentén (Alba Regia szálló, Skála áruház, Technika háza), majd Budai út mentén (Interspar), 
majd a Palotai út mentén (Alba Plaza, Fehérház, Városi piac) fekvő területeken létesültek 
jelentősebb városi létesítmények. 
Ezek a központhoz túl közeli, nagy egységek nem oldották fel, sőt fokozták a Belváros 
zártságát. A városépítészeti hibákon túl növelik a belső városrész egyébként is súlyos 
közlekedési gondjait: forgalmi vonzásukkal akadályozzák a központ megközelítését és 
fokozzák a parkolási nehézségeket. 
 
A város kereskedelem fejlesztési programjában már kategórikus szabályként, tiltásként 
szerepel, hogy az ilyen léptékű egységek csak a városon kívülre települhetnek. Ma már a nagy 
egységek a bevezető utak mentén (Budai út, Seregélyesi út, Sárkeresztúri út) és a városkapuk 
mentén épülnek. 
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2.3. TÁRSADALOM 
Székesfehérvár Fejér megye és a Közép-dunántúli régió központja, gazdasági erőcentruma.  
A város azon települések közé tartozik, melyek a nagyipari foglalkoztatás után az 1990-es 
évek elején fellépő nagyarányú munkanélküliséget mára tartósan csökkenteni tudták. Az 
országos átlaghoz képest kedvező munkaerő-piaci helyzet kialakulásában – a logisztikai és 
infrastrukturális adottságok – a lakosság termelési- és munkakultúrája, a megfelelő 
mennyiségben és minőségben rendelkezésre álló munkaerő, a térségben mozgósítható humán 
erőforrások nagysága és minősége kiemelkedő szerepet játszott.  
 
2.3.1. Demográfiai helyzet, tendenciák 
Székesfehérvár demográfiai adatait a KSH adatszolgáltatása alapján adjuk meg. A 2011. év 
adatainak feldolgozása még nem történt meg, így a 2006-2010 időszakra vonatkozó adatok 
alapján foglaljuk össze a város demográfiai adataiban bekövetkezett változásokat. 
 
36. táblázat: Székesfehérvár demográfiai adatai 

Élveszületés Halálozás 
Természetes 
szaporodás, 
fogyás (–) 

Belföldi 
vándorlási 
különbözet Év Lakónépesség az év 

végén, fő 
Népsűrűség 

fő/km2 

Ezer lakosra 
2006 101 600 594,5 9,6 11,1 -1,4 3,5 
2007 101 755 595,4 9,8 10,5 -0,7 1,7 
2008 102 035 597,1 9,6 10,4 -0,8 2,0 
2009 101 973 596,7 8,8 10,6 -1,8 1,3 
2010 101 943 596,5 9,6 10,9 -1,2 1,0 
Forrás: KSH 
 
A táblázat adatai alapján látható, hogy Székesfehérvár lakosságának száma az elmúlt öt 
éveben stagnál, minimálisan csökken.  
 
A következő ábrán Székesfehérvár népességének korfáját mutatjuk be.  

 
11. ábra: Székesfehérvár korfája 2010. 

 
Székesfehérvár Megyei Jogú Városban 2011. december 31. napján lakóhellyel vagy 
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező 0 - 18 éves korú lakosok száma 17.276 fő. A 0-14 
évesek száma 13.305 fő. A kiskorú (18 év alatti) lakónépesség városunkban a 2010. év 
december 31. napjához képest 1.514 fővel csökkent.  



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 63 

 
2.3.1.1. Oktatás, egészségügy, szociális ellátás, közművelődés 

Oktatás 
Székesfehérváron bölcsödék, óvodák, általános iskolák, közép és felsőfokú iskolák is 
találhatóak. 
 
A 2011. október 1-ei adatok alapján városunk általános iskoláiba járó tanulók száma 7.419 fő 
közülük 3.902 fő az alsó tagozatos és 3.517 fő a felső tagozatosok száma. Ez 183 fővel 
kevesebb, mint az előző tanévben volt, az alsó tagozatosok száma 119 fővel, míg a felső 
tagozatosoké 64 fővel csökkent. 
 
Egészségügy 
Az állapotfelmérés bemutatása során az Önkormányzat által 2011-ben készített 
egészségfejlesztési tervét vettük alapul. A tervben főként 2008. évi adatok kerültek 
feldolgozásra. 
 
Mortalitási és morbiditási mutatók 
A mortalitás és morbiditás mutatók között elsőként Székesfehérvár városában a halálozási 
okokként leggyakrabban előforduló öt tényező vizsgálata történt, amelyek 2008. évben az 
alábbiak szerint alakultak: 
 
37. táblázat: Mortalitási és morbiditási mutatók  

 2008  
országos 6,45Keringési rendszer betegségei (ezer főre vetítve) 
helyi 4,87

országos 3,27Daganatok (ezer főre vetítve) helyi 2,85 
országos 0,84 Emésztőrendszer betegségei (ezer főre vetítve) helyi 0,78 
országos 0,62 Légzőrendszer betegségei (ezer főre vetítve) helyi 0,70 
országos 0,45 Morbiditás és mortalitás külső okai* (ezer főre vetítve) helyi 0,35 

* baleseti halál, öngyilkosság 
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve, 2011. 
 
A vizsgált halálozási okok tekintetében megállapítható, hogy Székesfehérvár lakói, egyetlen 
tényező – a légzőrendszer betegségei – kivételével az ország egészére jellemző mutatókhoz 
képest előnyösebb helyzetben van. Különösen meghatározó a különbség az első számú vezető 
halálokot, a keringési rendszer betegségeit tekintve, ahol helyben csaknem két fővel kevesebb 
haláleset jut ezer főre, mint országosan.  
 
Az egészségi és egészségügyi ellátórendszer humán-erőforrás kapacitásainak mutatói 
Az egy háziorvosra jutó betegek száma vonatkozásában a székesfehérvári helyzet az országos 
helyzethez képest a felnőtt háziorvosok tekintetében kedvezőtlenebb képet mutat, mivel több 
mint 200 beteggel nagyobb ellátandó létszám jut egy háziorvosra. Ugyanakkor a házi 
gyermekorvosi praxisok esetén kedvezőbb a helyzet, mivel több mint 500 fővel kisebb 
ellátotti létszám jut egy háziorvosra. A körzeti betegápolók esetén az egy főre jutó betegek 
száma megközelítőleg azonos az ország egészére jellemző értékkel. 
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38. táblázat: A körzeti betegápolók esetén az egy főre jutó betegek száma  
 2008  

országos 1609,8Az egy felnőtt háziorvosra jutó betegek száma (fő) helyi 1883,9
országos 1270,3Az egy gyermek háziorvosra jutó betegek száma (fő) helyi 769,2
országos 1759,5Az egy körzeti betegápolóra jutó betegek száma (fő) helyi 1730,1 

Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve, 2011. 
 
Szociális ellátás 
Székesfehérvár lakáshelyzetét az alábbi 2010 évi KSH adatokkal szemléltetjük. 
 
39. táblázat: Székesfehérvár lakáshelyzete 

Az épített lakások száma 
ebből 

4 és 
több 

szobás 

vállalkozás 
által 

építtetett 

természetes 
személy által 

építtetett 

Lakásállomány 
az év végén 

Száz 
lakásra 

jutó lakos összesen 

aránya, % 

átlagos 
alapterülete, 

m2 

2000–2010 
között épült 

lakások a 
2010. évi 

lakásállomány 
százalékában 

43 293 235 167 37,1 78,4 21,6 86 6,7 
Forrás: KSH, 2010. 
 
A komfort nélküli lakásokban élő háztartások tekintetében a Népszámlálás mikrocenzusának 
adatai állnak rendelkezésre, amelyek szerint Székesfehérvár városában az ezer – legalább 
félkomfortos lakásban élő – háztartásra jutó komfort nélküli lakásban élő háztartás száma 
jóval kedvezőbb helyzetet mutat az országos értékekhez képest, mivel annál csaknem 25%-kal 
alacsonyabb értékkel jelenik meg.   
 
A hajléktalanok becsült száma 2008. évben a regisztrált utcai hajléktalan személyek száma kb. 
580 fő volt, melyből aktív utcai hajléktalan személy kb. 210 fő volt. Ezek a számok az utóbbi 
öt évben közel azonosak voltak. 
 
A munkanélküliségi ráta tekintetében a székesfehérvári helyzet az ország egészére jellemző 
értékhez képest jóval kedvezőbb képet mutat, mivel a relatív összehasonlítást tekintve 
csaknem 1,5% -kal elmarad az országos értéktől. 
 
40. táblázat: Munkanélküliségi ráta 

 2008 
országos 4,41 munkanélküliségi ráta (%) helyi 2,98 

Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve, 2011. 
 
41. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők 

Nyilvántartott 
álláskeresők 

180 napon túl 
nyilvántartott 
álláskeresők 

180 napon túl 
nyilvántartott 
álláskeresők 

Pályakezdők Diplomások 

aránya a munkavállalási korú 
állandó népességből, % aránya a nyilvántartott álláskeresőkből, % 

6,5 3,1 48,2 7,4 11,1 
Forrás: KSH, 2010. 
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A bölcsődei, óvodai férőhelyek száma 2008. évben a bölcsődei férőhelyek tekintetében az 
ország egészére jellemző értékhez képest jelentősen kedvezőbb helyzetet mutatott, mivel 
mintegy 4 fővel kevesebb gyermek jutott egy férőhelyre, mint amit az országos adat mutat. Az 
óvodai férőhelyek tekintetében a helyi lehetőség szintén kedvezőbb képet mutat, mivel az 
országos adattól való eltérés mértéke nem jelent meghatározó különbséget. 
 
42. táblázat: Bölcsődei és óvodai férőhelyek száma  

 2008  
egy bölcsődei férőhelyre jutó 0-2 év országos 11,3
közötti életkorú gyermek száma (fő) helyi 7,4
egy óvodai férőhelyre jutó 3-5 év közötti országos 0,81
életkorú gyermek száma (fő) helyi 0,68 
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségfejlesztési Terve, 2011. 
 
Közművelődés 
A városban számos művelődési ház és könyvtár sokrétű feladatot lát el. Igyekszik biztosítani a 
művelődés és a szórakozás, a hagyományápolás lehetőségét minden korosztálynak. Az előbb 
nevesített intézményeken kívül galériák, képtárak, városi és megyei könyvtár, levéltár 
található Székesfehérváron 
 
 
2.3.1.2. Környezetbiztonság (katasztrófavédelem) 

A város fő veszélyforrásait a városban működő veszélyes üzemek, illetve a veszélyes anyagok 
vasúti és közúti szállítása jelenti. 
 
SEVESO általi besorolás alapján Székesfehérváron található veszélyes üzemek listája a 
következő táblázat szemlélteti. 
 
43. táblázat: Veszélyes üzemek listája  

Létesítmény megnevezése  Létesítmény címe Főbb tevékenység 

A veszélyes 
létesítmény 
SEVESO II 

szerinti besorolása 

FLAGA LPG Zrt. 8000 Székesfehérvár, 
Sóstói út 17-19. Gázipar felső küszöbértékű 

MOL Nyrt. Székesfehérvár 
Bázistelep 

8000 Székesfehérvár, 
Farkasvermi út Olajipar felső küszöbértékű 

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. 8000 Székesfehérvár, 
Király sor 1/b. Erőmű alsó küszöbértékű 

Forrás: http://www.katasztrofavedelem.hu 
 
Székesfehérvárra vonatkozóan az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából elkészült a város lakosságának szóló 
FLAGA LPG Zrt. lakossági tájékoztató kiadványa. 
 
A környéken élő lakosság számára a veszélyes üzemek kockázatot jelentek, ezért joguk van 
megismerni a veszélyeztető hatásokat, az ellenük való védekezés módszereit, lehetőségeit, 
súlyos baleset esetén pedig a követendő magatartási szabályokat. A veszélyes létesítmény 
üzemeltetőjének kötelessége hiteles tájékoztatást adni a létesítményről, az ott fellelhető 
veszélyforrásokról, és a súlyos baleset megelőzésére és elhárítására tett intézkedésekről. 

http://www.katasztrofavedelem.hu
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A lakosság tájékoztatása a bekövetkezett balesetről – törvényi kötelezettség alapján – a 
médián keresztül, valamint a polgári védelem szirénás riasztó rendszerén keresztül kerül sor.  
 
A város külterületi részein keresztülhaladó közlekedési utakon veszélyes anyag szállítása csak 
a veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó ADR nemzetközi veszélyes áru-szállítási 
szabályzat szerint történhet.  
 
A város területén mesterségesen keltett, természetes ionizáló-, nem ionizáló- és hősugárzással 
kapcsolatos ismeretek, adatok és információk nem állnak rendelkezésre. Valószínűsíthető, 
hogy káros mértékű sugárzás nincs. 
Rezgésre vonatkozóan adatok szintén nem ismeretesek. 
 
 

2.3.1.3. Oktatási és kulturális intézményekkel való ellátottság 

Székesfehérvár a Közép-dunántúli régió oktatási központja, emiatt oktatási vonzáskörzete 
jóval kiterjed a város határán. Székesfehérvár Város Önkormányzata jelenleg 58 közoktatási 
intézményt tart fenn, melyekben évente mintegy 22-23 ezer gyermek és tanuló nevelését, 
oktatását végzik a pedagógusok, amely a város 100 ezres lakosságához mérten jelentős arány. 
A város területén emellett működnek magán, alapítványi, egyházi óvodák, iskolák, melyek 
többnyire specializált - nyelvi vagy természettudományi - képzést nyújtanak. 
 
Székesfehérvár oktatási intézményeit tartalmi és szerkezeti specialitások is jellemzik: 

• 5 éves gimnáziumi és szakközépiskolai képzés, amely idegen nyelvi előkészítő 
évfolyamra épül 

• A két tanítási nyelvű angol-magyar képzés minden korosztálynak elérhető (óvoda, 
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola) 

• Emelt óraszámú természettudományi képzés elérhető az általános iskola felső 
tagozatától (10 éves kor felett) 

• A többnyelvű, a természettudományos és a szakiskolai képzés a közoktatási 
intézmények nagy részében emelt szinten biztosított 

• Gyógypedagógiai nevelés-oktatás a fogyatékos vagy sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók részére 

• Kollégiumi nevelés 
• Alapfokú művészetoktatás 
• Pedagógiai szakszolgálat (beszédjavító és nevelési tanácsadó)  

 
Felsőoktatás 
Székesfehérvár felsőoktatását a gazdasági igényeihez igazodó, idegen nyelvekre nagy 
hangsúlyt helyező műszaki profil jellemzi. A városban az alábbi felsőoktatási intézmények 
találhatók: 
 

• Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja 
• Kodolányi János Főiskola 
• Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 
• Pannon Egyetem 

 
A város felsőfokú szakember-utánpótlásában fontos szerepe van az Európa-szerte híres 
budapesti tudományegyetemeknek. Sokan ingáznak az alig egy órányi távolságban lévő 
fővárosba, ahol teljes körű képzési és tudományos szolgáltatások elérhetők minden területen 
(könyvtár, laborok, idegen nyelvű oktatás). 
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2.3.1.4. Turizmus 

Napjainkban a turizmus a gazdaság egyik fő ágazata, ezért nem mindegy hogy a város mennyi 
turistát tud idevonzani. A turizmus növekedését vagy csökkenését sok tényező együttes hatása 
befolyásolja. Pozitív irányú a változás akkor, ha a társadalomban nő a rendszeres személyi 
jövedelem, ha stabil az ország pénzneme, és ha növekszik a gazdasági fellendülés.  
 
Az alábbi táblázat adataiból láthatjuk a turisták számát, tartózkodási idejét  a városban. 
 
44. táblázat: Vendégforgalom Székesfehérváron 

Kereskedelmi szálláshelyek Egyéb (magán) szálláshelyek  

Férőhely, 
július 31. 

Vendég-
éjszaka ebből: 

külföldi 

Átlagos 
tartózkodási 
idő, éjszaka 

Férőhely, 
december 

31. 

Vendég-
éjszaka ebből: 

külföldi 

Átlagos 
tartózkodási 
idő, éjszaka 

2008 2 043 84 739 47 410 2,3 134 2 331 109 4,4 
2009 1 568 69 231 38 420 2,3 155 1 492 166 3,2 
2010 1 071 64 655 33 766 2,2 144 3 166 1 136 2,5 
2011 1 500 84 441 48 701 2,2 na. na. na. na. 

Forrás: KSH 
 
2011-ben jelentősen nőtt a városban a külföldi vendégéjszakák forgalma, a belföldi turizmusra 
vonatkozóan nincs adatunk, bár a 2010-es évben a magán szálláshelyeknél is jelentős 
vendégéjszaka szám növekedés volt tapasztalható. 
 
A következő évekre a turizmus növekedés tekintetében bizakodásra adhat okot a városban 
töltött vendégéjszakák számának jelentős növekedése, és a város nyári programjainak 
sokszínűsége.  
 
Székesfehérvár a turisztikai lehetőségek szempontjából kedvező helyzetben van. Turistavonzó 
látványosság a Királyi Napok, Múzeumok Éjszakája, az ingyenes városnézésre csábító 
turizmus napok, FEZEN fesztivál. 
 
A város történelmi múltját számos műemlék őrzi. A belváros látnivalói a Püspöki palota, a 
Hiemer-ház, a Világóra, a Vörösmarty Színház, a Zichy ligeti Zenepavilon, az Aranybulla 
emlékmű, a Bory vár. A múzeumok és kiállítóhelyek ma is egyedülállóan gazdag 
képzőművészeti alkotásoknak adnak otthont.  
 
A városnak arra kell törekednie, hogy vonzó és attraktív módon mutassa be ezeréves 
történelmét, építészeti- és kulturális örökségét, s olyan turisztikai kínálatot valósítson meg, 
amely nemcsak egy napra, hanem hosszabb időre is vonzóvá teszi a hazai és külföldi turisták 
számára.  
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2.3.1.5. Civil szervezetek 

A fehérvári civil szervezeteket a Székesfehérváron élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő 
közösségei. Ezek a szervezetek önkormányzati feladatok megvalósításával foglalkoznak, 
úgymint: 

• a polgárok közéletbe való bevonása, 
• a település fejlesztése és szépítése, 
• a környezetvédelem, 
• a rászorulók támogatása, 
• kultúra és a hagyományok ápolása, 
• lakosság művelődése, oktatása, egészségvédelme, sportolása, 
• esélyegyenlőség megteremtése  

 
684 székesfehérvári társadalmi szervezet működéséről van információnk. Ez nagy szám még 
akkor is, ha olyan szervezetek is szerepel benne, amelyek nem tipikus civil szervezetek 
(biztosító egyesület, érdekvédelmi szervezetek). 100 fölötti a száma a sportegyesületeknek, 
szövetségeknek. 
 
A szervezetek közel 80 %-nak szervezeti formája egyesület, 10 %-a alapítvány. 
 
A civil szektor fontosságát összességében az adja, hogy terepet biztosít az állampolgári 
öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások 
területén alternatívát kínál a piaci és az állami szektorral szemben. De a civil szektor léte 
nagyban függ az önkormányzattól: anyagi forrást, információt, infrastruktúrát és egyéb 
működési feltételt remél. 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 
A stratégiai tervezés egyik módszere, eszköze a SWOT-analízis. Segítségével 
feltérképezhetjük a fenntarthatósági terv stratégiai célkitűzéseit, főbb fejlődési, és fejlesztési 
irányait. A SWOT analízis, a belső és külső tényezők alapján vizsgálja az adott állapotot és 
meghatározza a kitörési irányokat.  
 
45. táblázat: SWOT analízis 

Erősségek Gyengeségek 
Társadalom: 

• Nagyszámú oktatási intézmény jelenléte 
• Sok civil szervezet jelenléte 
• A lakosságban tudatos a környezet állapotának 

védelme  
• Szociális ellátás helyben biztosított 
• Szakképzett munkaerő rendelkezésre állása 
• Környezettudatos oktatás az iskolákban, 

óvodákban 
• Fiatalok letelepedésének lehetősége megoldott 

 
Gazdaság:  
• Földrajzi elhelyezkedés országosan kiemelkedő 
• A Város gazdasága országos szinten magas 

termelékenységű 
• Jó közúti és vasúti kapcsolatok 
• Kistérségi, régiós központi jelleg 
• Ipari parkok megléte, elhelyezkedése 

célraorientált 
• Város közigazgatási területének 63 %-a 

mezőgazdasági terület 
• Megfelelő infrastrukturális kiépítettség 

biztosított 
• Budapest közelsége 
• Balaton közelsége 

 
Környezet: 

• Mintegy 100 %-os szennyvíz-csatornázottság 
• Natura 2000, országos jelentőségű és helyi 

jelentőségű védett területek jelenléte 
• Mezőgazdasági szempontból kiváló minőségű 

talaj magas részaránya 
• Vízellátás több vízbázisból történő ellátása 
• Lakossági energiafelhasználás csökkenése 
• Termelő és szolgáltató szektor 

környezetterhelése alacsony 
• Mikroklimatikus viszonyok kedvezőek (Móri-

árok – széljárás) 
• A védett és műemlék jellegű épületek száma 

magas 
• A helyi környezetvédelmi jogszabályalkotás a 

környezetvédelem valamennyi területét átfogja 
• A környezeti elemek kielégítő állapota 

Társadalom: 
• Munkanélküliség jelenléte  
• Csökkenő lakosságszám 
• Kevés bölcsödei férőhely 
• Kevés felnőtt háziorvos 
• Települési szintű statisztikai adatok elérésének 

nehézségei, hiánya (pl.: energetika) 
• A lakosság bizonyos részénél igénytelenség a 

települési környezet iránt 
 
Gazdaság: 

• Helybeli energiaforrások nem állnak 
rendelkezésre 

• Ásványanyagok kitermelésével nem rendelkezik 
a város 

• A vízbázis (Rákhegyi és Csóri) városon kívül 
biztosított 

• Távfűtés (gázmotorok) kizárólag földgázra 
alapozott 

• A mezőgazdaság termelésben a búza és a 
kukorica termelés túlsúlya a meghatározó  

 
Környezet: 

• Levegő por koncentrációja magas 
• Elöregedett, kátyús, helyenként teherbírást 

vesztett utak jelenléte 
• Erdőterületek nagysága alacsony 
• Felszíni víz minősége nem éri el a jó állapotot 

(Gaja-patak) 
• Csapadékvíz elvezetés nem teljes körűen 

megoldott 
• Infiltráció egyes területeken magas, így 

különösen nagy esőzésekkor jelentős 
mennyiségű csapadékvíz kerül a 
szennyvízcsatornába 

• Kerékpárút hálózat alacsony kiépítettsége 
• Zajterhelés jelentős 
• Vízbázisok elszennyeződésének (Aszalvölgy, 

Sóstó) lehetősége fennáll 
• A lakótelepek zöldfelülettel történő ellátása 

alacsonyszintű 
• A város belső területei élővízben szegények, 

vízhiányosak, a vizek helyben tartása nem 
megoldott 
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Lehetőségek Fenyegetések 
Társadalom: 
• Felsőoktatás fejlesztése 
• Történelmi múlt, és a műemléki adottságok 

turisztikai szempontú érvényesítése 
• Szórakozási és kulturális kikapcsolódási 

lehetőségek biztosítása 
• Egészségmegőrző nevelés, iskolai prevenció 

támogatása, szűrővizsgálatok hangsúlyozása 
• Új munkahelyek teremtése 
• Rendszeres lakossági fórumok megtartása a 

település fejlesztésében érintett aktuális témákról, 
véleménynyilvánítási lehetőség biztosítása a 
lakosok részére, a lakossági vélemények lehetőség 
szerinti figyelembe vétele a települési szintű 
fejlesztési döntésekben. 

 
Gazdaság: 
• Új termelő ágazatok beléptetése 
• Energiagazdálkodás korszerűsítése (távhő hálózat 

és a hőközpontok felújítása) 
• Utak felújítása  
• Erdőterület fáinak cseréje 
• Alternatív energiaforrások bevonása a távfűtésbe 

(lakossági energiatakarékos felújítás támogatása) 
• Célirányosan termelt biomassza feltételeinek 

megteremtése 
• Napenergia, szélenergia kihasználása 
• Kerékpárút hálózat bővítése 
 
Környezet: 
• Sóstó rehabilitációja 
• Korszerű hulladékgazdálkodási rendszer 

kialakításának feltételeinek megvalósítása (KDV 
Projekt) 

• Forgalomszervezés, forgalomcsillapítás kiépítése 
• Burkolt felületek csökkentésének vizsgálata a 

lakótelepeken belül 
• Szennyvíziszap kezelése, komposzt 

elhelyezésének kidolgozása 
• Települési zöldfelületek arányának növelése 
• Inert hulladékok kezelése, 
• Közlekedésfejlesztési beruházások (megkerülő út) 

befejezése  
• Külső források (EU, hazai) bevonása a környezet- 

és természetvédelmi fejlesztésekbe 
• Védett természeti területek fejlesztése (Aszal-

völgy, Jancsár-völgy) 
• Parkolók építése 
• A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

figyelemfelhívó rendezvények tartása 

Társadalom: 
• Társadalmi- gazdasági szabályozók 

kiszámíthatatlansága 
• Növekvő közüzemi díjak 
• Életszínvonal romlása 
 
Gazdaság: 
• Energiafüggőség (gáz, villany) 
• Működő vállalkozások számának csökkenése 
• Pályázati önerő előteremtésének egyre nagyobb 

nehézségei 
 
Környezet: 
• Mezőgazdasági területek csökkenése 
• Vízbázisok elszennyeződése (Rákhegy, Csór) 
• Légzőszervi megbetegedések számának 

növekedése 
• Környezeti káresemények kockázata (Sevesos 

üzemek jelenléte) 
• Gaja-patak vízminőségének romlása 
• Természeti adottságok felélése 
• A városi terjeszkedés kedvezőtlen tájképi hatása 
• Mezőgazdasági túlhasznosításból adódóan talajok 

kimerülése 
• Környezetterhelő tevékenységek betelepülése 
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4. STRATÉGIA 
Stratégián tágan értelmezve azokat az önálló projekteknek és tevékenységeknek a keretéül 
szolgáló terveket és programokat értjük, amelyek esetében átfogó célok segítségével valós 
tervezési és cselekvési változatok meghatározására van lehetőség. 
 
Tehát a dokumentáció célja egy olyan átfogó terv kerül kidolgozása, mely általános 
iránymutatást nyújt a településnek. A stratégia a jövő alakításának eszköze, mely során a fő 
célok, illetve az azok megvalósításához szükséges intézkedések, eszközök kerülnek 
meghatározásra. A megfelelően kialakított stratégia segítségével meg lehet teremteni a 
koordinációt a térben is időben elágazó folyamatok között.  
 
 
A város fenntartható fejlődésének kialakítása során egyetértve Kis Ferenc Fenntartható 
fejlődés tanulmányában összefoglaltakkal az alábbi elveket javasolt figyelembe venni:  

• Együttműködés: Egyének, csoportok, kisebb-nagyobb szervezetek együttműködésén 
keresztül.  

• Konszenzus: Arra ösztönözni az egyes csoportokat, hogy a különböző érdeklődés, 
illetve érdekek ellenére, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy közös 
megegyezésre jussanak.  

• Tevékenység: Olyan tevékenységi formákat kialakítani, amelyek segítenek abban, 
hogy az élet minősége, az életstílus megváltozzon egy fenntartható irányban.  

• Indikátorok: Olyan helyi indikátorokat kifejleszteni, amelyek segítik a közösséget 
abban, hogy a fejlődésük egy fenntartható irányban induljon el.  

• Célok: Reális, a többség számára elfogadható célok kitűzése a fenntarthatóság elérése 
érdekében.  

• Oktatás: Megteremteni annak a lehetőségét, hogy az oktatáson keresztül lehetőleg 
mindenki hozzájusson olyan információkhoz, amelyek segítségével a környezeti 
tudatosság fokozható a közösségen belül.  

• Kommunikáció: Biztosítani a folyamatos információáramlást és az őszinte eszmecserét 
a különböző szervezetek és érdekcsoportok között.  

• Helyi sajátosságok: Segíteni az olyan tevékenységet, támogatni az olyan akciókat, 
amelyek segítik a helyi karakter megerősödését.  

• Tanácsadás és példaadás: Olyan tanácsot adni, illetve olyan példákat mutatni, amelyek 
segítik az otthoni, illetve a munkahelyi tevékenység megváltoztatását egy fenntartható 
irányban.  

• Egyenlőség: Segíteni minden kisebbségi, vagy hátrányos helyzetű csoportot 
(nemzetiségiek, mozgássérültek, stb.) hogy részt vehessenek egy helyi fenntartható 
fejlődési programban. 

• Nyomásgyakorlás: Gyakoroljunk nyomást minden olyan helytelen politikára, vagy 
mindennapi gyakorlatra, amely negatív hatással van a környezetünkre és károsan 
befolyásolja a következő generációk esélyeit.  

• Globális gondolkodás: Segíteni az embert abban, hogy megértsék a "gondolkodj 
globálisan és cselekedj lokálisan" gondolat lényegét és így is éljenek.  

• Koncentrálás a jövőre: Minden határozatunkban, amelyet ma hozunk, jelenjen meg a 
jövő generációival való törődés.  

(Forrás: Kiss Ferenc: Fenntartható fejlődés 
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthato%20fejlodes.html) 
 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/Fenntarthato%20fejlodes/Fenntarthato%20fejlodes.html
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4.1. CÉLÁLLAPOT 
Annak érdekében, hogy a város Jövőképét (célállapotot) meg lehessen határozni, a 
fenntartható fejlődés alapelvén kell, hogy nyugodjon. 
 
A fenntartható fejlődés, a szociális egyensúly, az ökológiai egyensúly kialakításának és 
fenntartásának szükségessége. 
 
A városok fontos szerepet játszanak az EU fenntartható fejlődési stratégiája sikerében. A 
városokban találkoznak leginkább a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi kérdések. Sok 
környezetvédelmi probléma pont a városokban merül fel, ugyanakkor a városok a gazdasági 
növekedés bölcsői is, hiszen az üzletek és a befektetések nagy része városokban jön létre.  
 
Cél a fenntartható fejlődés elősegítése, melynek következményeként megvalósul az 
erőforrások gazdaságos felhasználása. A város fejlődik, társadalma gazdasága fellendül, új 
munkahelyek jönnek létre, bővülnek a jövedelemszerzési lehetőségek és a város lakói több 
figyelmet fordítanak a környezetvédelemre valamint a megújuló energiaforrások használatára. 
 
A stratégiában kitűzött feladatok részletes kidolgozása, olyan akcióprogramok megvalósítása, 
amely hozzájárul Székesfehérvár város gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődéséhez. 
Annak érdekében, hogy a három terület fejlődése biztosítható legyen, ahhoz szükséges a 
megfelelő energiák betáplálása a rendszerbe. 
 
A város életében célállapotként meghatározzuk, hogy melyek azok az energiaforrások, 
amelyek fenntartása nélkül a város élete ellehetetlenülhet. 
 
Az alábbi sematikus ábrán érzékeltetjük a város input és output anyagáramait, ahol a várost a 
fekete téglalap szimbolizálja. 
 

 
12. ábra: Fontosabb anyagáramok 

Megjegyzés: A nyilak vastagsága nincs összefüggésben az adott anyag mennyiségével, csak egymás közötti 
arányosítást szemléltet 
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A fenti ábra alapján, Székesfehérvár város fenntarthatóságának hosszú távú biztosítása 
érdekében az alábbi célok megoldására javasolt a hangsúlyok fektetése: 

1. Az energiák (villamos, gáz) folyamatos szolgáltatása a meghatározó. Ennek érdekében 
a szolgáltatóktól garanciákat kell beszerezni a városi élet fenntartására. 

2. Az ivóvízellátás megoldása a város közigazgatási határán belül található 
ivóvízbázisokból. 

3. A klímaváltozás miatt javasolt a városra hulló csapadékvizek, illetve a keletkező 
tisztított szennyvizek helyben tartása, hasznosítása. 

 
A város energia importfüggőségének mérséklését a helyi megújuló energiabázisra építő 
energiaellátás, a zöld távhő koncepciója az ellátásbiztonság növelését hordozza magában helyi 
szinten, szektort érintően pedig a távhőtermelés kitettségét és érzékenységét csökkentheti 
mind a földgáz, mind a villamos energia árának alakulásaira. 
 
A mindenki számára elérhető egészséges ivóvíz biztosítása az egyik legfontosabb feladata az 
Önkormányzatnak, így a víznek stratégiai szerepe van egy város életében. Székesfehérvár 
ivóvíz ellátását főként a közigazgatási területen kívül elhelyezkedő vízbázisok biztosítják 
(Csór, Kincsesbánya). Közigazgatási területen történő ivóvízbázis keresésével/felmérésével a 
más önkormányzatoktól való függőség csökkentésére nyílhat lehetőség, amennyiben 
megfelelő ivóvízbázist találnának a vizsgálatokkal. 
 
Az éghajlatváltozás veszélye növekszik, ami az átlagos hőmérsékleti és csapadék viszonyok 
jelentős megváltozását, a szélsőséges környezeti jelenségek, hatások növekedését 
eredményezheti. A vízgazdálkodásban elsősorban az extrém hidro-meteorológiai 
eseményekre, szélsőséges csapadékviszonyokra kell felkészülni, melyek egyrészt 
árvízveszélyt, másrészt szárazságot eredményezhetnek. Vízvisszatartással, a város – vízgyűjtő 
– komplex vízgazdálkodásának megvalósulásával a csapadék csökkenésének hatása bizonyos 
mértékig kompenzálható. 
 

4.2. PRIORITÁSOK 
A SWOT elemzésből és a stratégiai célokból kiindulva a három fő területen az alábbi összetett 
feladatok (a jelen tanulmánykészítők véleménye alapján) végrehajtását és ösztönzését 
javasoljuk.  
 
Környezetvédelem: 

• Vízbázis védelem, nemcsak a helyi, de a város vízellátását biztosító bázisok 
védelmében való részvétel kidolgozása 

• Vizek (csapadékvizek, tisztított szennyvíz) helyben hagyása a mikroklíma, és a 
Sóstó védelme érdekében 

Társadalom: 
• Az emberhez méltó életminőség megteremtése, a társadalom elesettjeinek 
(hajléktalanok) munkába való visszavezetése 
• A lakosság ismereteinek, tájékoztatásának növelése, a civil szervezetek 
erősítése és működésük segítése 

Gazdaság: 
• Helyi erőforrások, elsősorban mezőgazdasági alapanyagokat feldolgozó 
üzemek telepítése 
• Energia racionalizálás végrehajtásának elősegítése 
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A fenntartható fejlődés prioritásait a SWOT elemzés tartalmazza, a gyengeségek és 
fenyegetések között részletezve, melyek végrehajtása tervezhető. Az időrendi tervezés a 
Képviselőtestület döntésétől függ, ugyanis az elvégzendő feladatok nem nélkülözhetik a 
felelősségteljes pénzügyi lehetőségek ismeretét. 
 

4.3. VÁRHATÓ HATÁSOK 
A fenntartható fejlődés elősegítéséhez, mint központi célhoz szükséges a fenntarthatósági 
pillérek, vagyis a társadalmi-, a gazdasági- valamint a környezeti hatások stabilizálása, 
megerősítése. Az egyes prioritások között nem állítható fel sorrendiség. Megvalósulásuk a 
város számára komplex módon fontos, csak együttesen eredményezik az elérni kívánt 
célállapotot. 
 
A várható hatásokat a 3 fő pillérre vonatkozóan az alábbiakban soroljuk fel több tanulmány és 
a gyakorlatban már megvalósult minták alapján, melynek  remélhetőleg Székesfehérváron is 
legtöbb eleme hosszútávon megvalósítható: 
 
Társadalmi hatások: 

• lakosság környezettudatossága nő 
• munkanélküliség csökken 
• egészségügyi ellátás javul 
• javul az életminőség 
• kulturális értékek, hagyományok, sport, művelődés iránti igény nő 
• környezettudatos nevelés az oktatásban természetessé válik 
• esélyegyenlőség javulása nyomon követhető 
• lakosság korösszetétele javul 
• szociális ellátás javul 
• közbiztonság javul 
• városi közérzet kihat látogatók számának növekedésér 

 
Gazdasági hatások: 

• gazdaság helyzete javul 
• beruházások száma nő 
• vállalkozások száma nő 
• turizmus, idegenforgalom fejlődik 
• foglalkoztatás, munkaerőpiac helyzete javul 
• közösségi közlekedés javul 
• megújuló- és energiatakarékos energiaforrások alkalmazásával mérsékelhető az 

energiafogyasztás 
• jövedelememelkedés prognosztizálható 

 
Környezeti hatások: 

• a környezet minősége, állapota javul 
• a városi levegő minősége nem romlik 
• hulladékgazdálkodás helyzete javul 
• a város zöldfelületi rendszerének állapota, minősége javul 
• védett területek és helyi értékek fennmaradnak 
• új védelem alá helyezendő területek, értékek kijelölése 
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• a talaj minősége javul 
• a felszín és felszín alatti vizek minősége javul, szennyezettsége csökken 
• a zaj és rezgés okozta környezetterhelés csökken 
• biológiai aktivitásérték növekszik 
• természetes élőhelyek fennmaradnak 

 

5. MEGVALÓSÍTÁS 
Ahhoz, hogy a kitűzött célok teljesüljenek az ipar – szolgáltatás területén a környezetet 
minimális mértékben terhelő fejlesztéseket lehet megvalósítani. 
 
Az előző, a stratégiai program céljait rögzítő fejezet után e fejezetben az egyes célokhoz, 
célcsoportokhoz kapcsolódó programok kerülnek összesítésre, melyeket az alábbiakban 
mutatunk be.  
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13. ábra: A fenntartható fejlődést biztosító környezetvédelmi célrendszer 
 
 
 

I. TÁRSADALMI CÉLOK II. GAZDASÁGI CÉLOK 

I.1. Társadalom környezettudatos maga-
tartásának fejlesztése 
 
I.2. Központosított Környezetvédelmi 
adatgyűjtési rendszer kialakítása, 
nyilvánosság, társadalmi részvétel 
feltételeinek biztosítása 

II.1. Energiahatékonyság és megújuló 
energiaforrások hasznosítása 
 
II.2. Közlekedésfejlesztés 
 
II.3. Komplex hulladékgazdálkodási 
technológia alkalmazása 
 
II.4. Fenntartható ökologikus 
vízgazdálkodás 
 
II. 5. Új termelő ágazatok beléptetése 

III.1. Környezeti elemek védelme 
 
III.2. Településkép védelem 

III. KÖRNYEZETI CÉLOK 
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I. Társadalmi célok 
 
I.1. Társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése 
A társadalom környezettudatos magatartásának fejlesztése során lehetőség szerint mindig csak 
egyféle tevékenységet tervezzünk egy adott időszakra, ne akarjuk egy év alatt mindent 
megoldani, mivel a lakosság pozitív gondolkodásmódjának és aktív hozzáállásának is idő kell. 
Érdemes több évre előre megtervezni a meghirdetendő akciókat, külön-külön a téli és nyári 
időszakokra egyaránt. Elsődleges cél a tudatformálás.  

 
A városban élőkben tudatosítani kell a meglévő természeti értékeket, ezért programokat lehet 
szervezni a védett fajok felkutatására és védelmére. A védett természeti értékekkel és 
területekkel kapcsolatosan ismeretterjesztést a helyi oktatási intézményekben javasolt 
meghonosítani, melyhez a DINPI és zöld-civilszervezetek bevonása javasolt. 
 
 
Javasoljuk, hogy az Önkormányzat a Civil szervezetekkel közösen valósítsa meg az alábbi 
programokat. 
 
I.1.1. Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésének folytatása, fejlesztése 

• Az oktatási intézmények pedagógiai programjaiban szerepel a környezeti nevelés. A 
megkezdett munkát folytatni kell.  

• Egyes iskolákban működik az erdei program. Javasoljuk az erdei iskolai program 
kiterjesztését, további tanintézmények bevonását a programba.  

• Javasoljuk az általános- és középiskolákban a város környezeti és természeti állapotára 
vonatkozó vetélkedők megszervezését. 

 
I.1.2. Lakossági felvilágosító kampányok szervezése 
A lakossági tudatformálásnál kiemelt jelentőséget kell kapnia a környezetbarát fogyasztói 
magatartási formák kialakítását, formálását célzó feladatoknak is. A környezettudatos 
fogyasztói réteg vásárlási döntései környezetvédelmi szempontból is racionálissá válik, ami 
nagyban csökkentheti a környezet terhelését (szennyvizek minőségjavulása a háztartási 
vegyszerek csökkentésével, hulladékcsökkentés a visszaváltható csomagolások preferálásával 
stb.). 
Cél, hogy a környezeti nevelés színtere ne csak az oktatási intézmény falai közé szoruljon. Ki 
kell terjeszteni a családra, művelődési, kulturális intézményekre, civil szervezetekre, 
hatóságokra, az önkormányzatra és a gazdasági szereplőkre is. 
 
• Oktatások, előadások 

o Közintézményekben környezetvédelemhez kapcsolódó előadássorozat 
szervezése 

o Vállalkozásoknak előadások tartása a környezetvédelmi jogszabályokról 
o Szelektív hulladékgyűjtési program (1 éven keresztül tartó, időszakosan más 

hulladék szelektív begyűjtése oktatási intézményektől nyereménnyel, 
hulladékból képzőművészeti alkotás, záró rendezvényen eredményhirdetés, 
alkotásokból kiállítás) 

o Zöld építészeti előadások, téma: fenntarthatóság, környezetvédelem 
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Rendezvények szervezése, ahol a célközönség a legfogékonyabb korosztály, a gyerekek. 
Programok: 

o játszóház, előadások 
o hulladékból terméket készítők kiállítása, vására 
o bio termék készítők 
o Pet palack tapossa laposra (Guiness rekord kísérlet) 

 
I.1.3. Településszépítési programok lebonyolítása 
A tervezési időszakban a következő településszépítési programok lebonyolítása javasolt: 

• Az Önkormányzat és a DEPONIA Kft. összefogásával minden évben minimum 
egyszer meg kell szervezni a város köztisztasági akcióját,  

• Továbbra is javasolt csatlakozni a „TE szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” 
országos akcióhoz is.  

• Székesfehérvár rendszeresen vesz részt a „Virágos Magyarországért” versenyben. 
Székesfehérvár 1995-ben csatlakozott első ízben a Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Versenyhez, és azóta szinte minden évben „hazahozott” egy-egy 
elismerést. Továbbra is javasolt a versenyben való részvétel. 

 
Az akciókat, programokat évi rendszerességgel kellene megrendezni, az Önkormányzat 
koordinálásával. 
 
 
I.2. Központosított Környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági adatgyűjtési rendszer 
kialakítása, nyilvánosság, társadalmi részvétel feltételeinek biztosítása 
 
I.2.1. Környezetvédelemmel, környezet egészségüggyel kapcsolatos adatok összegyűjtése, 
elemzése 
A környezetvédelemmel, társadalommal és gazdasággal kapcsolatos adatok gyűjtése az 
önkormányzati beruházások nyilvántartásán keresztül, az egyes hatóságok irányába történő 
adatszolgáltatási kötelezettség miatt részben megoldottnak tekinthető. Célszerűnek tartjuk a 
városra vonatkozó adatok rendszeres és előre meghatározott tematika szerinti 
összegyűjtését és értékelését, valamint egy központi helyre történő felhelyezését annak 
érdekében, hogy a képviselőtestület tájékozódjon a környezet állapotáról, továbbá a program 
végrehajtásáról, megvalósulásáról.  
 
I.2.2. Információs rendszer kiépítése 
A lakosság gyakran tájékozatlan a város környezeti ill. gazdasági állapotának tekintetében.  
 
A környezeti állapot javításának alapvető feltétele az arra jellemző adatok ismerete. Ezzel 
összefüggésben a cél olyan eszközök alkalmazása, melyek hatékonyan biztosítják a lakosság 
bevonását a környezetvédelembe.  
 
A gazdasági  állapot megismeréséhez és a gazdaság fejlődéséhez a város gazdaságára jellemző 
adatok ismerete mellett elengedhetetlenül szükséges a gazdasági lehetőségek ismerete is.  
 
A gazdasági programban megfogalmazott célnak megfelelően a városi internetes portál 
adattartalmának fejlesztése során ki kellene alakítani a különböző területeken egy-egy 
információs „sarkot” az internetes portálon. 
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Az adatbázis kialakításához javasoljuk bevonni az illetékes szakhatóságokat, civil 
szervezeteket. A minél szélesebb körben való terjesztés végett javasolt az adatbázis hatékony, 
egyszerű, jól kezelhető struktúrájának kialakítása, hozzáférés biztosítása.  
 
A számítógépes technika lehetőséget ad arra, hogy az információ áramlása kétirányú legyen, 
hiszen egy fórum beindításával a lakosság a polgármesteri hivatal munkatársainak jelezhetne 
allergén gyomnövényekkel, zöldfelületi elemekkel, játszótéri eszközökkel, kapcsolatos 
problémákat is. Illetve tájékozódni tudna a lakosság, a várost érintő beruházásokról, 
településszépítési, illetve felvilágosító kampányokról, pályázati lehetőségekről, és a városra 
vonatkozó környezeti ill gazdasági adatokról. 
 
 
II. Gazdasági célok 
 
II.1. Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások hasznosítása 
Székesfehérváron eddig az elmúlt években a szelektív hulladékgyűjtéssel, 
hulladékgazdálkodással, egészséges ivóvízzel és szennyvízelvezetéssel kapcsolatban történtek 
jelentős előrelépések. Ezeknek a rendszereknek a fenntartása mellett a jövőben az 
energiatakarékosságra, és a megújuló energiák hasznosítása szükséges nagyobb figyelmet 
fektetni.  
 
Az energia manapság igen drága, magas a gáz és villanyszámla, a fűtésszámla. Teljesen 
normális, hogy a hétköznapi ember életében a környezetvédelem mellett, fontos szempont 
saját pénztárcájának védelme is, ezért napjainkban az energiatakarékosság, és a zöld energia 
hasznosítása világszerte felfutó ágazat. 
 
A 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló 96/2009. 
(XII. 9.) OGY határozatban rögzített energiahatékonyság növelésére vonatkozó célokat jelen 
dokumentáció nem tartalmazza, de az elvek az általunk javasolt programokban is 
megjelennek. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban előírtakra tekintettel javasolt az 
energiahatékonyság növelése érdekében a városi intézmények energia megtakarítását 
jelentő beruházások meghatározását, priorizálását és ütemterv készítését. Szorgalmazni 
kell a lakossági energiatakarékos beruházások megvalósításának elősegítését fenntartható 
életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok 
(szemléletformálás, informálás, képzés) megvalósításával. Műszaki tapasztalatok alapján az 
épületek energetikai felújításával 15-30 %-os energia megtakarítás érhető el. 
 
A városi intézmények energiafelhasználásának csökkentése kiemelten fontos feladat. Az 
Önkormányzat részére javasolt az önkormányzati intézmények energiacsökkentési 
stratégiai tervének kidolgozása, amely magában foglalja: 

• Az intézmények energiafelhasználásának felmérését, adatok kiértékelését 5 évre 
visszamenően. 

• Jelenlegi energiaköltségek bemutatását. 
• Energiacsökkentési lehetőségek bemutatását. 
• Költségcsökkentési számítások elvégzését. 
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Az önkormányzati intézmények energiacsökkentési programján túlmenően szorgalmazni kell 
a város lakosságának körében is az energiacsökkentési program megvalósítását. 
Székesfehérvár országos szinten kiemelkedő helyen áll a lakóépületek felújításának területén. 
Az energihatékonyság további javítása érdekében javasolt lakossági konzultációk keretében 
felhívni a lakosság figyelmét az energiahatékonyság növelésének előnyeire, módszereire. Az 
energiahatékonyság növelésének módszerei az alábbiak lehetnek: 
 

• Energia-fogyasztó rendszerek korszerűsítése: fűtési szekunder rendszerek 
korszerűsítése.  

• Energiatakarékos épületek kialakítása: energia hatékony építőanyagok, hőszigetelés, 
nyílászárók cseréje 

• Energiatermelő rendszerek korszerűsítése: fűtési / hűtési rendszer primer oldal 
korszerűsítése.  

 
II.1.1. Energia-fogyasztó rendszerek korszerűsítése 
A kialakított fűtési rendszerek mindegyike eredeti állapotában alkalmatlan az 
energiatakarékos üzemeltetésre, így a rendszerek étalakítása elengedhetetlen. 
 
Fontos elvárás az energiával való takarékosság, az energiaköltség csökkentése. Ehhez meg 
kell teremteni minden épületben, lakásban a műszaki feltételeket, korszerűsíteni kell a 
felhasználói berendezéseket. Egyedileg szabályozhatóvá kell tenni a radiátorokat annak 
érdekében, hogy minden helyiségben a kívánt hőmérsékletet lehessen beállítani. A szabályozó 
szelepek kövessék a helyiség hőmérsékletének alakulását. Minden radiátor legyen felszerelve 
elektronikus fűtési költségosztóval, így mindenki a saját fogyasztása után fizet. A fűtési 
rendszernek szabályozottnak kell lenni, azaz minden lakásba kellő hőmennyiségnek kell 
eljutni. 
 
A meglévő fűtési rendszerek átalakítása alapvetően két fajta módon történhet: 

• A fűtési rendszer részleges felújításával: a lakásokban elhelyezkedő radiátorokat 
termosztatikus szelepekkel, szelepfejekkel és elektronikus fűtési költségosztóval látják 
el. Ezzel egyedileg szabályozhatóvá, mérhetővé teszik a lakások fűtését.  

• A fűtési rendszer teljes elbontásával: új szekunder oldalt alakítanak ki. Az új rendszert 
lakásonként egy előremenő és egy visszatérő csatlakozással építik ki. Minden lakás 
külön hőmennyiségmérőt kap. 

 
Az első megoldás a meglévő fűtési rendszer minimális átalakítását jelenti. Kevesebb 
munkával járó költséghatékony módszer. Mérnöki szempontból tökéletesnek mondható 
megoldás a meglévő egycsöves vagy kétcsöves rendszer teljes elbontása után lakásonként 
külön hőmennyiségmérővel mérhető kétcsöves vízszintes elosztású rendszer kiépítése. 
Azonban ez nagyon költséges megoldás. Tekintettel arra, hogy az átalakításoknál mindig 
vizsgálni szükséges a megtérülést, ez az átalakítás ebből a szempontból nagyon rossz helyen 
áll. 
 
Az épületfűtési rendszer korszerűsítése a felhasználók, társasházak, a tulajdonosi közösségek 
feladata. Az Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, fűtéskorszerűsítési alap 
létrehozásával segítséget tud nyújtani a megvalósítás anyagi forrásának biztosításához. 
Az Önkormányzat kezelésében lévő intézmények fűtéskorszerűsítésének elvégeztetése 
önkormányzati hatáskörbe tartozik. 
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II.1.2. Energiatakarékos épületek kialakítása 
Egy családi háznál általában a teljes hőveszteség 30 %-át a nem megfelelő hőszigetelő 
képességű határoló falakon keresztül veszíti el az épület. Hőszigetelő rendszer alkalmazásával 
ez a hatás csökkenthető. 
 
A hőszigetelés jelentősen csökkenti a fűtési költségeket, megszünteti az épületfizikai 
károsodásokat (páralecsapódás, penészesedés) és kedvezően befolyásolja a lakóklímát. Ehhez 
járul még, hogy a kevesebb tüzelőanyag felhasználás következtében csökken a károsanyag-
kibocsátás, s ezáltal tisztább lesz a levegő és kellemesebb a környezet. A homlokzati falak 
hőszigetelésének legismertebb fajtái:  

• a hőszigetelő vakolattal készülő,  
• a hőszigetelő lemez szigetelésű, szerelt burkolatú, 
• a hőszigetelő lemez szigetelésű, vakolt fedőrétegű 
• a kőzet- vagy üveggyapot szigetelésű köpenyfalas módszer. 

 
A homlokzati hőszigetelési módszerek új és felújításra kerülő régi épületek utólagos 
hőszigetelésére egyaránt alkalmasak. Hatásosságuk elsősorban a hőszigetelő réteg anyagától 
és vastagságától függ. A hőszigetelés általában a homlokzati fal külső oldalára kerül. Belső 
oldali hőszigetelést csak ritkán, rövid ideig fűtött épületek (helyiségek) esetében tanácsos 
készíteni. Ellenkező esetben a hőszigetelő réteg és a homlokzati fal csatlakozásánál 
páralecsapódásra kell számítani, ami penészesedésre és gombásodásra vezethet.  
 
További energiatakarékosságot lehet elérni egyes falfesték hőszigetelő adalékanyagainak 
alkalmazásával. A hőszigetelő adalékanyagok alkalmazásának előnyei: 

• Csökkennek a fűtési és a hűtési költségek: ugyanazon hőmérséklet biztosítása 
kevesebb fűtőanyag felhasználást igényel 

• Belső falfelületeken használva télen bent tartja a meleget, külső falfelületeken 
használva segít a nyári meleg elleni védekezésben.  

• csökkenti a kondenzációs problémákat - a fal felületének a hőmérséklete emelkedik, 
így jelentősen csökken a páralecsapódás veszélye.  

• Használatával csökken a légszennyező anyag kibocsátás - mivel kevesebb a fűtőanyag 
felhasználás 

 
Az épületek energiahatékonyságának növelése érdekében elengedhetetlen a megfelelő 
nyílászárók alkalmazása. Nyílászáró cserét kell végezni, ha: 

• anyagában tönkrement, például a régi fa szerkezet elkorhadt, a nedvesség tönkretette 
és már nem menthető meg az állapota,  

• sérült és gazdaságosan már nem javítható,  
• nem felel meg a hőszigetelési követelményeknek.  

 
A legtöbb esetben a nyílászáró csere során a fa nyílászárókat műanyagra cserélik. A műanyag 
nyílászárók előnyei: 

• többfunkciós kivitel 
• könnyen tisztítható 
• megfelelő hőszigeteléssel rendelkezik 
• olcsóbb, mint a fa nyílászáró 
• kevesebb törődést igényel, mint a fa nyílászáró 
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Hátrányai: 
• nem természetes 
• rendszeres szellőzés elmaradása esetén penészedés léphet fel 
• páradús helyiségek, kazán ill. vízmelegítőt tartalmazó helyiségek állandó szellőzését 

biztosítani kell 
 
A városnak törekedni kell az épületek energiahatékonyságának növelésére a meglévő épületek 
utólagos hőszigetelésének és a nyílászárók cseréjének elvégzésére. Ezen cél érdekében el kell 
végezni a panel-program keretében az energiahatékonyság növelése alá még be nem vont 
társasházak külső hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét illetve fokozott figyelmet kell 
fordítani az újonnan kiírt pályázatokra. Ennek érdekében javasoljuk, hogy az 
Önkormányzat tartson rendszeres tájékoztatást a pályázati lehetőségekről. 
 
Meglévő családi házak felújításánál a lehetőség szerinti 60 százalékos energia megtakarítás 
elérése a cél. Ezt az utólagos hőszigetelés, a nyílászárók szigetelése vagy cseréje mellett, a 
fűtési rendszer korszerűsítésével lehet elérni. Ezzel radikálisan csökkenthető a rezsiköltség, 
így belátható időn belül megtérül a beruházás. 
 
Az újépítésű házaknál az „A” plusz kategóriát elérő épületekre biztosítható csak közösségi 
támogatás. Ez az Európai Unió jelenlegi épületenergetikai direktívájánál is szigorúbb elvárás, 
amely viszont az évtized végére már minden újépítésű ingatlan esetében kötelező lesz majd.  
 
II.1.3. Energiatermelő rendszerek korszerűsítése 
Az energiatermelő rendszerek korszerűsítésének célja olyan energia előállító rendszerek 
kifejlesztése és alkalmazása, amelynek segítségével csökkenthető a fosszilis tüzelőanyag 
felhasználás ill. a környezetterhelés. A fosszilis tüzelőanyagok felhasználását csökkentő 
eljárások a megújuló energiaforrások használatára összpontosulnak. Az erre vonatkozó 
programokat a következő fejezetek tartalmazzák.  
 
Javasoljuk előtérbe helyezni az új építésű ingatlanok esetében a közös energiaellátó 
központ alkalmazását az egyedi ellátó rendszerek kialakításával szemben.  
 
 
II.2. Közlekedésfejlesztés 
A közlekedés ma válságterületnek számit. Az egyéni közlekedés igényeit az úthálózat nem 
képes kielégíteni, a közösségi közlekedés pedig folyamatosan leépülőben van mind a városi, 
mind a megyei, de leginkább a regionális szegmensben. A városok legkomolyabb problémája, 
hogy a közösségi közlekedés – bár teljesítménye nem alacsony – egyáltalán nem vonzó az 
utasok számára, így jórészt kényszerből választják a személygépkocsi helyett. A kerékpáros 
közlekedés vonzereje szintén alacsony, jórészt a megfelelő kerékpárutak hiánya, illetve a 
közlekedési kultúra miatt. Látható tehát, hogy a minőségi közlekedés alapvető eszköze ma a 
többség szemében csupán az autóra korlátozódik, ami viszont a már ma sem megfelelő, és a 
városok nagy részén nem bővíthető közúti kapacitások szűkösségét idézi elő. Ennek 
eredményei: dugók, időveszteség, rossz levegőminőség, és zajterhelés. 
 
Székesfehérváron több jelentős forgalmat lebonyolító út halad keresztül. Különösen jelentős a 
Palotai út, Balatoni út, Budai út forgalma. A város alapállapot vizsgálata megállapítást nyert, 
hogy a város esetében a közlekedésből adódó légszennyezőanyag kibocsátás mértéke 
meghatározó. 
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A közúti forgalomból származóan igen magas környezeti zajterhelés éri a várost, ami 
nagyrészt annak köszönhető, hogy a nagy forgalmat lebonyolító közutak közvetlen közelében 
lakóépületek találhatók. Zajtól védettebb területnek csak a kis forgalmú, lakóterületeket 
kiszolgáló utak minősülnek.  
 
Különösen veszélyezteti a forgalom, és annak környezeti hatásai – légszennyező-anyag 
kibocsátása, közlekedési zajterhelés – a város fokozott védelmet igénylő intézményeinek 
működését. A fő- és forgalmi, valamint a gyűjtőutak forgalma határértéket meghaladó zajjal 
terheli ezen intézményeket. 
 
Az elvégzett állapotértékelések után elmondható, hogy Székesfehérváron a közlekedés okozta 
levegőt érő káros hatás valamint a zajterhelés enyhítésére közlekedésszervezési intézkedések 
meghozatala szükséges.  
 
Székesfehérvár 2012-2017 évre szóló Környezetvédelmi Programjával összhangban a 
közlekedésszervezési célok a következő programpontok köré összpontosulnak: 

• Átmenő forgalom csökkentése 
• Városi útkapcsolatok kialakítása 
• Belvárosi védett  övezet kialakítása 
• Lakóövezeti utak forgalomcsökkentési feladatai 
• Parkolási lehetőségek javítása 
• Közösségi közlekedés fejlesztése 
• Kerékpárutak fejlesztése, kerékpáros közlekedés népszerűsítése 

 
A programpontok segítségével lehetőség nyílik a városon átmenő forgalom csökkentésére, az 
egyéni gépkocsi használat számának, és úthosszának csökkentésére, vagyis a fenntartható 
közlekedés irányában történő elmozdulásra. 
 
II.2.1. Átmenő forgalom csökkentése 
A város köré eddig megépült elkerülő utak jelenleg is jelentős átmenő forgalmat bonyolítanak 
le, mentesítve ezzel a település belső úthálózatát. Mindezek ellenére még jelenleg is akadnak 
forgalomtorlódási  problémák a teljesen ki nem épült elkerülő hálózat miatt. Ilyen a 8-as út Új 
Csóri úti szakasza, ahol a Szárazréti nagy korforgalmi csomópontnál a reggeli és délutáni 
időszakban jelentősek a forgalmi torlódások. A problémát a nyugati elkerülő út III. ütemének, 
a Feketehegyet délről elkerülő szakaszának megépülése jelentené. 
 
Végrehajtandó célok, feladatok: 

• a történelmi fejlődés során kialakult úthálózat értékeinek megőrzése mellett a 
városközpontot mentesítő, új decentralizált pontok létesítése, 

• a közúti közlekedésben a távolsági forgalmat levezető és térségen belüli kapcsolatokat 
szervező pályák lehetőség szerinti szétválasztása, 

• a természeti és épített környezet adottságai alapján strukturált, kiegyensúlyozott 
területszerkezet létrehozása, a környezeti terhelhetőség figyelembevételével a 
közlekedési szállítási formák funkciók szerinti alakítása. 

 

II.2.2. Városi útkapcsolatok kialakítása 
Útépítési beavatkozások, tervezett beruházások: 

• Déli elkerülő út az M7 autópálya nyugati oldalán történő kapcsolat létesítése, 
• Mura utca - Bakony utca átkötő út megépítése, 
• Bakony utca – Nyugati elkerülő úti kapcsolat kiépítése, 
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• Belső tehermentesítő út (Balatoni út – Széchenyi út –Varalja sor – Mártírok útja) 
létesítése, 

• az elkerülő út II. ütemének átadásával a déli szakasz városi főút jellegű kihasználása. 
 
Forgalomszabályozási beavatkozások: 

• célforgalmi vizsgálatok alapján tanulmányok készítésével egyeztetésükkel gazdaságos, 
meglevőre épülő új közlekedési rendszer kialakítása, 

• a hiányzó közlekedési kapcsolatok biztosítása  
• kapacitást növelő csomópontok kialakítása  
• a Teleki Blanka Gimnázium - Szent Imre Általános Iskola által határolt „kis Budai” út 

szakaszának gépjármű forgalom előli lezárása, 
• jelzőlámpa-rendszer korszerűsítése, összehangolása, forgalomfüggő programok 

alkalmazása, 
• csomópontokban a közösségi közlekedés és a kerékpáros közlekedés előnyben 

részesítése. 
 
II.2.3. Belvárosi védett  övezet kialakítása 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• a történelmi belváros lezárása az általános gépjárműforgalom elől  
• a behajtás fizikai akadályozása esztétikus, a történelmi környezetbe illő, korszerű 

beleptető rendszerrel, 
• újabb sétáló utcák, útszakaszok kijelölése (Távirda, Arany Janos, Megyeház, Oskola, 

Jókai utca, Fő utca átvezetése a Zichy ligetbe), 
• buszsáv kialakítása a Várkörúton a parkolósáv megszűntetésével. 

 
II. 2.4. Lakóövezeti utak forgalomcsökkentési feladatai 
Több lakóövezeti útnál folyamatosan fennálló probléma, hogy átmenő útként használják 
azokat, mivel nem megfelelő a csomópontok kialakítása a főutakkal, illetve nem megfelelő 
ezeken az utakon a célforgalom szabályozása sem. További probléma több lakóövezeti útnál a 
jól megtervezett, megfelelő területi sebességszabályozás hiánya.  
 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• a határoló főutak, csomópontok felülvizsgálata, átalakítása, az átmenő forgalom 
megszűntetése a célforgalom szabályozása érdekében, 

• az egyes területegységek úthálózatának, forgalmi rendjenek módosítása, a területi 
sebességszabályozás bevezetése, 

• az övezeteken belüli elsőbbségszabályozás megszűntetése, az övezetek határain a 
forgalom csillapítása fizikai eszközökkel, 

• az övezetek határain az indokolatlan sebességkorlátozások megszűntetése a forgalom 
mielőbbi főhálózatra történő levezetése érdekében, 

• a közterület-minőség javítása a haladó forgalom kordában tartásával, a parkolás 
szabályozásával, az utcaburkolatok javításával. 

 
II. 2.5. Parkolási lehetőségek javítása 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• fizetős parkolóhelyek számának növelése a város nagy forgalmú pontjain, 
• tartós parkolás utcafelületen kívüli megoldása, 
• parkoló garázsok, parkolóházak létesítése, 
• idő- és tarifaszabályozással a parkolásai igény egy részének távoltartása, 
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• P+R (azaz „Park and Ride”) parkolók kialakítása a város peremterületein forgalomvonzó 
létesítmények, bevásárlóközpontok mellett, ahol a megfelelő közösségi közlekedési 
kapcsolatok biztosítva lennének. 

 
II. 2.6. Közösségi közlekedés 
A város tömegközlekedési hálózata közel 20 éve alakult ki. A belvárosban található a helyi és 
távolsági autóbusz pályaudvar, amelyen keresztül a buszforgalom nagysága biztonságosan nem 
vezényelhető le. A buszpályaudvar földrajzi fekvése megfelel az utazási igényeknek. 
 
Elengedhetetlen egy multimodális Közösségi Közlekedési Központ kialakítása a Vasútállomás 
térségében a szükséges közúti kapcsolatok kialakításával együtt. A közösségi közlekedési 
központ kialakításával közvetlen csatlakozás jönne létre mind a vasúti, mind a távolsági busz 
közlekedésben Székesfehérváron, megkönnyítve ezzel a távolsági tömegközlekedést a 
térségben. 
 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• színvonalas, biztonságos, gazdaságos, környezetkímélő, a lakosság időmérlegét javító, 
kényelmes hálózatrendszer kialakítása, mely a jelenleginél jobb kiszolgálást, sűrűbb 
járatokat és könnyebb elérést biztosít, 

• akár napszakonkénti eltérő menetidejű, útvonalú és ütemes menterenddel a lakossági 
igények kiszolgálása, 

• megfelelő átszállási helyek biztosítása, minden városrészből lehetőleg egy átszállással 
bárhová el lehessen jutni, 

• időalapú és csoportos jegyrendszer bevezetése, elektronikus bérlet, városkártya rendszer 
használata. 

 
Folyamatban van az új autóbusz-vonal hálózat és menetrend kidolgozása, bevezetése. 
 
II.2.7. Kerékpáros közlekedés 
Elsődleges prioritásként előtérbe kell helyezni a kerékpáros közlekedést. A lakosság számára 
természetessé kell tenni legalább a kistávolságú kerékpárhasználatot. A fejlesztés eszközei: 
szemléletformálás, összefüggő kerékpár közlekedési hálózat, biztonságos kerékpár útvonalak, 
kerékpárutak, kerékpársávok.  
 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• a város jelenlegi kerékpárút-hálózatának összeköttetéseit biztosítani kell, 
• a belváros körül kerékpárutakat kell létesíteni  
• a Város agglomerációs körzetét kerékpárutakkal is elérhetővé kell tenni, 
• közösségi kerékpár-hálózatot kell kialakítani a megfelelő szolgáltatási háttér (kerékpár 

lerakók, kölcsönzési pontok, szerviz), 
• kerékpáros parkolók kialakítása. 

 
II.2.8. Városi vasút – helyi érdekű vasút 
Megvalósítandó célok, feladatok: 

• a város agglomerációjába sorolható települések összefogásával az elővárosi vasúti 
közlekedés kiépítése további nagy előrelépést jelenthetne a közúthálózat terhelésének 
csökkentésében, 

• a meglévő vasúti infrastruktúra bekapcsolása a városrészek közötti közlekedésbe, 
városon belüli megállók kialakítása (Feketehegy, Alba Ipari Zóna, Kórház, Sóstó, 
Kisfalud). 
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II.3. Komplex hulladékgazdálkodási technológia alkalmazása 
A Komplex hulladékgazdálkodási rendszer a  hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtésével, 
megfelelő módon történő kezelésével lehetőséget nyújt a lerakásra kerülő hulladékok 
mennyiségének csökkentésére, a fenntartható hulladékgazdálkodás elősegítésére. Erre a célre 
tervezett intézkedéseket Székesfehérvár 2012-2017. évre vonatkozó Hulladékgazdálkodási 
tervével összhangban mutatjuk be. 
 
A hulladékhasznosítási célokat az alábbi intézkedések végrehajtásával lehet elérni: 

1. szelektív gyűjtés fejlesztése házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiterjesztésével, 
további hulladékudvar ill. gyűjtőszigetek kialakításával 

2. regionális hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása kezelőközpont létesítésével, 
válogatómű kapcitásbővítésével 

3. a települési hulladék tüzelőanyagként történő, másodnyersanyagként való termikus 
hasznosítása 

4. zöld- és biohulladék komposztálással történő hasznosítása 
5. újrahasználati központok üzemeltetésével az elfekvő elektromos berendezések, 

bútorok és ruházat újbóli használatba történő bevonása, 
 
Intézkedések: 
1.) Szelektív gyűjtés kiterjesztése 
A házhoz menő sárga zsákos, és biohulladék-gyűjtésbe a település lakosságának minél 
nagyobb hányadának bevonása. Hulladékudvar kialakítása, gyűjtőszigetek számának növelése 
55-ről 92-re. 
 
2) Regionális hulladékkezelő központ kialakítása 
A Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi hulladéklerakó területén kezelőközpont létrehozása 
MBH kezelő kialakításával, amely magában foglalja a mechanikai kezeléshez szükséges 
aprító és rostáló berendezést, valamint a biológiai kezelés megvalósítását. A jelenlegi 
válogatómű kapacitása nem fogja tudni kielégíteni a regionális hulladékgazdálkodási rendszer 
kialakításából eredő többletigényt, így a meglévő mellé egy új nagyobb kapacitású 
válogatómű kialakítása tervezett. 
 
3.) A települési hulladék tüzelőanyagként történő, másodnyersanyagként való termikus 
hasznosítása 
A Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése projekt keretében a 
kezelőközpontból kikerülő durva frakció utóaprítás, bálázás után cementműbe kerül termikus 
hasznosításra 
 
4.) Zöld- és biohulladék elkülönített gyűjtésének bevezetése 
A meglévő mellé egy új komposztáló telep kialakítására kerül sor a hulladéklerakó területén. 
A komposztáló maximális kapacitása így 26 200 t/év. 
A hulladéklerakóba lerakandó hulladék szervesanyag tartalmának csökkentésére, illetve a 
komposztáló telep kapacitásának kihasználása végett szükséges a biológiailag lebomló 
hulladék mind nagyobb arányban történő szelektív gyűjtése.  
 
A biológiailag lebomló hulladék hasznosítási arányának növelése céljából házi komposztáló 
edények kiadását tervezik megvalósítani a Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
fejlesztésének keretében. 



SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
LOCAL AGENDA 21 - A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 

 

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft. 1028 Budapest, Muhar u. 54. 87 

5) Újrahasználati központok kialakítása 
A Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében a kijelölt hulladékudvarban 
használt ruha, bútor és elektronikai berendezések gyűjtése, majd átadása történik karitatív 
szervezetnek. 
 
A hulladék ártalmatlanítás, hasznosítás megvalósításához szükséges kapacitásokat a Közép-
Duna- Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmánnyal 
összhangban a következő táblázat mutatja. 
 
46. táblázat: Hulladékártalmatlanítási és –hasznosítási célkitűzések szükséges kapacitásai 

Létesítmény Meglévő 
mennyiség, db 

Meglévőn felül 
tervezett 

mennyiség, db 

Összes 
mennyiség, db 

Hulladékudvar 1 2 3 
Újrahasználati központ 0 1 1 
Gyűjtősziget 57 35 92 
Válogatómű 1 1 2 
Komposztáló 1 1 2 
MBH 0 1 1 
Lerakó 1 0 1 
 
Hulladékudvar 
A jelenlegi hulladékudvaron felül a településen még 2 db hulladékudvar kialakítása tervezett. 
A hulladékudvarokban az alábbi hulladékfajták átvételét tervezik: 

• papír, 
• műanyag, 
• üveg, 
• fém, 
• háztartási lom, 
• veszélyes hulladék (akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes göngyölegek, 

fáradt olaj, gyógyszerek és göngyölegeik, növényvédő szerek és göngyölegeik, 
olajos hulladékok), 

• egyéb gyártói felelősség körébe tartozó nem veszélyes hulladék (pl. 
gumiabroncs). 

 
A település egyik hulladékudvarán újrahasználati központ kerül kialakításra.  Ezekből a 
központokból a lakosság nyitvatartási időben igény szerint viheti el a mások által oda leadott, 
még használható tárgyakat. Azon tárgyak, melyeket nem visznek el huzamosabb ideig, 
karitatív szervezeteknek kerülnek átadásra.  
 
Gyűjtősziget 
A hulladékgyűjtő szigeteken 4 frakció gyűjtése tervezett: 

• papír, 
• műanyag, 
• fém, 
• üveg. 
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A frakciók gyűjtése 1,1 m3-es műanyag gyűjtő konténerekben tervezett. Mindegyik frakció 
részére 1-1 konténer beállítását tervezik, tekintettel arra, hogy a papír és műanyag 
begyűjtéséhez kapcsolódóan a tervezési terület lakosságának 85 %-ban bevezetésre kerül a 
házhoz menő gyűjtés is. 
 
Válogatómű 
A Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakó területén található válogatómű 
kapacitásnövelése érdekében új kétsoros válogatósorból álló Válogatómű kiépítése tervezett. 
 
Komposztáló 
A településen és gyűjtőkörzetében keletkező biológiailag lebomló hulladékok kezelésére 
szolgáló komposztáló telep már rendelkezésre áll. A növekvő igények kielégítésére a telep 
bővítése és technológiai korszerűsítése tervezett. A komposztáló a vegyeshulladék kezelést is 
magában foglaló komplex kezelőmű részét fogja képezni. 
 
MBH 
A mechanikai biológiai kezelés részletes ismertetését a Közép-Duna-Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján 
mutatjuk be. 
 
Mechanikai-biológia kezelés menete 
 
1. Hulladék fogadása, átvétele 
A beszállított hulladék mérése hídmérlegen, a hulladék fogadása pedig fedett előkezelő 
csarnokban történik. A hulladék feldolgozása a szállítójárművekről történő ürítést követően 
folyamatos, de 2-3 napos tárolt mennyiség raktározható az épületben. 
 
2. Hulladék mechanikai előkezelése 
A kezelőműben a vegyes hulladékot és a válogatóművi maradékot előzetesen lassú forgású 
hengerműves aprítóval aprítják, majd dobrostálával leválasztásra kerül a hulladék 80 mm-nél 
nagyobb frakciója (durva I. frakció). Ennek aránya a begyűjtött vegyeshulladékhoz képest kb. 
25%. Ez a - döntően papír és műanyag összetételű magas (17,5 MJ/kg) fűtőértékű termikusan 
hasznosítható - frakció utóaprításra, ezt követően bálázásra, majd elszállításra kerül. 
Értékesítése a váci cementmű irányába tervezett, a cementmű által megkövetelt 40 mm alatti 
szemcseméretűre történő kezelést követően. A durva I. frakció leválasztásával egy időben 
történik meg a vegyes hulladék fém- és inert hulladék tartalmának leválasztása is a rosta 
kihordó szalagján. A fém hulladékot a válogatóművekben bálázzák, majd értékesítik. Az inert 
hulladék a későbbi kezelési technológiák eredményeként tovább már nem hasznosítható 
hulladékfrakciókkal együtt lerakásra kerül. 
 
A leválasztott durva I. frakciót 40 mm alá kell aprítani. Utóaprítás után a jobb szállíthatóság 
és kezelhetőség érdekében bálázógépekkel kb. 0,9 m3-es bálákba tömörítik, a bálákat a 
berendezés fóliázza a kiszóródás megakadályozása érdekében. A bálákat bálaszállításra 
alkalmas tehergépjárművek szállítják a cementműbe. 
 
3. Előkezelt hulladék biológiai érlelése, stabilizálása 
A rostálásból kikerülő 80 mm alatti frakció homlokrakodókkal a biológiai kezelőtérre kerül. A 
biológiai stabilizálás szemipermeábilis membránnal fedett és az aljzatukban levegőztető 
csatornákkal kiépített, betontámfalas, 6,5-8 m talpszélességű, max. 3,3 m magasságú silókban 
megy végbe.  
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A levegőztető csatornák ventilátorok segítségével biztosítják a folyamathoz szükséges levegő 
áramoltatását a hulladéktesten keresztül, egyúttal lehetővé teszik az érlelés során keletkező 
csurgalékvíz elvezetését is. A szemipermeábilis membrán alkalmazása lehetővé teszi az 
optimális, kiegyenlített hőháztartást a hulladéktömegben, miközben ezt a hő visszatartást aktív 
levegőztetés egészíti ki, amely biztosítja az anyag teljes és folyamatos higienizációját a 
folyamat alatt. A stabilizálási folyamat szükséges időtartama ~28 nap. 
 
A kezelés során bekövetkező tömegcsökkenés mértéke átlagosan 23,3 % a biológiai kezelésre 
került anyagmennyiséghez viszonyítva. 
 
4. Stabilizált hulladék mechanikai utókezelése 
A biológiai kezelés befejeztével a szemipermeábilis fedőmembránt lebontják, majd a 
hulladékot a silókból homlokrakodóval eltávolítják és a fedett utókezelő csarnokba szállítják. 
Dobrostával a stabilizált anyagtömegből elkülönítésre kerül a 20 mm alatti nagyságú ún. 
finomfrakció, mely ca. 32 m/m %-ot tesz ki. Ez a frakció 1 hónapos utóérlelés után kerülhet 
hasznosításra; megfelelő minőség esetében tájrendezésre, bányarekultivációra hasznosítható. 
A környékbeli bányák ezt a frakciót hajlandóak átvenni.  
 
A fennmaradó 60 % lerakásra kerül a leválasztott durva II. frakcióval és inert hulladékkal 
együtt. 
 

Hulladéklerakó 
A Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi hulladéklerakó ártalmatlanítási kapacitása jelenleg a 
település hulladékártalmatlanítási szükségleteit kielégíti. Szükség esetén további kapacitások 
nyerhetők a meglévő depónián dombépítéses technológiára való áttéréssel, illetve a depónia 
további magasításával. Új lerakó építése nem tervezett. 
 
 
II.4. Fenntartható ökologikus vízgazdálkodás 
A települési vízgazdálkodásnak szervesen illeszkednie kell a megyei, térségi, illetve az 
országos vízgazdálkodás rendszerébe. A takarékos és átgondolt felhasználási alapelveknek itt 
is ugyanúgy kell érvényesülnie. Ebből következően az emberi vízfelhasználás tervezését 
három alapelvnek kell vezérelnie 
 

• Minél kevesebbet használjunk. 
• Minél kevésbé szennyezzük el. 
• Minél többet forgassunk vissza. 

 
A jövő integrált vízgazdálkodásában az anyagforgalmat a lehető legtöbb helyen körré kell 
zárni. Egy adott vízmennyiséget nem csak egyféle módon lehet felhasználni. A kaszkád elv 
szerint a vizet mindig a következő fokozat megkívánt tisztasági állapotba kell hozni, vagyis 
fokozatosan még több felhasználási módot is lehet alkalmazni az elszennyeződés után. 
 
A XXI. század elejének megfelelő városi vízgazdálkodási stratégiát öt cél jellemzi, és a városi 
hidrológiai ciklus teljes körű gazdálkodásának nevezik.  
 

• A városi lefolyás csökkentése a csúcs-vízhozam redukálása céljából; 
• A szennyezés csökkentése a szennyezőanyagok összegyűjtése és kezelése révén; 
• A csapadékvíz visszatartása és lehetőség szerint maximális felhasználása; 
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• A városkép javítása a vízfelületek megjelenítésével és beillesztésével a funkcionális 
zöldövezetekbe; 

• Az infrastrukturális költségek csökkentése, például a csapadékvíz zöldfelületekre 
vezetésével. 

 
II.4.1. Vízellátás biztonságának növelése 
 
Fenntartható ivóvízbázis kialakítása 
A város vízellátását biztosító vízbázisok: 

• Sóstói,  
• Aszal-völgyi  
• Csóri Vízmű,  
• Rákhegyi Vízmű biztosítja. 

 
A városon kívül elhelyezkedő Csóri vízbázist valamint a Sóstói és az Aszalvölgyi vízbázist a 
FEJÉRVÍZ Zrt üzemelteti. A Rákhegyi vízbázis jelenleg állami tulajdonban van. A 
Környezetvédelmi programmal összhangban javasolt önkormányzati tulajdont szerezni 
Rákhegyi vízbázis tulajdonrészében az olcsóbb ivóvíz szolgáltatás biztosítása érdekében. 
 
Továbbá javasolt a közigazgatási területen történő ivóvízbázis keresésével/felmérésével az 
önkormányzat függőségének csökkentésére nyílhat lehetőség, amennyiben megfelelő 
ivóvízbázist találnak a vizsgálatokkal. 
 
Vezetékhálózat cseréje 
A vízvezeték javítási és rekonstrukciós munkáit rendszeresen végzi a közszolgáltató, amit 
javasolt, és szükséges a továbbiakban is folytatni. 

 
II.4.2. Víz megtartása, hasznosítása 
2008-ban elkészült a város felszíni vízelvezetési tanulmánytervének felülvizsgálata, melyben 
javasolt munkák elvégzése indokolt. Továbbra is szükséges a csapadékcsatorna hálózaton az 
éves fenntartási munkák végzése, a csatornahálózat állapotának ellenőrzése, felülvizsgálata, 
illetve a digitális közmű nyilvántartás elkészítése/elkészíttetése, majd naprakészsége. 
 
A vízkészletek világméretű és erőteljes fogyatkozásával kapcsolatban egyre inkább az 
érdeklődés homlokterébe kerül az élővilág és a társadalom számára is létszükségletet jelentő 
ökológiai vízigény fogalma. Az ökológiai vízigény fogalmán azt a vízmennyiséget és 
vízminőséget kell érteni, ami valamely földrajzi térség valamennyi adottságához 
alkalmazkodott élővilág alapvető létfeltételeit korlátozás nélkül biztosítja, azaz a rá jellemző 
szerkezeti (struktúrális) és működési (funkcionális) sajátosságok szabályszerű és folyamatos 
fenntartásához szükséges.  
 
Az ökológiai vízigények kielégítésénél kiemelten szükséges hangsúlyozni, hogy mindig kettős 
követelményrendszernek kell együtt és egyszerre érvényesülnie: a mennyiséginek és a 
minőséginek. 
 
Tehát az ökologikus vízhasználat alatt a teljes vízkörforgás elősegítését, a vízmegfogást, a 
kezelés utáni újrahasznosítást, és visszaforgatást értjük. 
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Vízmegtartás- belterületen 
A belvárosi területeken a burkolt felületekről a csapadékvíz túlzott elvezetése következtében a 
növekvő talajvízmélység miatt is megoldást kell találni a talajvízpótlásra, a növényzet 
vízellátásának javítása céljából. Ehhez lehetővé kell tenni a csapadékvíznek a korábbinál 
nagyobb arányú beszivárgását. 
 
Az éghajlatváltozás során az összességében kevesebb csapadék intenzitása megnövekedett, 
emiatt a talajba beszivárogni képes hányada csökken, a lefolyásé növekszik, amely mind a 
belterületeken, mind a külterületeken jelentős elöntéseket, és egyéb gondokat eredményezhet. 
 
Ha a talajvíz csapadékvíz általi utánpótlódásának egyensúlya a csapadékvíz-beszivárgás 
megszűnte miatt felborul, a talajvíz trendszerű süllyedése a vízellátást, a vegetáció fejlődését, 
az épületek süllyedését, stb. is befolyásolja. 
 
Az elöntések elkerülése érdekében, a beszivárogtatás lehetőségének megteremtésén túl, - az 
egyre hevesebb csapadéktevékenységet figyelembe véve- a csapadék bizonyos részének 
elvezetésére is szükség van. 
 
Az alábbi intézkedések vizsgálatát javasoljuk a belvárosi településrészeken a 
csapadékvizek elvezetésére: 
• A vízzáró burkolt felületek csökkentése, a burkolt felületekről az esővíz gyűjtése és 

hasznosítása a zöldfelületek érdekében. 
• Az utcák frissítő és portalanító locsolásához - amely a magas pollenszennyezettség ellen is 

védene - ivóvíz helyett csapadékvíz felhasználása. 
• További csobogók és nyitott vízfelületek a város közlekedési és kiemelt találkozási 

pontjainál is. 
 
Vízháztartási szempontból előnyös a csapadékvíz lehető legnagyobb arányú helybentartása, de 
mint minden hasonló kérdésnél nem csak a vízmennyiségi, de a vízminőségi szempontok is 
nagy hangsúlyt kell, hogy kapjanak. Ennek figyelembe vételével megfontolandó, hogy a 
nagyobb forgalmú útszakaszok jelentős szennyezésnek kitett felületeiről lefolyó 
csapadékvizek esetében a szikkasztás (beszivárogtatás) talajvízkészlet növelő hatása, vagy 
ugyanennek szennyező hatása a jelentősebb. Meg kell vizsgálni a felszíni befogadóba vezetés 
lehetőségét, illetve vízminőségi követelményeit. A döntéshez a várható szennyezések 
mértékét, a talajvíz szintjét, a lejtési viszonyokat célszerű figyelembe venni. 
 
Továbbá javasolt megvizsgálni a tisztított szennyvíz helybentartását a csapadék csökkenés 
hatásának kompenzálására. 
 
Lakossági vízmegtartás 
A lakossági vízfogyasztásnak csak mintegy 5 %-a jut be az ember szervezetébe, további  
25-30 %-a pedig testünkkel kerül közvetlen kapcsolatba (fürdés, mosogatás). Csupán e 
vízmennyiségnek kell minden szempontból kifogástalan (ivóvíz-minőségűnek) lennie. A 
tisztítás (mosás, gépkocsi mosás, takarítás, valamint WC-öblítés) céljára használt vizek 
minőségi követelménye lényegesen alacsonyabb szintű. 
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A jövőben a tiszta mélységi vízkészletekkel való takarékosság érdekében törekedni kell az 
ivóvízhasználatok során a víztakarékossági és ökológiai elvek előtérbe helyezésére. Ilyenek a 
szürkevizek és a tisztított szennyvizek újrahasznosítása, a kétkörös házi vízellátó rendszerek 
kialakítása, stb. Növelni kell a szennyvíztisztítást, többek között a felszín alatti ivóvízbázisok 
védelme érdekében. 
 
A lakossági és üzemi vízfelhasználókat az ésszerű fogyasztásra kell ösztönözni. Ezt nem csak 
az ivóvíz árának emelésével, hanem alternatív, nem hagyományos szolgáltatási rendszerek 
kiépítésével lehet elősegíteni. 
 
A nem hagyományos vízszolgáltatási rendszerek közé tartoznak a következő megoldások: 

• Kétkörös rendszerek 
• Szürkevíz felhasználás 
• Csapadékvíz felhasználás 

 
A csapadékvíz, mint készlet jelenleg felértékelődött. Helyi felhasználása nem ivóvíz 
minőséget igénylő célokra ma már terjedőben van, és a jövőben minden bizonnyal jelentősége 
növekedni fog. 
 
Az esővíz gyűjtése és felhasználása mosásra locsolásra, gépkocsi mosásra, tüzivízként vagy 
WC öblítésre tovább csökkenti a vezetékes ivóvíz felhasználás mennyiségét. Ha az esővíz 
mechanikai tisztítására lehetőség van, akkor az a mosógépekhez is felhasználható. 
 
A csapadékvíz többcélú hasznosításához homokszűrős, vagy egyéb (pl. aktív szenes) tisztítási 
megoldást kell alkalmazni. A tetőfelületekről gyűjtött csapadékvíz átlagos esetben a 
háztartásonkénti használati vízigény mintegy 25-30 %-át tudja fedezni. A tárolókból túlfolyó 
víz a házi kertekben kialakított tavacskákba vagy a csapadékelvezető hálózatba vezethető. 
 
A szürkeszennyvíz helyi mechanikai és biológiai tisztításával és újra felhasználásával 
locsolásra és WC öblítésre, gépkocsi mosásra alkalmas vizet lehet előállítani. Amennyiben 
például a WC öblítéshez szükséges vizet a helyben “termelt” és tisztított víz szolgáltatja, az 
ivóvíz felhasználás akár 40 %-al is csökkenhet, ugyanennyivel csökkentve a csatornahálózat 
terhelését is. 
 
A lakossági felvilágosító kampányok keretei között célszerű lenne ösztönözni a 
lakosságot, hogy a csapadékvizet több célra is felhasználják, illetve támogatni kellene, 
hogy a gépészeti felújítás esetén a szürkeszennyvíz vezeték (mosdók, fürdőkádak, 
zuhanyozók, egyes esetekben megegyezés szerint mosógépek használt vizéhez) és a 
feketeszennyvíz vezeték szétválasztásra kerüljön. A kampány keretei között az alternatív 
megoldások kivitelezésével foglalkozó cégek is meghívásra kerülhetnének. 
 
II. 4.3. Szennyvízelvezetés fejlesztése 
Székesfehérvár 2009. év végén KEOP pályázat keretében támogatást nyert a város elmaradt 
részei szennyvízcsatornázásának finanszírozását. A szennyvízhálózat bővítésének pályázata 
Székesfehérvár ellátatlan település részeinek, valamint Pátka, Pákozd és Seregélyes 
települések teljes szennyvízcsatornázását foglalja magában. A támogatás összege: 
25 957 340 EUR. A bővítés 148,8 km gravitációs csatornát és 41 km nyomóvezetéket, 26 db 
szennyvízátemelő telepet és 6744 db új bekötést jelent. Ahhoz, hogy a meglévő 
székesfehérvári szennyvízhálózat fogadni tudja a Pátka - Csala, Öreghegy, Pákozd – Kisfalud 
és Seregélyes - Börgönd irányából érkező szennyvízmennyiségeket, néhány helyen szükséges 
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az üzemelő szennyvízcsatorna felújítása és újjáépítése. Ennek a projektnek a megvalósításával 
Székesfehérvár belterülete 100 %-ban csatornázottá válik. A kiépített csatornahálózatú 
területeken záros határidőn belül el kell érni, hogy megtörténjenek a bekötések, összhangban a 
közműves vízellátás igénybevételéről szóló helyi rendeletben rögzítettekkel. 
 
A szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok: 

• A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap csekély arányban (9 %) kerül 
hasznosításra mezőgazdasági földterületen, a fennmaradó részt hulladéklerakón és 
egyéb kezelőtelepeken komposztálják. Célként fogalmazható meg, hogy a keletkezett 
szennyvíziszap elsősorban mezőgazdasági földterületeken kerüljön elhelyezésre, 
illetve mindig olyan kezelőknek kerüljön átadásra, akik a komposztálásáról, végső 
elhelyezéséről megfelelően gondoskodnak. A szennyvíziszap mezőgazdasági 
földterületeken történő elhelyezésének lehetőségét folyamatosan bővíteni kell. 

• Pályázati lehetőségek keresése a telepen keletkező biogáz teljes körű hasznosításának 
megvalósítása érdekében. 

 
II. 5 . Újabb termelőágazatok bevonása 
Székesfehérvár város területén jelentős ipari termelő üzemek találhatók. Elsősorban autóipari 
beszállító, fémipar, gépgyártás is kisebb mértékű élelmiszer feldolgozó üzemek működnek. A 
város jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkezik, azonban az ehhez köthető feldolgozói 
ipar jelentősen visszaszorult. Cél, hogy olyan új üzemek jöjjenek létre, melyek a város 
mezőgazdasági potenciáljához kapcsolhatók. Erre egy gazdasági stratégiai terv elkészítése 
ajánlott. 
 
 
III. Környezeti célok 
III.1. Környezeti elemek védelme 
III.1.1. Föld védelme 
A talaj, föld védelme érdekében a termelési és fogyasztási célú mezőgazdasági rendszert össze 
kell hangolni a környezetvédelemmel. 
 
Feladatok:  
• Helyi gazdálkodás népszerűsítése 
Napjainkban háttérbe szorult a helyi élelmiszerszükségletek kielégítésének igénye. Egy 
település fenntartható fejlődésének elengedhetetlen feltétele, a felhasznált alapanyagok helyi 
szinten történő előállítása. Ennek érdekében javsolt kampányprogramot indítani a településen. 
Népszerűsíteni szükséges a helyi gazdálkodást oktatási intézmények bevonásával. 
Megfontolandó a közösségi kertek létrehozása, ahol elhagyott területek kiparcellázásával  a 
lakosságnak lehetősége nyílhat a saját szükségletei kielégítés céljából történő gazdálkodásra. 
 
• Az ökológiai gazdálkodás ösztönzése, tudatformálás 
Az ökológiai gazdálkodás a környezetkímélő, azaz a tradicionális biológiai, illetve mechanikai 
módszerek alkalmazására épül, és mellőzi a környezetre és egészségre veszélyes anyagok, 
technológiák (növényvédő szerek, műtrágya, génmanipuláció, hormonkezelés stb.) 
használatát. 
Az ökológiai gazdálkodás erősítésének érdekében fontos a tudatformálás során, a 
biogazdálkodás megismertetése, elterjesztése. 
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III.1.2. Víz védelme 
Napjainkban a víz értéke egyre jobban növekszik. A felszíni és felszínalatti vízkészlet 
minősége az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott. A háztartásokban az élelmiszer 
minőségű ivóvíz használata az emelkedő víz- és csatornadíjak miatt 1990 óta számottevően 
csökkent.  
 
A víz mint környezeti elem védelme alatt, felszíni és felszín alatti vizek tekintetében 
beszélhetünk. 
A felszín alatti vizek védelmét főként a fenntartható vízgazdálkodási-, és vízbázisvédelmi 
feladatok szolgálják. A felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos programpontokat a  
II.4. pont alatt részleteztük. 
 
III.1.3. Levegő védelme 
A levegő védelmével kapcsolatos feladatokat a Környezetvédelmi Programmal összhangban 
határoztuk meg. 
 
Az Önkormányzat fő célkitűzései közé tartozik a lakosság egészséges környezethez való 
jogának biztosítása, amelynek egyik fő szempontja a jó levegőminőség, az emberi egészséget 
és a környezetet veszélyeztető légszennyezettség kialakulásának megelőzése.  
 
A települési légszennyezési források az alábbi kibocsátásból összegződnek: 

• ipari és szolgáltatás 
• az egyedi és lakossági fűtések valamint 
• a közlekedés. 

 
Az ipar és szolgáltatás káros hatásának csökkentése érdekében az elérhető legjobb technikák 
alkalmazását kell szem előtt tartani.  
 
A diffúz légszennyezés csökkentésére az alábbi intézkedések javasoltak: 
• Az építési-bontási munkák, az építési telephelyek porszennyezését csökkenteni kell 

rendszeres takarítással, fedéssel (takarással) és szükség szerint locsolással 
• A porszennyezés elkerülése, csökkentése érdekében a szállító járműveket folyamatosan le 

kell takarni (ponyvázás), az ellenőrzéshez a rendőrség és a közlekedési felügyelet 
segítségét kell kérni. 

• Az ipari és kereskedelmi létesítmények porszennyezését a telekhatárra telepített 
zöldnövényzettel kell mérsékelni. Az erre vonatkozó célkitűzéseket az önkormányzatnak 
az engedélyezési eljárások során figyelembe kell venni. 

• Be kell vezetni a kerti zöld hulladék rendszeres elszállítását, az avarégetés lehetőségének 
betiltását a kertes mezőgazdasági és zártkertes övezetekben. Az Önkormányzatnak 
intézkedni kell arra vonatkozóan, hogy az avar és kerti hulladékok égetésének tilalmát 
fenntartsák a településen belül. A szabálytalan égetéseket ellenőrizni és szankcionálni kell. 

 
Az egyedi és lakossági fűtések káros hatásának csökkentése érdekében alternatív 
energiaforrások alkalmazását kell szorgalmazni. Az ehhez kapcsolódó feladatokat a II.4. 
célhoz kapcsolódó programok esetében részletezzük. A kerti zöld hulladék rendszeres 
elszállításának bevezetése, az avarégetés lehetőségének betiltása a kertes mezőgazdasági és 
zártkertes övezetekben. 
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A légszennyezés csökkentésének érdekében a közösségi közlekedés népszerűsítése, vonzóbbá 
tétele szükséges a járatok hálózatának az igényekhez való igazodásával. Elengedhetetlen az 
üzemanyag felhasználásának racionalizálása, az EU által támogatott elektromos meghajtás 
fokozatos kiterjesztése. A közlekedés káros hatásának csökkentése érdekében kitűzött célokat 
és programokat a II.2. fejezetben részletezzük. 
 
Allergén gyomnövények gyérítése 
Az erősen szennyezett területekről parlagfű térkép elkészítése javasolt, a leginkább 
szennyezett területek feltüntetésével.  
Továbbra is folytatni a parlagfű elleni védekezést. A védekezést az önkormányzati 
ingatlanokon, árkokban, útszegélyeken kaszálással, vegyszeres gyomirtással, a 
magántulajdonú ingatlanok esetében a parlagfű mentesítés elmaradása miatt felszólítás 
kiküldésével, bírság kiszabásával lehet megoldani. A parlagfű irtására társadalmi akciók 
szervezése tervezett. 
 
Javasoljuk a belterületi ingatlanok rendszeres zöldfelületi karbantartását. 
 
 
III. 1.4. Táj és természetvédelem 
A táj és természetvédelem  területére kitűzött feladatokat a Székesfehérvár Környezetvédelmi 
Programja részletesen tárgyalja, melyet röviden az alábbiakban soroljuk fel: 
 
Helyi jelentőségű természeti értékek megóvására tervezett feladatok: 
• Az egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 30/1992. 

(XI.26.) számú rendelet állapotfelmérés utáni aktualizálása, módosítása szükséges, 
• Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy Székesfehérváron mely fák, fasorok, tájképi- 

vagy városképi szempontból kiemelendő növényzet együttesek helyezhetők védelem alá. 
Előzetesen vizsgálni szükséges azt is, hogy a védelemre tervezett érték közvetlen 
környezetében van-e olyan létesítmény, tevékenység, amely azt veszélyezteti, vagy 
zavartalan létét, fejlődését a jövőben hátrányosan érintheti. A védettség megszerzése után 
a városrendezési tervek kialakításánál, módosításánál is ezt mindenkor figyelembe kell 
venni, 

• A város egyes területein a védett platánok alatti parkolás kérdése nem megoldott, ezt 
mielőbb rendezni kell, mivel a fák tövéhez, törzséhez közel parkoló gépjárművek 
veszélyeztetik a fákat. (pl.: Gyümölcs utca) 

• A Jancsár-völgy és az Aszal-völgy védetté nyilvánítása javasolt rendeletalkotással, 
• A Máriamajori-erdő és Nagy-völgy helyi védetté nyilvánítási eljárásának kezdeményezése 

és lefolytatása javasolt a területek ritka, veszélyeztetett növény és állatvilága élőhelyének 
megóvása érdekében. 

• A Sóstó mederkotrás és vízpótlás kivitelezésének megvalósítása a vízjogi létesítési 
engedélyben foglalt műszaki megoldások alapján, 

• A Sóstói tanösvény bővítése, tájékoztató táblák felújítása, a természetvédelmi terület 
hasznosítására, fejlesztésére új rövidtávú stratégia kidolgozása. 

• Madárkert létrehozása 
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Zöld felület gazdálkodási feladatok: 
• a nagyobb létesítmények zöldfelület tervezése során az építési engedélyek szigorítása, az 

elkészült parkok, zöld beruházások fenntartásának megkövetelése legalább 5 évig, 
• őshonos fák telepítésének fontosságát a fatelepítések során hangsúlyozottan kell érvényre 

juttatni, törekedni kell a várostűrő fafajok kiválasztására, 
• a kivitelezők figyelmének felhívása a beruházások kapcsán, a fakivágási engedélykérelem 

időbeni benyújtása, 
• a fakivágások szükségességének eldöntéséhez, egészségi állapotának felméréséhez 

szükséges mérőműszer beszerzése és üzemeltetése, 
• a Radó-féle fafelmérési módszer alapján készült nyilvántartás aktualizálása, illetve az 

anyagi lehetőségek függvényében az eddig fel nem mért faállomány digitális rögzítése a 
térinformatikai rendszerben, 

• a betegségekkel szemben ellenállóbb fa- és cserjefajok ültetése, 
• a "Zöldfehérvár I-III" tájesztétikai-dendrológiai és környezeti tanulmány útmutatásainak, 

ajánlásainak betartása a zöldfelületek tervezése és kialakítása során. 
 
Az erdőgazdálkodás területére tervezett feladatok: 
• ki kell jelölni az erdősítési lehetőségek célterületeit, ligeterdő, fasorok telepítésénél a 

tervezés során talajvizsgálatokat kell végezni, a megfelelő fafajok kiválasztásához, 
• zöldfelületi fejlesztések terén egyeztetések szükségesek a Vadex Zrt.-vel, a fiatal és 

középkorú faállományokban sétautak kialakítása, parkerdei berendezések kihelyezése 
érdekében, 

• az Új Csóri úti parkerdő és vadaspark kialakítás lehetőségének vizsgálata. 
 
III.2. Településkép védelem 
Általános táj és természetvédelmi szempontból cél a komplex természet-, táj-, és 
tájképvédelem. Fontos feladata a növény- és állatfajok természetes, valamint az idők során 
mesterségesen kialakított élőhelyeinek védett területen kívüli fenntartása. A legfontosabb 
feladat a meglévő településszerkezet megőrzése. Vagyis ez a programpont szorosan 
összekapcsolódik a természetvédelmi területek, védett értékek és területek megóvása, illetve a 
zöldfelületek fenntartása, védelme, fejlesztése programokhoz. 
 
Jelen programpont esetében, három fő alprogram köré csoportosítottuk a teendőket, úgymint a 
területhasználatból eredő konfliktusok kezelése, a biológiai aktivitási érték, illetve a negatív 
tájképi hatások. 
 
• A területhasználatból eredő konfliktusok megszüntetése, mérséklése, a fenntartható 

területhasználatok és ökologikus szemléletű fejlesztések előtérbe helyezése 
Valamennyi új tájhasználati mód az ökológiai, az ökonómiai és a tájképi potenciálok közötti 
egyensúlyt befolyásolja, módosítja. Az ágazati, a közösségi, a vállalati, az üzemi, a réteg 
érdekek mindig egyoldalúak és a tájpotenciál előnyös kihasználására irányulnak. Tájhasználati 
konfliktusokról az alábbi esetekben beszélünk: 

o Funkcionális konfliktust az egymást akadályozó, egymás területét megszüntető, 
rendeltetését zavaró, egymással konkuráló területhasználatok okoznak. 

o Tájökológiai konfliktust az egymást károsító, pusztító, megszüntető, egymás létét 
veszélyeztető területhasználati módok okozzák. 

o Vizuális-esztétikai konfliktust a „csúnya” látvány, a rendezetlenség, a rendetlenség, 
a megoldatlanság, a befejezetlenség, a folyamatosság érzékelhető megszakadása, 
hiánya okoz. 
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Minden új területhasználat, illetve fejlesztés jóváhagyása előtt mérlegelni kell, hogy az 
milyen táj-, illetve területhasználati konfliktusokat eredményezhet. 
 
• Új területhasználatok tájba illesztése biológiai aktivitási értékének szinten tartása, 

növelése. 
A biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai 
állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. 
 
A biológiai aktivitásérték fogalmát az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. törvény 2006. május 1-jén hatályba lépett módosítása vezette be. 
A törvény 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint: 

Újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az 
átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 

 
Ennek érdekében, helyi szabályozással el kell érni, hogy új beruházások esetén a 
biológiai aktivitási érték megmaradjon, vagyis új zöldfelületi területek kialakítására 
kerüljön sor a beépített terület helyett. 
 
• Negatív tájképi hatások csökkentése, megelőzése. 
Épületek esetében, javasolt az új vagy átépítésre kerülő épületek, építmények anyagainak, 
arányainak, színeinek helyes megválasztása, építési szabályzatban az alkalmazandó anyagok 
meghatározása javasolt. Nagyobb beruházások esetében az építési engedélyezéshez javasolt 
látványtervi mellékletek kérése. 
 
Elektromos távvezetékek fejlesztés és átépítés esetén kizárólag földkábelek alkalmazása, a 
teljes földkábeles kiépítésig az „oszloperdők” megszűntetése, többfunkciós oszlopok 
kialakítása. 
 
Óriás plakátok használata belterületen a környezetet súlyosan zavaró hatása miatt nem 
javasolt. A már meglévő plakátok tájba illesztése javasolt. 
 
Ezen felül feladat még: 

o Kedvező tájképi adottságok, a hagyományos tájszerkezet megőrzése. 
o Tervezett közutak tájba illesztése (pl. kísérő fasorokkal, cserjékkel) 
o Légvezetékek hosszú távú megszüntetése 
o Zöldfelület-fejlesztés, a táji adottságoknak megfelelő növényfajok alkalmazása 
o Erdősávok, fasorok telepítésének támogatása, de elsődlegesen a meglévő 

mezsgyék, facsoportok, erdősávok védelmének a biztosítása. 
o Tájfásítás meglevő értékei megőrzendők, új fásítás telepítésénél honos fajok 

alkalmazhatók. 
o Meglévő természeti értékek, rendszerek, tájértékek megőrzése, a biotóphálózat 

(helyi ökológiai hálózat) megőrzése, bővítése, 
o Zöldfolyosó hálózat fejlesztése. 
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6. MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS 
A fenntartható fejlődés érdekében megfogalmazott projektek végrehajtása révén az 
alapállapothoz képest a települési jellemzők bizonyos mértékben módosulnak, ezen 
változások kimutatását szolgálja a monitoring is. A monitoring célja tehát adatszolgáltatás a 
változások rövid és hosszú távú optimalizálásához, miközben feladat különböző mérések 
végrehajtása, az adatok rögzítése és értékelése is. 
 
Monitoring tevékenység végcélja az, hogy folyamatos információnk legyen a vizsgált 
települési környezetben lejátszódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok hatásának 
mértékéről, szabályosságáról, trendjéről. 
 
A Közgyűlés által elfogadott fenntarthatósági program végrehajtásának ellenőrzése szintén 
jelentős feladatot ad az Önkormányzat számára, mivel a teljesülés értékeléséhez a következő 
kérdésekre kell választ kapnia az előkészítőknek: a döntés megalapozása érdekében ki, mit, 
mikor és hogyan, milyen módon ellenőriz. A program végrehajtásának legfőbb szerve a 
Képviselőtestület.  
 
Ebből adódóan a program végrehajtásának ellenőrzésére kizárólagosan a Képviselőtestület 
jogosult. Fő feladatai az ellenőrzés során a következők: 
 

• Gazdasági, és a környezet állapotáról szóló éves beszámolók elfogadása; 
• a helyi rendeletek végrehajtásának vizsgálata évente; 
• az éves zárszámadás során a program tartalmának és a rendelkezésre bocsátott 

pénzeszközök összhangjának vizsgálata; 
• annak vizsgálata, hogy a program elemei bekerülnek-e az éves költségvetésbe; 
• a program időarányos teljesítéséről szóló jelentések megfelelnek-e a célkitűzésekben, 

illetve a feladatok meghatározása során rögzített közvetlen követelményeknek. 
 
A program végrehajtásának ellenőrzését a mutatószámok, az ún. indikátorok biztosítják. 
Ezeket – figyelemmel a tervezési fázis egyéves ciklusára – célszerű évenként meghatározni, 
illetve felülvizsgálni és a kitűzött éves feladatokhoz rendelni.  
 
Olyan helyi indikátorokat kell kifejleszteni, amelyek segítik a közösséget abban, hogy a 
fejlődésük egy fenntartható irányban induljon el.  
 
Az indikátorokkal szembeni követelményeket a következőképpen lehet összefoglalni: 

• specifikusak legyenek – azaz ne általánosított kifejezések legyenek – konkrét 
számadatokat kell megadni 

• mérhetők legyenek (pl. a zajterhelés mérték dB(A) hangnyomásszintben), 
• elérhetők legyenek – tehát ne kelljen további jelentős forrást igénybe venni a 

gyűjtésükhöz, KSH-val szoros munkakapcsolat kiépítése, azokat az adatokat nem kell 
gyűjteni, melyeket a Hivatal is gyűjt az adatszolgáltatóktól 

• relevánsak legyenek – azaz kizárólag az adott tevékenységet jellemezzék (pl. új 
gazdasági üzemek belépése, parkerdők telepítése, vizes élőhely kialakítása); 

• időszerűek legyenek – vagyis az adott időszakra vonatkozó adatok ne jelentős késéssel 
álljanak rendelkezésre (pl. vízminőség, KSH adatok). 
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A Képviselőtestület döntéseinek eredményességét kívánjuk segíteni, és egyértelművé 
tenni, hogy a program végrehajtását tervszerűen, megalapozottan, megfelelő szakmai és 
szervezeti rendszerrel lehessen biztosítani.  
A fenntartható fejlődés biztosítása több program összefoglalt stratégai terve, amelyben 
foglaltak megvalósítása segíti megvalósítani az ökovárossá válást.  
A gazdaság környezetközpontú fejlesztése nem akadályozza a környezeti állapot 
javulását, mivel a telepítendő üzemek technológiájának meg kell felelni az elérhető 
legjobb technika (BAT) előírásainak. A javasolt fejlesztések pedig egyértelműen a város 
fenntarthatóságának irányába hatnak. 
Azzal, hogy a város gazdasága stabil és környezeti hatásai kontrolálhatók, biztosítható a 
kiegyensúlyozott életminőség fejlesztése, mely nemcsak az anyagi javak biztosítását 
jelenti, hanem a közösségi együttműködést is erősíti. 
 
A program végrehajtása nem nélkülözheti a költségvetési tervvel egyidejűleg elkészített, 
illetve abba befoglalt környezetvédelmi és szociális feladatok végrehajtását és teljesítését. 
 
A jó közérzetű és fenntartható fejlesztés elvein működtetett város megalapozza a jövő 
generációk hasonló vagy jobb szükségleteinek kielégítését.  
 
 
 
 
Székesfehérvár, 2012. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

MŰEMLÉKEK JEGYZÉKE 
 
 



Műemlékek jegyzéke 

Műemlék megnevezése Cím 
I. világháborús emlékmű  Arany János u.: Püspöki székesegyház 
Árpád-fürdő Kossuth u. 12. 
Bajzáth–Pappenheim-ház  Szent István tér 5. 
Balassa-ház  Arany János u. 5. 
Belvárosi r. k. plébánia Arany János u. 9. 
Budai-kapu  Ady Endre u. 1. 
Budenz-ház Arany János u. 12. 
Ciszterci gimnázium  Oskola u. 7. 
Ciszterci templom Fő u. 6. 
Csalapuszta Külterület 
Csendőrparancsnokság épülete Ady Endre u. 11/15. 
Csók István Képtár Bartók Béla tér 1. 
Esterházy-palota Oskola u. 10. 
Ev. templom Szekfű Gyula u. 1. 
Fejér Megyei Könyvtár Oskola u. 7. 
Fekete Sas Patika Fő u. 5. 
Fekete Sas Szálló Ady Endre u. 7. 
Felsővárosi r. k. plébániaház Móri út 18/20. 
Ferences rendház Városház tér 4. 
Ferences templom Városház tér 
Fligl-Krén-ház Bástya u. 1. 
Flits-ház Fő u. 4. 
Font–Caraffa-ház Oskola u. 2/4. 
Fridetzky-ház Arany János u. 3. 
Galla-ház Fő u. 13. 
Gebhardt-ház Basa u. 1. 
Güzeldzse Rüsztem budai pasa fürdője Jókai u. 2. 
Gyóni Géza-szobor Liszt Ferenc tér 1. 
Hentel-kápolna Arany János u. 
Hiemer-ház Jókai u. 1. 
Hrabovszky-ház Kossuth u. 11. 
Hübner–Reh-ház Ady Endre u. 8. 
Jezsuita–pálos–ciszterci templom és rendház Fő u. 6. 
Kálmáncsehi Domokos-szobor Arany János u. 
Kápolna Arany János u., Hentel-kápolna 
Karl-ház Mátyás király krt. 23., Zichy liget 4. 
Karmelita Petőfi u. 
Karmelita-rendház Petőfi u. 2. 
Kégl-kastély Külterület: Csalapuszta 
Királykút Mikszáth Kálmán u. 25. 
Klosz-féle ház Arany János u. 16. 
Külterület Külterület, Csalapuszta, Pátka 
Laktanya Malom u. 2. 
Lukács-ház Bástya u. 4. 
Magyar Király Szálló Fő u. 10. 
Mária-oszlop Móri út; Piac tér 
Megyeháza Megyeház u. 17.; Szent István tér 9. 
Mészöly-ház Bástya u. 3/5. 
Nepomuki Szent János-szobor Móri út 
Öntöttvas zenecsarnok Zichy liget 
Pálos templom Fő u. 6. 
Palotai-kapu Liszt Ferenc tér 4. 
Pauer-ház Arany János u. 16. 
Pávás-ház Kossuth u. 10. 



Pelikán Fogadó Kossuth u. 15. 
Polgármesteri Hivatal Városház tér 2. 
Posgay-ház kapuja Megyeház u. 8. 
Püspöki palota Városház tér 5. 
Püspöki székesegyház Arany János u. 
Rác-templom Rác u. 
Rajniss-ház Arany János u. 12. 
Rendház Fő u. 6., jezsuita–pálos–ciszterci rendház; 

Petőfi u. 2., karmelita rendház; Városház tér 
4., ferences rendház 

Romkert Koronázó tér 
Rosty-ház Jókai u. 10. 
Say-ház Liszt Ferenc u. 11.; Vörösmarty tér 8. 
Schaller-ház Megyeház u. 11. 
Schmidegg–Zichy-palota Fő u. 10. 
Serfőző Sörház tér 1. 
Smohay-ház Jókai u. 11. 
Splényi-ház  Budai u. 22. 
Székesfehérvári Városi Bíróság Zichy liget 10. 
Szekfű-ház Szent István tér 12. 
Szeminárium Petőfi u. 2. 
Szemináriumi-templom Petőfi u. 
Szent István lovas szobra Szent István tér 
Szent Kereszt-templom romja Rózsa u 3/5. 
Szent Miklós-prépostság Zichy liget 10. 
Szentháromság-emlékmű  Móri út 
Szerb ortodox templom Széchenyi u. 18. 
Szerb temető Palotai út 
Szőgyén-Marich-ház Liszt Ferenc u. 1. 
Szűz Mária-prépostság romjai Koronázó tér 
Templom Arany János u., püspöki székesegyház; Fő 

u. 6., jezsuita–pálos–ciszterci templom; 
Koronázó tér, Szűz Mária-prépostság 
romjai; Móri út, r. k. templom; Petőfi u., 
karmelita templom; Rác u., Szerb ortodox 
templom; Rózsa u. 3/5., Szent Kereszt-
templom romjai; Széchenyi u. 18., ref. 
templom; Szekfű Gyula u. 1., ev. templom; 
Városház tér, r. k. volt ferences templom 

Tergovics-ház Arany János u. 8. 
Tersánszky-ház Megyeház u. 7. 
Tízes huszárok emlékműve Városház tér 
Török kori fürdő Jókai u. 2. 
Varga-ház Zichy liget 6. 
Varkoch György kapitány szobra Várkapu u. 
Városfal Ady Endre u. 1.; Ady Endre u. 5.; Ady 

Endre u. 7.; Ady Endre u. 8.; Ady  Endre u. 
11/15. ; Arany János u. 16.; Basa u. 2.; 
Bástya u. 1.; Bástya u. 3/5.; Fő u. 11.; Jókai 
u. 2.; Jókai u. 6.; Jókai u. 8.; Jókai u. 10.; 
Kossuth u. 9.; Kossuth. u. 10.; Kossuth u. 
12.; Liszt Ferenc u. 1.; Liszt Ferenc tér 4.; 
Liszt Ferenc u. 9.; Liszt Ferenc u.  11.; 
Megyeház u. 7.; Megyeház u. 9.; Megyeház 
u. 11.; Megyeház u. 17.; Piac tér 2.; Szent 
István tér 1.; Szent István tér 2.; Szent 
István tér 3.; Szent István tér 4.; Szent 
István tér 6.; Szent István tér 9.; Szent 
István tér 10.; Szent István tér 12.; Szent 



István tér 13.; Táncsics Mihály u. 4. 
Városháza Városház tér 1. 
Városi közfürdő Bástya u. 3/5. 
Városi vízimalom és serfőző Sörház tér 1. 
Volt Megyeháza Megyeház u. 17. 
Vörös–Semsey-ház Jókai u. 5. 
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Bartók Béla tér 1. 
Vörösmarty Mihály szobra Vörösmarty tér 
Wathay Ferenc-szobor és városfal Várkörút 
Wertheim-ház Zichy liget 1. 
Ybl-gyűjtemény Arany János u. 12. 
Zeneiskola Jókai u. 3. 
Zichy-ház Zichy liget 7. 
Zichy-palota Városház tér 1. 
Zlinszky-ház Szent István tér 4. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

TÉRKÉPMELLÉKLET 
 
 
 
 

1. számú térkép: Áttekintő helyszínrajz      M = 1:150.000 
2. számú térkép: Átnézetes helyszínrajz     M = 1:75.000 
3. számú térkép: Vízrajz, vízbázisok      M = 1:75.000 
4. számú térkép: Talajképző kőzetek      M = 1:75.000 
5. számú térkép: Genetikus talajtípusok     M = 1:75.000 
6. számú térkép: Természeti oltalom alatt álló területek   M = 1:75.000 
7. számú térkép: Székesfehérváron megtalálható Ipari Zónák 
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2. számú térkép

Átnézetes helyszínrajz

M =1:110 000
EOV Rendszerben

(C) PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.
Székesfehérvár 2011.
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6. számú térkép
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M =1:110 000
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(C) PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.
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