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A megoldandó problémáknak a TÖOSZ által összegyűjtött sorát (amelyet e lapszám 26–27. oldalán vá-
zolunk) a jelenlegi és majdani országgyűlési képviselők figyelmébe ajánljuk. A sor olvasóink által még 
bővíthető, tőlük ezt is várjuk, az új év parlamentjétől pedig – kap erre négy évet – a megoldásokat.

Ez a mesebelinek látszó ház 
valóságos. Balatonfüreden áll. 
Tulajdonosa évek óta minden 
karácsonykor ünnepi fényekbe 
öltözteti. Más, ugyancsak 
világítódíszes házaktól 
az különbözteti meg, 
hogy garantáltan nem ég le, 
merthogy a díszkivilágítása 
biztonságos is. A céget, amelytől 
a tulaj megvásárolta 
a szolgáltatást, nem reklámozzuk 
(történetesen Veszprém város 
önkormányzata is a megrendelői 
közé tartozik), de a tulajdonos 
a fejébe vette, hogy Veszprém 
megye valamennyi 
polgármesterével megismerteti. 
Barátságos eszem-iszomra 
hívja meg, s látja vendégül őket 
abból a célból, hogy jövőre, 
karácsony előtt (ha még funkcióba 
lesznek, s ha a településük ünnepi 
fényeivel lesz módjuk törődni) 
az ő háza jusson az eszükbe. 
Ahol – amikor a nagypolitika 
választások idején koromsötét 
alagútjának a végén se látni 
semmi fényt – fény volt, 
biztonság volt, béke volt. 
Mint a mesében.Írásaink a 22-23. oldalon.

Dicső László alsómocsoládi polgármester, a TÖOSZ ba-
ranyai tagozatvezetőjének egy vidékpolitikai fórumon 
elhangzott előadását ismertetjük a 8-9. oldalon.

Mit vártak az önkormányzatok a jövő évi állami költség-
vetéstől? És mit kaptak tőle? Mit kaptak tőle a kormány 
szerint, és mit valójában? Lapozzanak az 5–7. oldalra!

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 2005. 
december 7-ei ülésén született háromoldalú megállapo-
dás nem tekinthető érvényesnek. Írásunk a 4. oldalon.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMÛ FOLYÓIRATBAN 
MEGJELENTETNI SZÁNT HIRDETÉSEK TARTALMA,  

HELYE, TERJEDELME, TARIFÁJA ÉS FORMÁJA
A TÖOSZ folyóiratában  

csakis olyan fizetett hirdetések 
jelenhetnek meg – az egyes 

rovatokban, illetve a rovatok 
között –, amelyek megrendelői  

a helyi önkormányzatoknak  
a maguk jól felfogott érdekében 

segíteni szándékoznak,  
s legalábbis bővítik  

az önkormányzatoknak szánt 
szolgáltatások, eszközök  

kínálatát.  
A lap vagy nyomdakész  

hirdetéseket (pr-cikkeket) közöl, 
vagy azokat a szerkesztőség 

szakemberei – külön  
megrendelésre – elkészítik  

(írják, szerkesztik,  
megtervezik, kivitelezik). 

A hirdetések (pr-cikkek)  
terjedelme  

és közlési tarifája forintban

belső fekete-fehér oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 140.000
1/2 (kb. 225 cm²) 80.000
1/3 (kb. 150 cm²) 70.000
1/4 (kb. 110 cm²) 50.000
1/8 (kb. 52 cm²) 30.000
1/16 (kb. 25 cm²) 20.000

belső, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 200.000
1/2 (kb. 225 cm²) 140.000
1/4 (kb. 110 cm²) 90.000
1/8 (kb. 52 cm²) 60.000
1/16 (kb. 25 cm²) 40.000

hátsó, színes oldalon:
1/1 (kb. 459 cm²) 240.000
1/2 (kb. 225 cm²) 160.000

címoldalon, az oldal alján: 
1/4 (kb. 110 cm²) 160.000 
1/8 (kb. 52 cm²) 100.000

A nyomdakész  
hirdetéseket  
a szerkesztők  
EPS-formátumban 
kérik (tükörméret: 
174x245 mm, vágott 
méret: 203x284 mm) 
CD-n, vagy  
az aczel@toosz.hu  
e-mail címre.  
Az elkészítendő  
hirdetésekhez szánt 
illusztrációt  
(logót, képet)  
eredetiben 
(szkennelhető 
minőségben) kérik  
a szerkesztőség  
címére, illetve  
nagy felbontású 
 JPG-formátumban  
a fenti e-mail címre.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162   
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu

Egy tisztább jövőért 

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS 
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK 
GYÁRTÁSA  
ÉS FORGALMAZÁSA
 Hóekék és adapterek gyártása 

minden járműtípusra,  
kéthetes szállítási határidővel, 
nagy árengedményekkel.

 Sószóró berendezések gyártása 
őszi szállítással, ha most megren-
deli, 5% engedményt adunk.

 Gyűjtőtartályos kefés tisztí-
tóberendezések gyártása és 
forgalmazása 3–4 hetes szállítá-
si határidővel, minden típusú 
seprési feladatra és járműre.

 Kérje prospektusainkat  
és tanácsadásunkat.

BÁTONY– METALL
Ipari és Kereskedelmi Kft.
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Az Országos Közszolgálati Érdek-
egyeztető Tanács 2005. december 5-ei 
ülése az önkormányzati oldal tudatos 
távolmaradása miatt elmaradt. A de-
cember 7-ei ülés előtt elkészült a hét 
önkormányzati szövetség elnökeinek 
közös állásfoglalása, amely a követke-
ző álláspontot rögzíti:

„Az OKÉT kormányzati és szak-
szervezeti oldalának tárgyalása alap-
ján létrejött megállapodás-tervezetet 
az önkormányzati érdekképviseleti 
szervek nem tudják támogatni, tekin-
tettel arra, hogy továbbra sem látunk 
garanciát a 2006. évi béremelésekhez 
szükséges fedezet biztosítására.

Az önkormányzati szövetségek kö-
zös álláspontja továbbra is az, hogy 
csak olyan mértékű minimálbér, köz-
tisztviselői és közalkalmazotti bér-
fejlesztést tartunk elfogadhatónak, 
amelyhez a Kormány a Magyar Köz-
társaság 2006. évi költségvetéséről 
szóló T/17700 sz. törvényjavaslatban 
a megfelelő forrást teljes körűen bizto-
sítja a kifizető önkormányzatoknak.

Fentiekre tekintettel – álláspontunk 
szerint – amennyiben az illetmény-
rendszerek 2006. évi változásairól 
szóló OKÉT-megállapodás jelen for-
mában aláírásra kerül, úgy az ebből 
származó feszültségek következmé-
nyeit aláíró felek viselik.”

A 2005. december 6-án a vélemé-
nyezésre jogosult önkormányzati szer-
vezetek többsége – a KÖSZ, az MJVSZ, 
a Magyar Faluszövetség, a MÖOSZ és 
a MÖSZ – egyetértően visszajelzett, de 
az egyetlen nem válaszoló szövetség – 
a Kisvárosi Önkormányzatok Oorszá-
gos Érdekszövettsége – se fogalmazott 
meg a fentiektől eltérő, vagy ellentétes 
véleményt. Az országos önkormány-
zati szövetségek többsége támogatta 
a TÖOSZ álláspontját, hogy mindad-
dig ne vegyenek részt az OKÉT ülésén, 
amíg a bérfejlesztési források fede-
zetére vonatkozó egyértelmű választ 
nem kapnak. 

Idő közben az MJVSZ jelezte, hogy 
képviselője részt vesz ugyan az OKÉT 
december 7-ei ülésén, de nem tér el 
a közös állásponttól. Az Országos 
Közszolgálati Érdekegyeztető Ta-
nács ülésén a választott önkormány-
zati szövetségi vezetők közül egyedül 
a korábbi egyeztetési folyamatban vé-
leményt nem nyilvánító dr. Magyar 
Levente, a Kisvárosi Önkormányzatok 
Országos Érdekszövetsége elnöke vett 
részt, aki megnyugtatónak és bérfej-
lesztés finanszírozásához elégséges-
nek tekintette a kormány képviselői 
által bejelentett pénzügyi megoldást 
és végül az ő – az önkormányzati ol-
dal „képviseletében” tett – magánja-
vaslatát fogadta el az OKÉT. 

(Az Országos Közszolgálati Ér-
dekegyeztető Tanács megállapodá-
sa az illetményrendszerek 2006. évi 
változtatásairól című dokumentum 
olvasható a TÖOSZ honlapján: www.
toosz.hu .)

A létrejött háromoldalú megálla-
podás záradékának /4/ pontja a kö-
vetkezőket tartalmazza:

„Az Önkormányzati oldal kezde-
ményezésére – az OKÉT egyetértésével 
– a Kormány vállalja, hogy a 2006. évi 
illetményemelések feltételeinek javítá-
sa érdekében a Magyar Köztársaság 
2006. évi központi költségvetési tör-
vényjavaslatában szereplő államház-
tartási tartalék önkormányzatokra 
vonatkozó összege legalább 50%-ának 
feloldására irányuló módosító indítvá-
nyokat támogatja és javasolja a Parla-
mentnek azok elfogadását.”

A megállapodásban szereplő „ga-
rancia” valójában nem nyújt tényleges 
fedezetet a bérfejlesztéshez szükséges 
forrásokra. 

A záradékban nincs új elem, hiszen 
az OKÉT-tárgyalás megkezdését meg-
előzően már ismert volt a kormány-
párti frakciók közös javaslata, amely 
arról szólt, hogy az államháztartási 
tartalék önkormányzatokra vonat-

kozó több mint 28 milliárd forintos 
összegéből 15 milliárd forint kerüljön 
felszabadításra a bérfejlesztés fedeze-
tének részleges biztosítására. 

Vagyis a záradékban megjelölt cél 
már korábban megvalósult. Jelenle-
gi ismeretem szerint nem teljesül az 
a közös követelés, amely arról szól, 
hogy csak olyan mértékű bérfejlesz-
tésre kerüljön sor, amelynek teljes 
mértékben megvan a fedezete.

Mindebből követ kezik, hog y 
az OKÉT-megállapodás aláírása el-
sietett és helytelen volt. 

Helytelen volt, mert dr. Magyar 
Levente, a KÖOÉSZ elnöke nem volt 
feljogosítva sem a társszövetségek, 
sem a saját szövetsége által arra, hogy 
a megállapodást aláírja. 

Másrészt elsietett és helytelen volt 
a záradék-megfogalmazás amiatt, 
hogy az lényegében új többletforrást 
nem eredményez.

A megtörtént eset egyik oka, hogy 
se jogszabály, sem a szövetségek kö-
zötti szabály (sőt, egyes szövetségek 
belső működési rendje se) nem rög-
zíti egyértelműen a közös érdekkép-
viselet gyakorlásának módját. Ez teszi 
lehetővé, hogy felhatalmazás nélkül 
– esetleg egyéni ambíciók által ve-
zérelve – írjon alá bárki olyan meg-
állapodást, ami nem szolgálja az ön-
kormányzatok érdekét. 

Mivel a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége előzetesen 
írásban jelezte, hogy az országos ön-
kormányzati szövetségek közös állás-
foglalásától eltérő megállapodáshoz 
nem járul hozzá, azt nem fogadja el 
és minden felelősséget az aláírókra 
hárít, ezért az önkormányzati oldal 
képviseletében aláírt dokumentum 
nem az önkormányzati szövetségek 
álláspontját tükrözi, tehát a megálla-
podás érvényesnek se tekinthető.

Dr. Zongor Gábor
a TÖOSZ főtitkára

Utóirat:

Már most , e lőzetesen megköve-
tem a KÖOÉSZ elnökét, amennyi-
ben a jövő évi költségvetési törvény 
– a dr. Magyar Levente által jelzett 
módosítások által – teljeskörűen biz-
tosítja a 2006. évi bérfejlesztés fede-
zetét. A leginkább annak örülnék, ha 
okom lehetne erre. Z. G.

GYORSJELENTÉS 
a bérmegállapodásról
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Az ország költségvetési helyzete körüli viták, az Európai Unió sokat emlegetett 
elvárásai már a nyáron jelezték, hogy a jövő évi költségvetés által nyújtandó 
lehetőségek mértéke szűkre szabottnak ígérkezik. Ezzel szemben – az eddi-
gi hazai gyakorlatot figyelembe véve – igen sokan választási, azaz a lehető-
ségeket meghaladó mértékű kiadást megengedő költségvetést vártak a jövő 

évre. És most mindenkinek csalódnia kell. 

A miniszterelnök 2005. szeptember 
29-én, a hét országos önkormányzati 
szövetség vezetőivel folytatott egyez-
tetésen nyilvánvalóvá tette, hogy 
a kormány által elfogadott költség-
vetési javaslatban megjelölt hiány 
mértékét nem hajlandó növelni, ez-
által az egyes ágazatok, így az önkor-
mányzatok mozgástere is meglehe-
tősen korlátozott. Ezek után váltak 
ismerté a számok.

A TÖOSZ elnöksége a 2005. októ-
ber 25-ei ülésén megállapította, hogy 
a kormány által az Országgyűlésnek 
beterjesztett 2006. évi költségveté-
si törvényjavaslat nem teremti meg 
az önkormányzatok kötelező felada-
tainak ellátásához szükséges műkö-
dési feltételeket, s így fennáll az ön-
kormányzatok ellehetetlenülésének 
veszélye. 

Az elnökség egyetértett a hét or-
szágos önkormányzati érdekképvise-
leti szövetség közös állásfoglalásával, 
emellett három szempont érvényesí-
tését kiemelten fontosnak tartotta.

1. A jövő évi költségvetési számok 
ismeretében a tényleges összegekről 
szóljon a vita. (Hiszen amennyiben 
a tervezett tartalékképzés az önkor-
mányzatokra is kiterjed, úgy csak 
az azzal csökkentett összeget lehet 
tényleges állami támogatásnak te-
kinteni. Ezért az elnökség kérte, 

hogy a kormányzat a valóságos ön-
kormányzati támogatásról beszéljen, 
mondja ki, hogy ténylegesen mekkora 
összeg áll rendelkezésre, s hogy az idei 
évhez képest csökken az önkormány-
zatok támogatása; ne keltse azt a lát-
szatot, mintha növekedne, s mintha 
a helyi önkormányzatok ügyetlensé-
gén, alkalmatlanságán múlna, ha a rá-
juk rótt feladatokat a jelenlegi színvo-
nalon nem tudják elvégezni.) 

2. A jövő évi köztisztviselői és köz-
alkalmazotti bérfejlesztésre csak ab-
ban az esetben és olyan mértékben 
kerüljön sor, amennyiben és amilyen 
mértékben annak költségeit az állam 
fedezi.

3. Mindent meg kell tenni az indo-
kolatlan, illetve reálisan teljesíthetet-
len ágazati előírások megszüntetésé-
ért, felfüggesztéséért.

Az elnökségi döntések a hét szö-
vetség közös állásfoglalása mentén az 
országgyűlési képviselőkkel és a kor-
mányzattal folytatott tárgyalások 
eredményeként a kormánypárti frak-
ciók önkormányzati érdekkörű kép-
viselői – november 14-én – elfogadtak 
egy 30,2 milliárd forintos módosító 
csomagot. (A kormánypárti módo-
sító csomag adtait lásd a 6. oldalon 
közölt táblázatban.) 

A Juhász Gábor belügyminiszté-
riumi politikai államtitkár által no-

vember 18-ára összehívott tájékoztató 
megbeszélésen – amelyen részt vett 
Molnár Albert, a PM és Korózs Lajos, 
az ICSSZEM politikai államtitkára is 
– az önkormányzati szövetségek kép-
viselői számára nyilvánvalóvá vált, 
hogy a kormány által is támogatott 
javaslat szerinti, mintegy 15 milliárd 
forintnyi növekmény a közalkalma-
zotti bérfejlesztés fedezetére is szol-
gáló, 28,3 milliárd forintnyi kötelező 
tartalék zárolásának feloldásából ke-
letkezik, s bár így egy gyakorlatilag 
elvesztett forrás részlegesen felhasz-
nálható lesz, ez mégsem többletpénz, 
azaz ezzel nem növekszik az önkor-
mányzatok állami támogatása. Ezt ki 
is fejtették, de a kormányzati tárgya-
lófelek további érdemi változtatásról 
nem kívántak egyeztetni, a megbe-
szélést kötelező gyakorlatnak tekin-
tették.

Az Országgyűlés 2005. november 
29-én szavazott a jövő évi költség-
vetés keretszámairól, így rögzítette 
az önkormányzati támogatás mér-
tékét is. 

Az eredeti koalíciós csomag né-
mileg változott, összességében nem 
javult, sőt, kismértékben csökkent 
a módosító javaslat szerinti növeke-
dés mértéke. (Az elfogadott módo-
sításokról készült összegzést lásd a 7. 
oldalon.)

MINDENKI 
CSALÓDOTT



Ö N K O R M Á N Y Z A T 6
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

A parlamenti szavazás első szaka-
szának lezárását követően – 2005. de-
cember 1-jén – az Országos Közszol-
gálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 
ülésén dr. Steiner Erika, a TÖOSZ jogi 
titkára az önkormányzati oldal közös 
szóvivőjeként rögzítette, hogy az or-
szágos önkormányzati érdekképvi-
seleti szervezetek nem tudnak olyan 
bérfejlesztést támogatni, amelynek 
költségeit az állam nem teljeskörűen 
fedezi. A zárolásra szánt összegből 
a bérfejlesztés fedezetének kiegészíté-
sére felszabadított 15 milliárd forint 

A 2006. évi költségvetés koalíciós önkormányzati csomag

I. SZOCIÁLIS NORMATÍVÁK Beterjesztett javaslat Új javaslat

Időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása 191 000 197 000

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 418 000 465 100

Fokozott ápolást gondozást igénylő ellátás 805 300 815 000

Átlagos gondozást, ápolást igénylő ellátás 710 000 730 000

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 447 000 615 000

Hajléktalan átmeneti ellátás 518 100 548 000

Gyermekvédelmi speciális, különleges ellátás 805 000 900 000

Otthont nyújtó gyermekvédelmi, utógondozó szakellátás 710 000 785 500

A területi kiegyenlítés rendszerének többletigénye 0 800 000 000

II. OKTATÁSI NORMATÍVÁK Beterjesztett javaslat Új javaslat

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS

A. Zeneművészeti ág 80 000 105 000

B: Képző és iparművészeti, táncművészeti szín- és bábművészeti 40 000 59 000

KOLLÉGIUMI TÁMOGATÁS

Kollégiumi, extertánusi nevelés, oktatás 292 000 308 000

Sajátos nevelési igényű gyermekek, kollégiumi nevelése, oktatása 584 000 645 000

Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebbségi oktatás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi 
oktatás

41 000 45 000

Kizárólag magyar nyelven folyó roma oktatás 20 500 45 000

Nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanulók magyar nyelvű oktatása 20 500 22 500

Kéttannyelvű oktatás 61 500 71 500

Nyelvi felkészítő oktatás 61 500 71 500

ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

Intézményi társulás óvoda, általános iskola, tanulók támogatása 30 000 45 000

Az 1500 fő lakosságszám alatti kistelepülések támogatása 25 000 35 000

Nemzetiségi iskolák támogatása 400 000 000 1 100 000 000

III. KÖZALKALMAZOTTI BÉREK FEDEZETÉRE (ZÁROLÁS FELOLDÁSÁVAL) Beterjesztett javaslat Új javaslat

0 15 000 000 000

IV. KISTELEPÜLÉSEK ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉEKKEL VALÓ ELLÁTÁSA Beterjesztett javaslat Új javaslat

0 200 000 000
A szociális normatívák felhasználható többlettámogatása 6 milliárd 300 millió; az oktatási normatívák felhasználható többlettámogatása 8 milliárd 700 millió; a köz-
alkalmazotti bérek fedezetének zárolás feloldásával felhasználható többlettámogatása 15 milliárd; a kistelepülések életmentő készülékkel való ellátására felhasználható 
többlettámogatás 200 millió; az összesen felhasználható többletttámogatás 30 milliárd 200 milló forint.

ugyanis alig javít a helyzeten, hiszen 
az egyeztető fórumon a PM képviselői 
egyértelművé tették, hogy 1 száza-
léknyi közalkalmazotti bér fedezete 
(az egészségügyben dolgozókat nem 
számítva) 8,5 milliárd forintra rúg, 
vagyis az idei évről áthúzódó 3 szá-
zalékos bérfejlesztéshez 25,5 milliárd 
forintra van szükség. Mivel a bérhor-
dozó normatívák nem tartalmazzák 
a hiányzó összeget, így – a 2005. évi 
bérfejlesztés áthúzódó hatásaként – 
a bérfejlesztés hiánya 10,5 milliárd 
forint. Az OKÉT ülésén elhangzott 

kormányzati alternatív javaslat sze-
rint 2006. szeptember 1-jétől 5 szá-
zalékos, július 1-jétől 3,3 százalékos 
közalkalmazotti bérfejlesztésre nyí-
lik lehetőség. 

Állami támogatás nélkül azonban 
ez tovább rontaná az önkormányza-
tok helyzetét, ezért az országos ön-
kormányzati szövetségek képviselői 
arra az álláspontra jutottak, hogy 
mindaddig, amíg a hiányzó összeg-
nek a fedezete nem áll rendelkezésre, 
további bérfejlesztésről tárgyalni tel-
jességgel irreális.
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A jövő évi költségvetés által szűkí-
tett mozgástérben csak belső átcso-
portosítással lehet némileg javítani 
az önkormányzatok helyzetén, de ez 
égetően szükséges az ötszáznál keve-
sebb lakosú településeken, amelyek 
önkormányzatai a törvényjavaslatból 
kikerült évi 5 millió forintos támoga-
tásra se számíthatnak.

Az önkormányzatok jövő évi költ-
ségvetési helyzete kifejezetten kedve-
zőtlen. A finanszírozási reform im-
máron több mint egy évtizedes elma-

A 2006. évi költségvetési törvényjavaslat elfogadott módosító javaslatai által eredményezett változások

Módosító javaslatok száma Módosított előirányzat megnevezése Támogatás növekménye, csökkené-
se (millió forintban)

934. Szilárd burkolatú út felújítása  +3000,0

Sportpályák felújítása  +500,0

Kistelepüléseken életmentő készü-
lékek

 +200,0

935. Szociális normatívák  +10851,2*

Oktatási normatívák  +5800,0

Egyes jövedelempótló támogatások  -200,0

Fejlesztés, vis maior  +2000,0

Leghátrányosabb települések  -1000,0

947. Tűzoltók  +1000,0

948. Tűzoltók  +395,5

954. Alapfokú művészet oktatása  +1676,9

Támogatás összes növekménye  +24223,6

A 2006. évi központi források (milliárd forintban)

Megnevezés Törvényjavaslat Módosított törvényjavaslat Eltérés (±)

Személyi jövedelemadó 483,1 473,7 -9,4

Állami hozzájárulás és tám. 791,4 815,6 +24,2

Összesen 1274,5 1289,3 +14,8

radása egyben a mai államháztartási 
hiány egyik ki nem mondott oka. A 
mindenkori kormányzat a költség-
vetési egyensúly megteremtéséért 
egyre inkább erőn felüli elváráso-
kat támaszt az önkormányzatokkal 
szemben. Valamennyi felelősen gon-
dolkodó helyi politikus tudja ugyan, 
hogy az államháztartási hiány lefara-
gása elengedhetetlen és hosszú távon 
megtérül a megszorítás, ám az állam 
által másfél évtizede folyamatosan 
és gyakran a teljesítésükhöz szüksé-

ges feltételek nélkül átadott feladat-
tömegnek való megfelelés mégiscsak 
az önkormányzatok felelőssége, már-
pedig a helyi konfliktusok kezelésre 
egyre korlátozottabbak a lehetősé-
geik. Az önkormányzati megszorí-
tások a lakossági közszolgáltatások 
színvonalának csökkenéséhez vezet-
nek, mivel az önkormányzás alapve-
tően és elsődlegesen a helyi feladatellá-
tásban testesül meg. 

Dr. Zongor Gábor 
főtitkár

Az alábbi írás címe fájlcím (is). Horváth László zirci pol-
gármester adta a TÖOSZ titkárságára e-mailen eljuttatott 
levelének, amelyben szövetségi kezdeményezést indítvá-
nyozott az önkormányzatoknak a földhivatali információs 
rendszerhez való díjmentes hozzáférése érdekében. Erről 
majd nyilván az elnökség dönt, ám nincs kétségem afelől, 
hogy miként. Mert több mint bosszantó ama takarékos-
ságra törekvő, mondhatni, takarnetes miniszteri rendelet, 
amely éppen az önkormányzatokat zárja ki a díjmente-
sek köréből. Az egyes számítógépes adatbázisból történő 
lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási 
adatok igazgatási szolgáltatási díjáról és az adatátviteli 
vonalon történő adatszolgáltatásról rendelkező többször 
módosított 41/2002 (V.14.) FVM rendelet mentesíti a díj-
fizetés megfizetésétől a földhivatali TakarNet használóit 
is, amennyiben azok alapítványok, bíróságok, közhasznú 

társaságok, vagy mondjuk vízgazdálkodási szervezetek; 
a díjmentességben részesülők között „csak” a helyi ható-
ságok nem szerepelnek. Az önkormányzati hivatalok ter-
mészetesen ingyen kapják meg a körzeti földhivataloktól 
az általuk hivatalosan, írásban kért ingatlan-nyilvántar-
tási tulajdoni lapokat, ám az így kapott ügyféli adatok 
megszerzésének ideje lényegesen meghaladja az eljáró ha-
tóság rendelkezésére álló, törvényben megszabott 5 napos 
értesítési határidőt. Az önkormányzat választhat: vagy 
megsérti a rendeletnél frissebb jogszabályt (a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvényt), vagy fizet azért, hogy be-
tarthassa. Mert ügyfélértesítési kötelezettségének a meg-
szabott határidőre csakis úgy tehet eleget, ha a számára 
egyébként ingyenes adatokat a fölhivatali TakarNet-ről 
pénzért szerzi be.  A. G.

*Megjegyzés:  
a 935. számú  
módosító indítvány 
szerint a személyi  
jövedelemadó  
40 százalékos  
összege csökken 
9451,2 millió  
forinttal.  
Ebből a szociális  
normatívákhoz 
nyújtandó személyi 
jövedelemadó  
az eredeti  
javaslathoz képest 
7451,2 millió  
forinttal csökken. 
Ezt kell állami  
támogatásból  
pótolni. 

TAK
AR

NET
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A kistelepülés, mint lakóhely és mint nem-
zeti kincs címmel tartott nemrégiben kiselő-
adást egy vidékpolitikai fórumon Dicső László, 
a TÖOSZ baranyai tagozatvezetője, Alsómo-
csolád polgármestere, a vidékpolitikai tanács-

adó testület tagja. Előadásának szerkesztett, némileg rövidített 
változatát – az általunk választott címmel – alább közöljük.

Jobb az, ha olyan valaki szólal meg 
a kistelepülések érdekében, aki maga 
is érintett. Én pedig, egy Baranya me-
gyei kistelepülés, Alsómocsolád pol-
gármestereként, érintett vagyok: a kö-
zépiskolai és főiskolás évek kivételével 
mindig is itt éltem. Mivel 15 éve dol-
gozom ebben a beosztásban, megta-
pasztalhattam a különböző kormány-
zati ciklusok intézkedéseinek hatá-
sait. Ha mérleget kellene vonni, kö-
zös nevezőt kéne találni ezek között, 
mondjuk a második ciklustól kezdve, 
az egyrészt a központi finanszírozás 
folyamatos romlása, másrészt a ki-
szolgáltatottság volna. 

Aki netalán dél-dunántúli, sőt, 
esetleg Baranya megyei illetőségű, 
az Alsómocsolád nevének hallatán 
persze legyint, „könnyű nekik, any-
nyi iparűzési adót szednek, mint egy 
egész kistérség”, mondják, ami ha 
nem is éppen így igaz, de tény, hogy 
Alsómocsolád a szerencse faluja, mert 
közigazgatási területén több jól pros-
peráló ipari üzem működik, amelyek 
valóban sokkal több helyi adót fizet-
nek, mint ami jellemző egy átlagos 
kistelepülésen. Amikor tehát a kis-
települések érdekében emelek szót, 
érintett is vagyok, meg nem is, vagy 
legalábbis „nem annyira”.

Ugyanis a kistelepülések túlnyomó 
többségének nincs iparűzési adó be-
vétele, honnan is lenne, hiszen már 
a rendszerváltoztatás előtt is csak mu-
tatóban volt egy-egy rozoga téeszte-
lep, varroda, vagy más, legfeljebb 
néhány évig vegetáló ipari „üzem”, 
ha annak lehet őket nevezni. Ezekre 

aztán legkésőbb 2001–2002-ben la-
katott tett az erős forint, de többsé-
gük jóval előbb kényszerült bezárni 
kapuit. Ugyanez igaz a lakosságtól 
származó helyi bevételekre is: a kis-
települések állampolgárai a legke-
vésbé adóztathatóak, mert itt a leg-
magasabb az inaktivitás, sok az idős, 
nyugdíjas és az olyan aktív korú la-
kos, aki a rokkantnyugdíj vagy a fő-
állású anyaság kicsi, de biztos, és fő-
ként ma jövedelmet adó mentsvárába 
menekül; itt a legmagasabb a munka-
nélküliségi ráta stb. Megint csak azt 
tudom mondani: Alsómocsoládon 
mi kezelni tudjuk ezt a problémát, 
bár a mi falunkban is 20 százalékos 
a munkanélküliség, de a környékbe-
li kistelepülések némelyikén 50 szá-
zalékosnál is magasabb ez az arány 
és ez így megy évek óta, nincs semmi 
elmozdulás! 

Összegezve: a kistelepülések van-
nak a leginkább kiszolgáltatva a költ-
ségvetésnek, mert nem, vagy csak ki-
vételképpen tudják helyi bevételekből 
kompenzálni a költségvetési források 
csökkenését!

Ami e megszólalás közvetlen apro-
póját illeti, az a „Községek általános 
feladatai” jogcím tervezett megszün-
tetése és egy sokkal kevesebb forrást 
nyújtó jogcím (Település-üzemelteté-
si, igazgatási és sport feladatok) némi-
leg változtatott formában történő be-
vezetése. Ez az, amivel az októberben 
beterjesztett T-17700. sz. költségvetési 
törvényjavaslat fenyegeti az önkor-
mányzatokat, minél kisebbet, annál 
inkább.  Pontosabban: a jogcím él, ám 

csak létszámarányos bevételt nyúj-
tana, a bevezetni javasolt 1,5 milliós 
minimális küszöbérték új találmány, 
amivel nem is volna semmi baj, ha 
nem volna csupán 30 százaléka a je-
lenleg még életben lévő „általános fel-
adatokra” kiszabott normatíva felső 
határának. 

Az intézkedés következménye-
it az alsómocsoládi büdzsé is meg-
érezné, de mit szóljanak azok a kis-
települési önkormányzatok, amelyek 
10–15 százalékkal kevesebb bevételre 
számíthatnak emelkedő kiadási oldal 
mellett 2006-ban!? Ilyen nagyarányú 
csökkentéssel azok az önkormányza-
tok kalkulálhatnak, amelyek hallgat-
va az idők szavára és a kormányzati 
ösztönzésre, körjegyzőségek tagja-
ként végzik igazgatási feladataikat. 
Ezek ugyanis nemcsak az „általános 
feladatellátás” normatíváját veszítik 
el, hanem azt a támogatást is, amely 
a körjegyzőséghez csatlakozásra ösz-
tönözte őket, s amelynek összege 2,5 
millió forint volt 2005-ben. Ezek le-
hetnek az igazi nagy vesztesei a jövő 
évre vonatkozó kormányzati elképze-
léseknek, hogy mennyire, azt a mel-
lékelt táblázat szemlélteti.

Fejük sem fájna a kistelepülések 
polgármestereinek, ha az „általános” 
helyett a konkrét feladatok sorain nő-
nének a normatívák, de nem így áll 
a helyzet: legjobb esetben is szinten 
tartás történik, ami valójában bevé-
telcsökkenést jelent, ismerve a növek-
vő kiadási oldalt, de ez is csak üdítő 
kivételnek tekinthető, mert a csök-
kentés az általános az alap és a köz-
ponti feladatok ellátását tekintve egy-
aránt. Lehet mondani: az államház-
tartási hiány nagysága és a körülötte 
kavart európai körökig hatoló rosz-
szallás mellett ez érthető is, takaré-
koskodni kell, de úgy kéne ezt tenni, 
hogy a ma és itt megtakarított forint 
holnap ne kerüljön tízbe a kistelepü-
lési önkormányzatok ellehetetlenülé-
se miatt! Mert most itt tartunk: 10–15 
százalékos bevételkiesést ugyanis 
nem tudnak elviselni a kistelepülési 
önkormányzatok!

S ha most valaki előhozakodna az-
zal az egyre többször hallható véle-
ménnyel, hogy bizony lehetetlen eny-
nyi önkormányzatot finanszírozni, 
annak a következőket szeretném el-

VESZTESEK
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mondani: egy kérdés az önkormány-
zat és egy másik kérdés a hivatal, to-
vábbá az intézmények működtetése. 
Nem hiszem, hogy maga az önkor-
mányzat oly drága lenne egy kistele-
pülésen, ahol a legtöbb helyen tiszte-
letdíjas a polgármester! A hivatalok 
és intézmények koncentrációja pedig 
nemcsak elindult, hanem kifejezetten 
haladott állapotban van, részben a hi-
vatkozott ösztönzők hatására, rész-
ben a finanszírozás ellehetetlenülése, 
a szakemberhiány stb. miatt, és ez így 
van rendjén. Alsómocsoládon például 
nincs sem óvoda, sem iskola 20 éve, 
s mióta lehet és célszerű, társulásban 
működtetjük mindkét intézményt, 
akárcsak a körzeti orvosi ellátást vagy 
a hétvégi ügyeletet. Nem igaz tehát, 
hogy az önkormányzatok nem akar-
nak társulni! Ha vannak olyan ön-
kormányzatok, amelyek döntő több-
ségükben társulásban látják el a fel-
adataikat három, négy vagy akár több 
település összefogásával, akkor azok 
éppen a kistelepülési önkormányza-
tok! Eddig is megtették a szükséges 
és racionális lépéseket a gazdaságos 
működtetés érdekében és ezután is 
meg fogják tenni, ha azokat rájuk bíz-
zák. De félreértés ne essék: a közös 
intézményeket közösen tartják fenn, 
jó esetben minden tagönkormányzat 
befizeti a maga részét, legyen az jegy-
zőség, iskola, óvoda, művészeti okta-
tás vagy hétvégi ügyelet. Ez a garanci-
ája annak, hogy a kistelepülés és a na-
gyobb, az intézményeknek székhelyet 
adó település között valódi partneri 
viszony jöhessen létre, ami más ol-
dalról megtartó erő az önkormány-
zati autonómia tekintetében is, ami-
ért és ameddig a döntéshozatal asz-
talánál a kistelepülési polgármester 
is ott ülhet! A rossz eset az, amikor 
nem képes erre egy községi önkor-

mányzat, veszélybe hozva, a műkö-
désképtelenség határáig vagy azon 
túl sodorva a központi település in-
tézményeit is. Márpedig ez az, ami 
fenyeget a kistelepülések nagymérté-
kű forráscsökkentésével: ne gondolja 
senki, hogy ennek az intézkedésnek 
nem lesznek a nagyobb települések-
re, az intézményfenntartókra tovább 
gyűrűző hatásai!

Javaslatom egyértelmű és egy-
beesik annak a levélnek tartalmá-
val, amelyet a TÖOSZ főtitkárával 
és a KÖSZ elnökével közösen írtunk 
alá: nem szabad, hogy ez a kistele-
püléseket sújtó költségvetési javaslat 
életbe lépjen!!! A legkisebb települé-
sek számára továbbra is biztosítani 
kell azt a kis „méltányossági többle-
tet”, amit a költségvetés eddig bizto-
sított számukra, különben nem tud-
ják legalapvetőbb feladataikat sem 
ellátni! 

Ráadásul ez az intézkedés mély-
séges ellentmondásban van mind-
azzal, amin eddig munkálkodtunk! 
Ugye, kormányhatározat készült a vi-
dék fejlesztéséről; majd egy évig azon 
dolgoztak akadémikusok, kutatók, 
helyi és országos politikusok, hogy 
új vágányra állítsák a vidékfejlesz-
tést, hogy esélyt adjanak a vidéknek. 
De hogyan beszélhetünk fejlesztés-
ről, ameddig a szinten tartó működés 
alapfeltételeit sem tudjuk megadni?! 
Ki és miből fogja fizetni a kistelepü-
lésekre irányítandó friss diplomások 
bérét?! Hogyan biztosítható a falu-
gondnoki szolgálatok tartós műkö-
dése, ha például az üzemanyagárak 
emelkedésének költségei és az amor-
tizáció csakis az önkormányzatokat 
terheli, hiszen a normatíva évek óta 
nem nő, sőt, most csökken (szeren-
csére nem sokkal). És mi lesz a szo-
ciális földprogramokkal, hány önkor-

mányzat dobja be a törölközőt, hagyja 
másra a pályázás nyűgét és a bajlódást 
babbal, malaccal, tejjel, s bizony, né-
ha nehéz emberekkel, mert nem tud-
ja mellé tenni azt a kicsi önrészt sem, 
nemhogy nagy fejlesztésekhez szük-
séges pénzeszközöket.Vagy hogy egy 
akadémikus által oly sokszor hangoz-
tatott tételre emlékeztessek: ki téríti 
meg azt a közhasznot, amelyet a kis-
települési önkormányzatok hajtanak, 
ameddig még tudnak, amikor utakat 
tartanak rendben, sövényt nyíratnak, 
parlagfüvet irtatnak?! 

Mert figyelem: a kistelepülések 
száma nő, méghozzá nem is akármi-
lyen ütemben! 1990 „még csak” 950 
olyan községe volt Magyarországnak, 
amelynek lakosságszáma nem érte el 
az ötszázat, 2001-ben 997 volt a szá-
muk, ez év januárjában pedig 1017, 
tehát a települések 32 százaléka tar-
tozott ebbe a csoportba! S igaz ugyan, 
hogy a népességnek csak 2,8 százalé-
ka él kistelepüléseken, ám ezek a fal-
vak értékes lakóhelyek és főképpen 
azzá válnak majd, ha megfelelő össze-
köttetés fűzi őket a központi települé-
sekhez, nem beszélve arról, hogy köz-
kedvelt színterei a kikapcsolódásnak. 
(Zárójelben jegyzem meg: merem re-
mélni, hogy a közlekedési viszonyok 
javítását nem a falvaknak kell kigaz-
dálkodni az 1 forinttal csökkent(!), 
így 515 forintos egy lakosra jutó „tö-
megközlekedési normatívából”?!) 

Ami pedig a „közhaszon” szem-
pontjából kulcsfontosságú: orszá-
gunk területének 12 százalékát fog-
lalják el 500 lakosnál kisebb népes-
ségszámú községek. Azért ez tetemes 
szelete a vidéki Magyarországnak, 
kár lenne veszni hagyni, mint aho-
gyan a településképet, s a dombok, 
völgyek által szabdalt táji arculatot is 
megőrizni tartozunk. 

Átlagos kistelepülések üzemeltetési támogatásainak alakulása a 2005. évi és a 2006. évi tervezett költségvetésben

Az igazgatási feladatok ellátásának módja Általános + üzemeltetési támogatás + körjegyzőségben működés támogatása

2005. évi tény (Ft) 2006. évi tervezett (Ft) Különbség (Ft)

egy átlagos, 250 lakosú kistelepülésen

Körjegyzőségben működő (+2,5 millió) önkormányzat 7 063 500 1 500 000 -5 563 500

Önálló jegyzőséget működtető önkormányzat 4 250 000 1 500 000 -2 750 000

egy átlagos, 499 lakosú kistelepülésen

Körjegyzőségben működő (+2,5 millió) önkormányzat 8 125 746 1 500 000 -6 625 746

Önálló jegyzőséget működtető önkormányzat 5 625 746 1 500 000 -4 125 746
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A környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény felhatalmazása alapján tavaly alkotta meg 
a kormány a környezeti zaj értékelését és kezelését szabályo-
zó rendeletet a 2002. június 25-ei 2002/49/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvnek való megfelelés céljából. Egyes 

uniós országok egyes területein már léteznek zajtérképek, de olyan egységes 
módszerekkel megalkotottak, mint amilyenek e rendelet alapján nálunk ké-
szülhetnek, még sehol sincsenek. A munka összefogása, koordinálása a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladata. Parászka Viola, a minisz-
térium Levegőtisztaság-védelmi, Zaj- és Rezgésellenőrzési főosztályának ve-
zetője munkatársunk, Hajós Anna kérdéseire válaszolt.

A ZAJ SZÍNEI
– A környezeti zaj értékeléséről és ke-

zeléséről szóló rendelet milyen kötele-
zettséget ró az önkormányzatokra?

– Első lépésként stratégiai zajtér-
képet kell készíttetniük, amelyeken 
csak a nagy zajforrások jelennek meg. 
Vannak olyan országok, ahol csak na-
pi átlagot mérnek, vannak, ahol kiug-
ró szinteket is, van, ahol külön mérik 
a nappali és az éjszakai, esti órák átla-
gos zajmennyiségét. Nálunk lesz egy 
egész napra jellemző érték, de ebben 
a nappali, esti, illetve éjszakai érték 
különböző súlyozott szorzószámok-
kal szerepel. És lesz egy külön éjsza-
kára. Ezek a zajszintek jelennek meg 
a zajtérképeken.  

– Ez azt jelenti, hogy a terület tér-
képén különböző színekkel ábrázolják 
a zaj mértékét?

– Igen. Például Budapest V. kerü-
letének elkészült éjszakai zajtérké-
pén a Bajcsy-Zsilinszky úton látszik 
az erős zajt mutató vörös szín, a zöld 
pedig az olyan nyugodt sziget színe, 
amilyen a Vörösmarty tér. 

– Milyen célt szolgál a zajok színe-
zése?

– Van egy olyan stratégiai küszöb-
érték, amely felett intézkedési tervet 
kell készíteni a zaj csökkentésére. Ez 
a küszöbérték a közlekedésből szár-
mazó zajra éjszaka 55, nappal 63 de-
cibel.

– Mekkora az a zaj, amelytől már 
károsodik az egészség?

– Ezt nehéz megmondani. A kü-
lönböző mértékű zajok más és más 
egészségkárosodást válthatnak ki. 
Rendkívüli mértékben függ az egyén-
től és attól is, hogy milyen tevékeny-
ségében zavarja, hogy például dolgoz-
ni, vagy éppen aludni szeretne. Befo-
lyásolja a zaj tűrését egy kissé a meg-
szokás is: aki egész életében városban 
él, kevésbé érzékeny a zajra.

– Ezzel azt akarja mondani, hogy 
aki például Vecsésen lakik, az egy idő 
múlva a repülőgépek zaját is meg-
szokja?

– Egy bizonyos szint felett nem le-
het megszokni a zajt. Hetvenöt deci-
bel az a zajérték, amelynek a környe-
zetét fekete területnek nevezik az Eu-
rópai Unióban. Ahol tehát a zajtérkép 
fekete, ott az egészséges életkörülmé-
nyek nem adottak, és így lakóterü-
letnek nem alkalmas a jelzett terület. 
Hatvanöt decibel a zajértéke az úgy-
nevezett szürke területeknek, ame-
lyeken valamilyen beavatkozásra van 
szükség, hogy lakhatóak legyenek.

– A jogszabály szerint mikorra 
és hány településen kell az önkor-
mányzatnak zajtérképet készíttetni?

– A főváros és a környezetében ki-
jelölt 21 település önkormányzatá-
nak 2007. június 30-ára. E projekt 
előkészítése már folyamatban van. 
Az érintett települések: Dunakeszi, 
Fót, Csömör, Kistarcsa, Kerepes, Pé-
cel, Vecsés, Gyál, Dunaharaszti, Szi-

getszentmiklós, Diósd, Érd, Halász-
telek, Törökbálint, Budaörs, Buda-
keszi, Solymár, Üröm, Budakalász, 
Pomáz, Szentendre. A másik határidő 
2012. Ekkorra a százezernél több la-
kosú nagyvárosok, azaz Pécs, Győr, 
Nyíregyháza, Székesfehérvár, Mis-
kolc, Debrecen, Kecskemét és Szeged 
önkormányzatára terjed ki ez a kö-
telezettség. 

– Van vagy lesz erre pénz?
– Budapest és vonzáskörzete ilyen 

irányú költségeinek finanszírozá-
sához szükséges összeg a Nemzeti 
Fejlesztési Terv Környezetvédelmi 
és Infrastruktúra Operatív Prog-
ramjából származik, azaz 75 száza-
lékban az Európai Unió strukturális 
alapjából, s csak 25 százalék a hazai 
hozzájárulás. A 22 település zajtérké-
pének elkészítésére 690 millió forint 
áll rendelkezésre. E munkát megdrá-
gítja, hogy a két- vagy háromdimen-
ziós digitális térképen feltüntetendő 
az összes, a zajterjedés útjában álló 
akadály, épület, építmény, s a meg-
felelő minőség eléréséhez légi-felvé-
tel szükséges. Készíteni kell egy for-
galmi modellt, amelyen figyelemmel 
lehet kísérni például egy hídlezárást 
követő forgalom megoszlását, átte-
relődését. Egy út építésénél is követ-
ni lehet, hogy a bekötőutak forgalma 
miként alakul. A térképekre aztán 
egy intézkedési tervet lehet alapozni, 
mert a modell révén megállapítható, 
hogy ha valahol beavatkoznak, ott 
mekkora zajcsökkenés várható.

– Ez a települési önkormányzatok 
együttműködését is feltételezi.

– Igen. Budapest és az érintett 21 te-
lepülés önkormányzata együttműkö-
dési megállapodást kötött a zajtérkép 
és az intézkedési terv készítésére.

– Milyen beavatkozási lehetőségeik 
vannak?

– A zajtérképek általában a közle-
kedési zajokra koncentrálnak. Meg-
mutatják, hol a legtöbb gond, hol 
a legtöbb érintett, hogy mérlegelni 
és rangsorolni lehessen a problémá-
kat, majd olyan optimális megoldást 
találni rájuk, amely gazdaságilag 
és környezetvédelmi szempontból 
is elfogadható. Olyan ütemben tudja 
mindenki az intézkedési tervét meg-
valósítani, amilyen ütemben anyagi-
lag képes rá.
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– Kapnak-e az önkormányzatok eh-
hez támogatást?

– Erre nem tudok egyelőre vá-
laszolni. Mivel törvényben tettük 
az önkormányzatok feladatává, ehhez 
forrást is kellene adni. A jogszabály 
szerint 2008-ban kell az intézkedési 
terveket elkészíteni, tehát a 2007-es, 
2008-as költségvetésben kell ehhez 
forrást teremteni. 

– Mit tud tenni a repülők zaja ellen 
egy kistelepülés önkormányzata?

– Semmit, ez nem az ő feladata 
lesz. Nemcsak az önkormányzatok-
nak, hanem a gazdasági és közleke-
dési miniszter által kijelölt szerveze-
teknek is kell zajtérképet készíteni. 
A nagy közlekedési létesítményekre, 
így többek között a Ferihegyi repü-
lőtérre a Közlekedéstudományi Inté-
zet készíti mind a térképet, mind az 
intézkedési tervet. Rendelet mondja 
ki, hogy a Ferihegyi repülőtér körül 
zajgátló védőövezetet kell kijelölni, 
és előír lépéseket, például a legzajo-
sabb területek kötelező megvásárlá-
sát, a kevésbé zajos övezetben pedig 
a nyílászárók cseréjét.

– Mi van akkor, ha az önkormány-
zat talán éppen anyagiak hiánya miatt 
nem hajtja végre a zajcsökkentésre irá-
nyuló intézkedési tervét?

– Az intézkedési terv megalkotásá-
ról az önkormányzatnak határozatot 
kell hoznia, s a saját felelősségi körébe 
tartozik, hogy ezt milyen fontossági 
sorrendben hajtja végre. A zajtérké-
pek elkészüléséért viszont a kormány 
felel az uniónak. Az uniós irányelv 
deklarált célja egy olyan stratégia 
kidolgozása, amely európai szinten 
irányul a zajcsökkentésre, ezért re-
mélhetőleg a megvalósításhoz uniós 
pénzt is rendelnek majd. Nyilvánvaló, 
hogy ha lesznek ilyen pénzek, azok-
ra csakis elkészült zajtérkép és intéz-
kedési terv birtokában pályázhatnak 
majd az önkormányzatok.

Magyarországon körülbelül hatvanezer olyan ember él, aki semmiféle han-
got nem képes észlelni, s emiatt beszéddel képtelen kommunikálni környe-
zetével, a kisebb-nagyobb hallásproblémával élők számát pedig egymillióra 
becsülik. A zaj okozta halláskárosodás nem gyógyítható. Vajon miért van 
az, hogy más környezetkárosító hatásoknál a zajszennyezésre kevésbé fi-
gyelünk? A zajszenny annyiban kétségkívül különbözik a lég-, talaj- vagy 
vízszennyező anyagoktól, hogy nem folyamatosan, hanem szakaszosan ter-
heli a környezetet, olykor – amikor a hang abbamarad – magától eltűnik. 
Bár a szennyezés más formáihoz hasonlóan mérhető, de nehéz megbecsül-
ni az összeadandó hangok esetleges szennyező hatásának mértékét. Ráadá-
sul a zajszenny bizonyos értelemben szubjektív fogalom, hiszen van olyan, 
egyesek számára elviselhetetlen zaj, ami némelyek számára akár élvezetes is 
lehet. A hang intenzitásának mértékegysége a decibel (dB), ami azt mutatja 
meg, hogy mekkora ingadozást keltenek a hanghullámok a légnyomásban. 
Egy fiatal, egészséges ember füle bizonyos frekvenciatartományban a 0 dB 
feletti hangokat képes meghallani. Ezek a hangok 120–130 dB között már 
hallószervi fájdalmat okoznak (ennyi a fájdalomküszöb), de már 120 decibel-
nyi zaj is azonnali halláskárosodást okozhat, az egészségügyi határértékeket 
meghaladó, tartós zaj pedig magas vérnyomást, alvászavart, szélsőséges eset-
ben infarktust idézhet elő. Igaz, a tartós halláskárosodás kialakulása általá-
ban hosszú folyamat, s lehetetlen megállapítani, pontosan mikor lesz a hang 
elég hangos ahhoz, hogy károsítsa a fület. Ám a zaj halláskárosítás nélkül is 
szennyezhet. Az általa kiváltott beszédzavarra például az idősek és a csök-
kent hallóképességűek igen érzékenyek, hiszen még a magas frekvenciatarto-
mányba eső enyhe halláskárosodás is megnehezítheti a beszédértést zajosabb 
környezetben. A magas zajszint ezért a gyerekeknek árt a legtöbbet, mivel ők 
még nem tanulták meg teljesen a nyelvet, s olvasási, szövegértékelési zavaro-
kat okoz. Iskoláskorú gyermekeknél megfigyelték, hogy a tartós zaj hozzájá-
rul az elhagyatottság érzésének kialakulásához. Bizonyos értékhatár feletti 
hangok idegesítenek, mi több, „elfeledtethetik” az emberrel, hogy társas lény, 
csökkenthetik a segítőkészségét, növelhetik az agresszivitását. (káposztás)
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Budapesten
A fővárosban a III., az V. és a XI. kerü-
let zajtérképe mintaprojektként már 
elkészült, ezeken jól látható például, 
hogy a legcsendesebb zónák a parkok, 
illetve – az ötödik kerületben – a sé-
tálóutcák, amelyek számát a forgalom 
visszaszorítása révén lehetne és sze-
retnék gyarapítani, s ennek érdeké-
ben még inkább a felszín alá terelnék 
a parkolást, valamint a jelenleginél is 
több mélygarázs kialakítását terve-
zik. Vannak egyéb forgalomelterelési 
elképzeléseik is, ám útjaik nagy része 

fővárosi kézben van. Mivel Budapest-
nek nincs az egész fővárosra vonatko-
zó, valamennyi városrésznek irány-
mutató zajrendelete, a kerületi ön-
kormányzatoknak kell megbirkózni-
uk a gonddal. Csakhogy a forgalmas 
utak egyik oldala az egyik, a szem-
közti azonban már a másik kerület-
hez tartozik, így aztán két, egymástól 
eltérő zajrendelet kétféleképpen sza-
bályozhatja a páros, illetve a páratlan 
oldal forgalmát. A jogszabály szerinti 
stratégiai zajtérképek elkészítése min-
denesetre jobb együttműködést kí-
ván, hiszen azokon a közúti, a vasúti 
és a légi közlekedés okozta, valamint 
az iparból származó, jövő évi zajhatá-
sokat kell bemutatni. A végeredmény-
nek egy olyan digitális térképnek kell 
lennie, amelynek alapján házszámon-
ként megmondható lesz, hogy miként 
változna a zajterhelés, ha például elte-
relnék a buszt az utcából, vagy bevá-
sárlóközpont épülne a szomszédban. 

Lehet-e hangosabban horkolni, mint amilyen hangos az 
útépítéseknél használt légkalapács? Igen, lehet. Egy ame-
rikai férfi 1990-ben — a Guinness Rekordok Könyvének 
tanúsága szerint — 87,5 decibellel állította fel a horkolás 
hangerejének világcsúcsát, míg az útépítéseknél használt 
pneumatikus légkalapácsok olyannyira fülsértőnek ér-
zékelt zajszintje nem haladja meg a 75 decibelt. KH
RR
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Ilyen térképek kellenek ugyanis az öt-
évesnél nem hosszabb időtartamú in-
tézkedési tervekhez, amelyek készí-
tése kötelező, amennyiben a hangerő 
egy adott zónában eléri a meghatá-
rozott – üzemi létesítménynél az 56 
(éjjel 50), közlekedési zajforrás esetén 
a 63 (éjjel 55) decibeles – értéket. Már-
pedig a főváros mintegy ötszáz pont-
ján mért adatok szerint a felüljárók, 
csomópontok környékén egész nap 
jóval határérték feletti, átlagosan 74 
és 77 decibel közötti a zaj, az éjszakai 
értékek pedig alig csökkennek hetven 
alá, s emiatt minden második fővá-
rosi lakos zavaró erejű zajban él. Ah-
hoz, hogy a lárma a határértékek alá 
süllyedjen, legalább tíz, de van, ahol 
húsz decibelnyi javulásra lenne szük-
ség. Ezt elérni a stratégiai zajtérképek, 
s az ezekre alapozott intézkedési ter-
vek birtokában is igen nehéznek ígér-
kezik, hiszen ha például a körúton fe-
leannyi kocsi közlekedne, csak három 
decibellel csökkenne a zaj. Nyugat-
európai tapasztalat, hogy legfeljebb 
két-három decibelnyi halkulás remél-
hető, ha egy nagyvárosi térségből ki-
tiltják a nehézgépjárműveket és ott 
az aszfaltcsere után sebességkorláto-
zást vezetnek be. Az igazán hatékony 
decibelnyelés világvárosi módja a sé-
tálóutcák kialakítása, s az utak föld 
alá bújtatása. K. J. 

Ferihegyen
Ferihegy, amint az ismeretes, a leg-
kevésbé se hegy, ám a zajszennyezés-
ben kiemelkedő szerepe van. A re-
pülőtér környékén a közelmúltban 
végzett vizsgálat eredményei szerint 
azonos zajszint esetén a légi jármű-
vek jobban zavarják az embereket, 

mint a földiek. Annak ellenére, hogy 
egy szervizúton haladó traktor és egy 
fölötte elhúzó Boeing 737-500-as leg-
nagyobb zajszintje között alig mutat-
ható ki különbség. Ám a kis különb-
ség is nagy, mivel a hangerősség mé-
résére szolgáló decibelt nem lineári-
san, hanem logaritmikusan mérik. 

A stratégiai zajtérkép egy adott területen be-
lüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövő-
beli zajhelyzet előrejelzésére szolgál. Valójában 
két térképen alapul, amelyek egyike a vizsgált 
terület különböző környezeti zajforrásai által 
okozott zajterhelést mutatja be (ez a zajter-
helési zajtérkép), a másika pedig a zajterhe-
lést és a stratégiai küszöbértékeket veti össze 
(ez a konfliktustérkép). A zajterhelési zajtérké-
pen a zajjellemzőket ötdecibelenként változó 
színű zajszintgörbékkel kell feltüntetni, a konf-
liktustérképen pedig legalább ötdecibelenként 
kell más-más színnel jelezni a zajküszöbérté-
kek túllépésének mértékét. A konfliktustér-
képnek emellett az érintett lakosság, az érin-
tett lakóépületek, iskolák és kórházak számát 
zajszintövezetenként kell tartalmaznia. E két 
térkép alapján készítendő stratégiai zajtérkép 
sem egyetlen térkép. Részint, mert a napközbe-
ni és éjszakai (aktuális és várható) zajállapotot 
külön-külön kell jeleznie. Részint, mert ilyen 

kétfajta térképet az arra kötelezett önkormány-
zatoknak külön-külön kell (a nagyforgalmú 
közutak, valamint a külön jogszabály szerin-
ti kiszolgáló utak és átmenő forgalom nélküli 
utak kivételével) a közutakra, (a nagyforgalmú 
vasutak kivételével) a vasutakra, (a fő repülőtér 
kivételével) a repülőterekre, s a közigazgatási 
területükön lévő üzemi létesítményekre ké-
szíttetnie. Stratégiai zajtérképet ugyanis csak 
az a természetes személy, illetőleg az a gaz-
dálkodó szervezet és más jogi személy készít-
het, aki, illetve amely a külön jogszabály sze-
rinti környezeti zaj- és rezgésvédelem terüle-
tén szakértői működésre jogosító engedéllyel 
rendelkezik, vagy ilyen szakértőt foglalkoztat. 
Amennyiben a stratégiai zajtérkép készítésé-
re kötelezett önkormányzat alkalmazásában 
nincs ilyen szakértő, úgy a térkép készítésé-
vel egy arra jogosult személyt vagy szerveze-
tet kell megbíznia. 

K.J.
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A stratégiai zajtérképek készítése nem öncél, ezek alap-
ján kell a zajkorlátozást eredményező intézkedési terve-
ket kialakítani. Ezeknek tartalmazniuk kell a zajforrások 
leírását; a terv készítésére kötelezettek és a kapcsolódó 
jogszabályok megnevezését; a stratégiai küszöbértéke-
ket; a zajtérképezés eredményeinek összefoglalását; a zaj-
terhelésnek kitett emberek becsült számát és zajterhelé-
sük mértékét; a problémákat és a szükséges fejlesztése-
ket; a közvélemény tájékoztatásáról szóló jelentést; a ko-
rábban végrehajtott, a folyamatban lévő és előkészítés 
alatt álló zajcsökkentési intézkedéseket; a zajcsökkentés-
re kötelezett által a következő öt év során megteendő in-
tézkedéseket (beleértve azokat, amelyek meghatározott 
területek csendes övezetei és a zajvédelmi szempontból 
fokozottan védett területek megőrzésére irányulnak). 
Az intézkedési terveknek része kell hogy legyen egy 
hosszú távú stratégia (ezen belül a pénzügyi stratégia: 
költségvetések, költséghatékonysági felmérések, költ-
ség-haszon értékelések sora), valamint a terv végrehaj-
tásának és elért eredmények értékelési módszere. Végül 
pedig az intézkedési tervben meg kell határozni, hogy 
a végrehajtása eredményeként a zajjal terhelt emberek 
számának csökkenése mennyire becsülhető.
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Ez azt jelenti, hogy ha valahol az 50 
decibeles zajszint a duplájára nő, ak-
kor nem 100, hanem 53 decibelt mu-
tatnak a műszerek. A repülőtér meg-
engedett legnagyobb zajszintjének 
mérése ennél is bonyolultabb: a napi 
átlagot kell figyelni, napszakonként 
eltérő súlyozással. Az így kapott ér-
ték természetesen jóval alacsonyabb, 
mint egy felszálló repülő legfeljebb 
75–80 decibeles zaja. A hatóságok az 
átlagot figyelik, a lakók azonban az 
időszakos csúcsokat hallják, innen a 
gyakori konfliktusok forrása. Szigorú 
szabályok vonatkoznak az esti és éj-
szakai gépmozgásokra, így 22 és 6 óra 
között ötven, éjfél és hajnali 5 óra kö-
zött azonban mindössze hat fel- vagy 
leszállás végezhető. A stratégiai zaj-
térkép és azt követően az intézkedési 
terv készítésének kötelme azonban e 
helyütt nem az önkormányzatokat 
terheli.  (káposztás)

Debrecenben
A debreceni önkormányzat környe-
zetvédelmi referense szerint a város 
zajtérképe még a jövő zenéje, pedig 
a jelen zenéje is nagyon magas hang-
erővel hallatszik a szórakozóhelyek 
környékéről, a jégkrémárusító és 
egyéb autókból. Az utóbbiak közül 
néhány olyan, mint egy mozgó disz-
kó. Adalékképpen a leendő zajtérkép-
hez azért minden debreceni kapásból 
tud néhány zajforrást említeni. A leg-
nagyobb zajforrás a városban a köz-
lekedés. Nem is elsősorban a robba-

nómotorok okozzák a zajt. Sok városi 
útkereszteződésben az aszfalt felgyű-
rődött, s a hullámos felület óriási rá-
zóasztalként vizsgáztatja a lengéscsil-
lapítókat. Amelyik kocsinál ez nem 
megfelelő, az gépágyúropogáshoz ha-
sonló hangot ad, amely különösen 
éjszaka és hajnalban elviselhetetlen. 
Főleg a teherautókkal és utánfutókkal 
van a baj, de igen zajosak a közleke-
dés más résztvevői is. Hajdan kihágás 
volt – így mondták – nyitott kipufogó 
csövű motorkerékpárral közlekedni. 
Sokszor a rozsda nyitotta ki ezeket 
a kipufogó csöveket. Ma tunningoló 
műhelyekben átalakított autók telje-
sen zárt kipufogó-rendszereiből árad 
a zaj, hiszen maga a száznál jóval több 
lóerő és a 12 ezres fordulatszám is ha-
talmas lármát csap. Azoknak, akik 
valamilyen zenés szórakozóhely kö-
zelében laknak, szintén kijut a kéret-
len élvezetből, nemkülönben azok-
nak, akik könnyűzenei koncertek 
helyszíneihez laknak közel. De, még 
ha csak zenéről lenne szó. Az ilyen 
szórakozóhelyeken egyre gyakrab-
ban rendeznek tűzijátékkal megko-
ronázott bulikat, amelyeknek rend-
szerint a végén van a robbanás-show. 
Úgy, hogy lesz mit felmérni, ábrázolni 
Debrecen leendő zajtérképén.

Gőz József

Miskolcon
Miskolcon több tízmillió forintra be-
csülik a stratégiai zajtérkép elkészí-
tésének költségét. Az önkormányzat 

az észt, litván, finn és román testvér-
városaival közös pályázatot kíván be-
nyújtani a források előteremtése ér-
dekében az Európai Unióhoz. Csiz-
madia János, a polgármesteri hiva-
tal Építésügyi és Környezetvédelmi 
Irodájának vezetője elmondta, hogy 
az előzetes, 24 órás mérések alapján 
már rendelkeznek egyfajta rálátás-
sal a 180 ezer lakosú település zajgó-
caira. A legzajosabbak a főbb közle-
kedési útvonalak, vagyis a városban 
a járműforgalom a meghatározó zaj-
forrás. Az ipari üzemek által keltett 
zajterhelés jelentősen csökkent az el-
múlt évtizedben. Lokális zajterhelést 
okoznak a nagyobb vendéglátó egy-
ségek, zenés-táncos szórakozóhelyek, 
diszkók. (tréba)

Nyíregyházán
A szabolcsi megyeszékhelyen a legna-
gyobb zajgond a közúti forgalomból 
ered. Fekésházy Gábor, Nyíregyháza 
polgármesteri hivatalának környezet-
védelmi ügyintézője szerint kérdés, 
hogy az M3-as autópálya itteni sza-
kaszának elkészülte mennyire teher-
mentesíti a várost a teherautó-forga-
lom alól. Ami a zajtérképet illeti, an-
nak Nyíregyháza teljes közigazgatási 
területére, azaz Sóstóhegyre, Nyír-
szőlősre, Rozsrétre, Butykára is ki kell 
terjednie, s a zajforrások mellett a zaj-
mérsékléssel összefüggő megoldási 
javaslatokat is kell tartalmaznia, de 
elkészítését még csak tervezik. Nyír-
egyháza egyébként annyiból szeren-
csés, hogy a belvárosi részeken nem 
nagyon van üzem. A legnagyobb zaj-
forrás remélhetően megszűnik, mert 

A szolgáltató tevékenységet ellátó új és meglévő üzemi 
létesítmények zajkibocsátási határértékét megállapítani 
az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört gyakorló 
jegyző dolga. Amennyiben a zajt előidéző új üzemi léte-
sítmény üzembe helyezését, valamint az építési munka 
megkezdését követően a megállapított zajkibocsátási ha-
tárértéket az üzemeltető, illetőleg a kivitelező nem tartja 
be (vagy ha a megengedett rezgésterhelési határértéket 
túllépi), őt zaj-, illetve rezgésbírság megfizetésére kell 
köteleznie. A bírság összegét a megengedett zajkibo-
csátási, illetve zaj- és rezgésterhelési határérték túllépé-
se mértékének, hatásának és ismétlődésének figyelem-
bevételével kell megállapítania. A zajbírság kiszabását 
évenként megismételheti, de a szolgáltató tevékenységet 
ellátó, veszélyes mértékű zajt és rezgést okozó üzemi lé-
tesítmények tevékenységének korlátozását, illetőleg fel-
függesztését is elrendelheti.
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ET Az intézkedési terv készítésére köte-

lezett önkormányzat a terv megala-
pozottsága céljából konzultatív, ér-
dekegyezetető, tanácsadó testületet 
hozhat létre. Ezt a testületet nevezik 
zajbizottságnak, amelynek munká-
jába az önkormányzat köteles be-
vonni a helyi civil szervezetek legfel-
jebb három képviselőjét, a környe-
zetvédelmi felügyelőség egy képvi-
selőjét, az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat helyben il-
letékes intézetének egy képviselőjét, 
továbbá legalább egy szakértőt. 
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Napról napra kritikusabb légkörben él a hangszóróját 
bömböltető diszkós, és mindenki, aki az átlagosnál na-
gyobb lármát kelt maga körül. Az emberek egyre kevésbé 
tűrik el, hogy ilyen-olyan zajongásával bárki is az idegei-
ken táncoljon, s a sértettek egyre gyakrabban fordulnak 
panaszaikkal az önkormányzatok illetékeseihez. Ahon-
nan persze általában tovább küldik őket a bíróságokhoz. 
Ám ez ügyben viszonylag gyors változás várható, amióta 
a környezeti zajok értékelésére, zajtérképek készítésére, 
az egészségre káros zajok csökkentésére kormányrende-
let kötelezi önkormányzatokat is. A zajforrások föltérké-
pezése természetesen elképzelhetetlen a korszerű, olyan, 
hitelesnek elfogadható műszerek nélkül, amilyen például 
a hatvan éves szakmai tapasztalattal működő dániai cég, 
a Brüel & Kjaer kézi zajanalizátora. Ez a cég adja el ma is 
a minőségi zajmérők felét. A szakértők azonnal felismerik 
sápadt zöld előlapjáról, ami a tradíció része. Belül a készü-
lék nagyon is korszerű: ez az első olyan kéziműszer, ame-
lyik egyszerre képes fölfogni és analizálni a teljes hang-
tartományt, az elsuttogott szavaktól a fülszaggató sivítá-
sig, dörömbölésig. Teszi mindezt akár napokig tartó fo-
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a jelenlegi hőerőműnél jóval kisebb 
zaj- és levegőterhelésű erőmű épül 
a közeljövőben. A tervei most vannak 
engedélyezés alatt. A közlekedési za-
jok forgalomeltereléssel, -átirányítás-
sal valamelyest csökkenthetők. A kü-
lönböző szórakozóhelyek által keltett 
zaj részben hatósági korlátozásokkal 
csökkenthető. Már magát a műkö-
dési engedélyt is csak úgy kapja meg 
bármelyik zenés szórakozóhely, ha a 
tulajdonosa, üzemeltetője megfelelő 
akusztikai szakvéleményt prezentál 
arról, hogy a környezeti zajterhelés 
nem haladja meg a határértéket. 

(Cselényi)

Pécsett
Pécsett a környezetvédelmi program 
keretében készül a zajtérkép. A mun-
kák adatgyűjtéssel kezdődnek, ennek 
során a szakemberek átfogó, pontos 
méréseket végeznek a főutak és üze-
mek közvetlen környezetében. Ezt kö-
veti a kiértékelés, és egy olyan tér-
kép elkészítése, amely azt is láttatja, 
hogy hol vannak a „problémás” terü-
letek, ahol a hangerősség meghaladja 
a megengedettet. A zajtérkép alapján 
készítendő intézkedési terv hivatott 
meghatározni, hogy milyen intézke-
dések és beruházások szükségesek 
a zajszint növekedésének megakadá-
lyozása, valamint csökkentése érde-
kében. Szakemberek szerint a 2012-es 
határidő csak messzinek látszik, mi-
vel a kiértékelések és az egyeztetések 
hosszú időt vesznek igénybe; a doku-
mentumokat a többi között a tiszti-
orvosi szolgálat, a környezetvédelmi 
felügyelőség és a lakosság is vélemé-
nyezni fogja. A térkép elkészítését kö-
vetően az érintetteknek 10 évük lesz 
arra, hogy a zaj mértékét csökkentsék, 
de az önkormányzat környezetvédel-
mi referense bízik abban, hogy több-
ségük jóval a határidő lejárta előtt el-
végzi a szükséges fejlesztéseket.

A Dél-dunántúli Környezetvédel-
mi Felügyelőség arról tájékoztatta la-
punkat, hogy a 6-os főút mentén mért 
zajszint gyakran eléri a 72 decibelt, 
ami jóval meghaladja a megengedett 
határértéket. A város keleti elkerü-
lő útjának megépítése csökkentette 
ugyan a forgalmat, de jelentősebb vál-
tozást az építés alatt álló délnyugati 
elkerülő út befejezése hozhat. A fel-

ügyelőség a gyárak keltette zajjal kap-
csolatban arra hívta fel a figyelmet, 
hogy bár a cégek többsége sokat tesz 
a zajok csökkentése érdekében, jelen-
leg még mindig olcsóbb esetenként 
kifizetni a 4 ezertől 2,5 millió forin-
tig terjedő bírságot, mint elvégezni 
a szükséges beruházásokat.

A. Z.
 Szolnokon
A Közép-Tisza Vidéki Környezet-
védelmi Felügyelőség 2003 tavaszán 
hét mérési pontban elvégzett 2-3 na-
pos folyamatos közlekedési zajmérés 
alapján elkészítette Szolnok város-
központjának nappali és éjszakai zaj-
térképét. E célra a felügyelőség birto-
kában lévő IMMI 5.1.5 típusú immi-

sziószámító számítógépes program 
szolgált, amely a mérési adatok alap-
ján képes a zajtérképet megalkotni. 

Széll Gábor, a felügyelőség mun-
katársa elmondta, hogy a 2003-ban 
elkészült térképeken egyfajta alapál-
lapotot rögzítettek. Ezt követően egy 
2004-es állapotfelmérés is megtör-
tént, ennek számítógépes feldolgozá-
sa, illetve megjelenítése azonban még 
várat magára, mivel a felügyelőség 
munkatársa szerint kevesen vannak 
erre a munkára.

A szolnoki térképeken jól látha-
tó, hogy a városközpont egyes részei 
zajjal erősen szennyezettek, s hogy 
a „zajszegény” területek aránya meg-
lehetősen kicsi. A belváros egyes ré-

A jogszabályban meghatározott két fontos határidő 
(2007. június 30. és 2012. június 30.) csak látszólag van 
messze (a kötelezetteknek ekkorra kell a stratégiai zajtér-
képeket a szaktárcának benyújtani), a hozzáértők szerint 
máris késésben vagyunk. Késésben van például maga a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, amelynek hon-
lapján még mindig nincs rajta a Magyarország terüle-
tén lévő, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb 
forgalmú közutak, az évi 60 000 szerelvénynél többet 
áteresztő vasútvonalak, a fő repülőterek, valamint az 
ilyen nagyforgalmú fő közlekedési létesítmények köte-
lezettjeinek listája. E lista közzétételének határideje már 
ez év tavaszán lejárt.HA

TÁR
IDÕ

K
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Szolnok városközpontjának a Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által a 2003. évi mérések alapján készített nappali zajtérképe

lyamatossággal, ráadásul úgy, hogy 
diktafonként kiegészítő informáci-
ókat is fölvesz és tárol. A mérési ada-
tokat persze számítógéppel érdemes 
feldolgozni, jegyzőkönyvezni. A mód-
szeres zajmérésre épül a zajtérképezés 
is. A zajtérképező programok ugyanis 
térképi és forgalmi adatok alapján szab-
ványos eljárással modellezik a kialakuló 
zajszinteket, s a modellt a valósággal a mé-
rési eredmények kapcsolják össze.

A tartósan kiváló

zajszintmérők, kalibrátorok, zajmonitorok 
és zajtérképező programok 

magyarországi forgalmazója és szervize 
a SPECTRIS Components Kft.

1096 Budapest Telepy u. 2/F
www.bruel.hu  telefon (1) 215 8305

szein a zajszint éjszaka és nappali is 
meghaladja a határértéket, de a túllé-
pések általában nem magasak. 

Széll Gábor szerint ezt az állapotot 
összességében rossznak minősítette, 
de hozzá tette, hogy vannak Szolnok-
nál sokkal rosszabb helyzetben lévő 
települések is. Mint mondta, a zajos-
ság fő oka Szolnok túlságosan nagy 
belső forgalma, ami abból következik, 
hogy egyik kertvárosi részét, Szan-
daszőlőst „sikerült” aránytalanul 
felfejleszteni. A szolnoki belvárosba 
onnan, illetve a centrumból oda irá-
nyuló forgalom nagyságát jól jellem-
zi, hogy a két részt összekötő Tisza- 
és százlábú hídon 26 ezer jármű halad 
át naponta. Ez igen sok, hiszen egy 
1999-ben megejtett forgalomvizsgálat 
még csak napi 16 ezer átmenő gép-
járművet regisztrált az egész város-
ban. Szolnokon a zajszint a szükséges 
mértékben csak egy újabb Tisza-híd 
megépítése révén csökkenthető, ám 
erősen kétséges, hogy tíz éven belül 
nyílik-e erre lehetőség.

Az önkormányzat forgalomszabá-
lyozási elképzelése, hogy a városháza 
előtti főútszakaszt és a Kossuth te-
ret kiiktassák a járműforgalomból. 
A stratégiai zajtérképek a forgalom 
elterelésére szolgáló útvonalak kivá-
lasztásához is szükségesek. 

(lazányi)
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Új szakmák elsajátítását támogatja a Regionális Fejlesz-
tés Operatív Program (ROP) 2 milliárd forint keretösz-
szegű képzési célt szolgáló része, amely 2005 és 2007 kö-
zött mintegy 5000 résztvevő számára teszi lehetővé egy új 
szakma elsajátítását. A program keretében 2005. novem-
ber 28-án ünnepélyes eredményhirdetésen tették közzé 
azoknak a képzőintézményeknek a nevét, amelyek képzé-
seit elfogadta a szakmai bíráló testület. Az eredményhir-
detésen részt vett dr. Kolber István tárca nélküli miniszter. 
A képzőintézményeknek az emléklapokat Csanádi Ágnes, 
a VÁTI Kht. vezérigazgatója és Bene Dániel, a ROP Irá-
nyító Hatóság vezetője adták át. A Regionális Fejlesztés 

Szakmaadó program ötezer résztvevõnek
Operatív Program egyik fő cselekvési területe a régiók 
humánerőforrásának fejlesztése, ezen belül a régiók szá-
mára kiemelt jelentőségű szakmai képzések támogatása. 
A ROP 3.4.2 Régióspecifikus szakképzések és szakmai 
továbbképzések lebonyolítása elnevezésű program célja 
a megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő 
biztosítása az egyes régiókban szakemberhiánnyal küzdő, 
kulcsfontosságú ágazatokban és hiányszakmákban, vala-
mint a turisztikai vállalkozások fellendítése a humánerő-
források fejlesztésével. A program keretében első lépés-
ként a képzési kereslet és kínálat felmérése történt meg 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével. 
A következő szakaszban 2005. június végétől a képzőintéz-
mények pályázhattak képzéseikkel a fenti felmérés alapján 
összeállított régiós témalista alapján. A VÁTI Kht., mint 
a képzési program kedvezményezettje és szakmai meg-
valósítója, a képzőintézmények pályázataiban benyújtott 
képzési programok elbírálását követően képzési listát ál-
lított össze. Az első körben 31 képzőintézmény több mint 
100 képzésére jelentkezhetnek a vállalkozások alkalma-
zottai és önfoglalkoztatók, akik igényelhetik a képzési 
költség részbeni megtérítését. A folyamatosan frissülő 
képzési lista és a jelentkezési dokumentáció a www.vati.
hu/rop34 oldalon érhető el.

A magyarországi 165 ipari parkban 
tíz év alatt megtelepült csaknem 2600 
cég 1540 milliárd forint beruházást 
valósított meg, együttes árbevételük 
tavaly megközelítette a 4700 milliárd, 
exportjuk pedig meghaladta a 3400 
milliárd forintot, s jelenleg 150 ezer 
embernek adnak munkát. Az ipari 
parkok egyes régiókban betöltött gaz-
daságélénkítő erejének ismeretében, 
a legsikeresebb és környezetükre leg-

Többletkedvezményekre jogosító címekre
pályázhatnak az ipari parkok üzemeltetõi

inkább kedvezően hatók stratégiájá-
nak vizsgálata alapján a címet már 
elnyert parkok üzemeltetői számára 
két új pályázati lehetőség nyílik a Kis-
térségi Gazdaságfejlesztő Ipari Park, 
illetve az Integrátor Ipari Park címek 
elnyerésére. 

A Kistérségi Gazdaságfejlesztő 
Ipari Park cím további kedvezmények 
igénybevételére jogosít majd, s a kis-
térség fejlesztésére kiemelt figyelmet 

fordítók, a mikro-, kis-, és középvál-
lalkozásokat legjobban bevonók, azok 
előrelépését segítők számára lesz el-
nyerhető. Az ugyancsak többletked-
vezményekre jogosító Integrátori Ipa-
ri Park cím elnyerésére a regionális 
hatókörükben koncentrált innovációs 
potenciállal rendelkező, fejlesztési, 
beszállítói és beruházási projekteket 
generálók pályázhatnak a siker re-
ményében. 

A csaknem három kilométeres vízi 
szakasz átadásával befejeződött a Mo-
soni-Duna rajkai rehabilitációjának 
második üteme. A bozótirtás, meder-
kotrás, átjáróépítés, szűrőmező-kiala-
kítás után most az egykori libatelepnél 
strandot és csónakázó tavat szeretné-
nek létesíteni, majd Bezenye felé egy 
hallépcsőt is építenek. Az Országos 

Újraéledt a Mosoni-Duna tocsogós medre
Területfejlesztési Hivatal és jogelőd-
jei támogatásával megvalósult mun-
ka eddig mintegy százmillió forintba 
került. A beavatkozások eredménye-
ként az eddig nagyrészt száraz, csak 
helyenként tocsogós egykori Mosoni-
Duna-meder újraéledt. Megteremtőd-
tek a feltételei az ökológiai szempont-
ból értékes szakasz vízpótlásának. 

A vizes élőhelyek rehabilitációja mel-
lett a holtág számos rekreációs lehető-
séget kínál. A beruházás akkor fejező-
dik be, ha a Pozsony felől érkező bel-
vízcsatorna rehabilitációját is sikerül 
megoldani. Erről a tárgyalások meg-
kezdődtek az érintett szlovák telepü-
lések önkormányzataival, hogy uniós 
pénzekre közösen pályázzanak.
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Miskolc központjától csak hét kilo-
méter a nagyváros (és ma már egész 
Európa) kedvelt üdülőhelye, amely 
különleges mikroklímájával, védett 
parkjával, csónakázó tavával, ám el-
sősorban a gyógyhatású termálvíz 
vájta természetes üregek feltárása 
folytán született barlangfürdőjével 
várja a látogatókat. A csaknem 7 hek-
tárnyi területű, s napjainkban újjá 
született strandfürdő vízfelülete nem 
kevesebb, mint 4500 négyzetméter. 
Az Európában egyedülálló adottságú 
Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőben 
páratlan élmény a hegy mélyéről fa-
kadó, kellemes hőmérsékletű termál-
vízben úszni, fürödni, élvezni a tiszta, 
minden szennyeződéstől mentes leve-
gőt. Gyógyhatása a kellemes, barlangi 
klímájának, valamint a meleg karszt-
vizének köszönhető. Ebben a vízben 
ráadásul – a töményebb gyógyvizek-
kel szemben – korlátlan ideig lehet 
fürödni, úszkálni, ki lehet próbálni 
az úgynevezett dögönyözőt és a töb-
bi vízi attrakciót. A sokak által ismert 
barlangi medencéhez újonnan kiala-
kított tárószakaszok, frissen feltárt 
természetes járatok és termek kapcso-
lódnak. Van egy meglepetéseket kí-
náló gömbterem, mellette, egy óriási 
pezsgőfürdőben víz alatti vízsugarak 
masszírozzák a vendégeket, s valami-
vel távolabb egy rejtett szerkezet által 
mozgatott föld alatti folyó viszi őket 
a legrégebben feltárt, legszebb barlan-
gi szakasz fürdőmedencéjébe. 

A 2001. évi Phare-program keretében 
meghirdetett termálfürdő és konfe-
renciaturizmus-fejlesztés Észak-Ma-
gyarországon elnevezésű program 
kiemelt beruházásainak egyike be-
fejeződött: Miskolc-Tapolcán a bar-
langfürdő új és felújított részlegeit 
ünnepélyesen adták át november 18-
án. Az Észak-magyarországi Régió 
komplex turizmusfejlesztési prog-
ram támogatási kerete 4 millió eu-
rót tett ki, amelyből a termálfürdő-
fejlesztésre 2,67 millió euró jutott. 
A most átadott két beruházás ked-
vezményezettje a VFV Miskolc Vá-
rosi Fürdőüzemeltető, Vagyongazdál-
kodó és Szolgáltató Zártkörűen Mű-
ködő Rt. összesen 568 ezer 250 euró 
támogatást nyert el a terápiás épület 
létrehozására és az új élménymeden-

Megújult a barlangfürdõ Miskolc-Tapolcán
ce és kapcsolódó részek kialakításá-
ra. A világon egyetlen természetes 
barlangrendszerben működő gyógy-
fürdő létesítményeinek, épületeinek 
és szolgáltatásainak átalakítása, meg-
újítása folyamatosan zajlott az elmúlt 
években. A mostani fejlesztések célja 
a helyi értékekre alapozott turisztikai 
szolgáltatások fejlesztése, a szezonális 
ingadozások csökkentése volt.

A barlangfürdő élménymedencé-
vel és szaunaligettel bővült, elvégez-
ték a kültéri medence rekonstruk-
cióját, fizikoterápiás épület, gyógy- 
és kavicságyas medence, súlyfürdő, 
masszázs- és balneoterápiás-egység 
létesült. A kültéri medence is új él-
ményelemekkel gazdagodott, kör-
nyezetében a napozó-pihenő terüle-
tet bővítették.
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Az idei esztendõ a panelprogram rekordéve lesz
Minden eddiginél több, 602 pályá-
zat érkezett az év első tizenegy hó-
napjában, összesen csaknem 30 ezer 
panellakás felújítására, s a december 
30-ai határidőig további 300 pályá-
zat beérkezése várható. A panelprog-
ramra idén 8 milliárd forintot költ 
az állam.

A benyújtott kérelmeket folya-
matosan dolgozzák fel. Pozitív fej-
lemény, hogy a döntésre előkészített 
pályázatok 95 százaléka maradékta-
lanul megfelelt a pályázat kiírásai-
nak. (A nem megfelelő igények hibái: 
az 1/3-os támogatási rátát meghaladó 
igényelt összeg, a pályázat feltételei-
be nem beletartozó felújítási mun-
kára igényelt támogatás, az adatok 
hiánypótlására kijelölt határidő túl-
lépése.)

A legtöbb pályázat – az összes 
igénylés négyötöde – az épületek 
utólagos hőszigetelésének támogatá-
sára érkezett (nyílászárók, födémek 
cseréje), az esetek 20 százalékában 
az épület komplexebb felújítása a cél 
(beleértve az épületgépészet megújí-
tását).

A pályázat sikeréhez hozzájárul 
a szükséges önerő előteremtését se-
gítő Panel Plusz hitelprogram, mert 
a kedvezményes, hosszúlejáratú hite-
lek lehetővé teszik, hogy a lakóközös-
ségek jóformán azonnal elkezdhessék 
a felújítási munkálatokat, hamarabb 
gazdaságossá tehetik energiagazdál-
kodásukat, így könnyebben állhatják 
a törlesztő részletek terheit is.

A támogatás – 1985 előtt épült épü-
letek esetében – lehetőséget ad olyan 
munkálatok elvégzésének támogatá-
sára, amelyek révén megakadályoz-
ható a füstgázok lakásokba történő 
visszaáramlása. Idén 125 pályázatra 
240 millió forint támogatást osztot-
tak ki, 3624 család otthonát téve biz-
tonságosabbá.

Új támogatási forma a lakbértá-
mogatás, és a távfűtéses épületekben 
a lakásonkénti fűtésszabályozást 
megoldó műszaki fejlesztésre igé-
nyelhető támogatás. Az előbbire 17 
önkormányzat nyújtott be pályázatot, 
az állam három éven át – 240 millió 
forint felhasználásával – 1100 szoci-
álisan rászoruló családot támogat. 

Az utóbbi pályázatot novemberben 
írták ki, és december 30-áig várják 
rá az igényeket.

A legtöbb pályázat Székesfehérvár-
ról (96), Szegedről (74) és Kaposvárról 
(53) érkezett.

A legnagyobb támogatási összege-
ket Székesfehérvár (1,3 milliárd Ft), 
Szeged (680 millió Ft), Nyíregyháza 
(467 millió Ft), illetve a fővárosból 
Kőbánya (363 millió Ft) önkormány-
zata igényelte. 

Idén a lakókörnyezet megújítására 
is lehetett támogatást kérni (utak, jár-
dák, parkolók rendbe hozatala), e le-
hetőséggel eddig Eger, Budaörs, Mis-
kolc és Szeged önkormányzata élt.

A panelprogramnak van jövője. 
Mégpedig nem csupán a sikeressége 
okán, hanem azért is, mert a legújabb 
uniós költségvetési javaslat értelmé-
ben (amely szerint egyébként hét év 
alatt mintegy másfél milliárd euróval 
kapna az eredetileg neki szánt összeg-
nél kevesebbet Magyarország, ám 
amely könnyítene a pénzfelhaszná-
lás játékszabályain) panelfelújításra is 
lehet majd uniós támogatást kapni.

Folytatódik a területfejlesztés decentralizációja
Kolber István regionális fejlesztésért 
és felzárkóztatásért felelős tárca nél-
küli miniszter a fővárosi XI. kerület 
egyik panelháza előtt tartott tájékoz-
tatón elmondta, hogy az előirányza-
tok szerint jövőre a turizmusfejlesz-
tésre 28,3 milliárd, a lakásügyre 278 
milliárd, területfejlesztésre pedig 189 
milliárd forint költhető, ami össze-

sen 33,7 milliárd forinttal több, mint 
az idén. 

A területfejlesztéssel kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a területi különb-
ségek mérséklése céljából az elmara-
dott térségek felzárkóztatása, vala-
mint a regionális és térségi verseny-
képesség erősítése különösen fontos, 
s ennek jegyében folytatódik a de-

centralizáció. Ez magyarul azt jelen-
ti, hogy a megyék és régiók egyre in-
kább maguk dönthetnek a szüksé-
ges fejlesztésekről, amire a miniszter 
szerint(ám szerintünk csak akkor, ha 
az Európai Unió is úgy akarja) 2007–
2013 között háromszor több forrás, 
mintegy 15 ezer milliárd forint áll 
majd rendelkezésükre.

Dorog városa 985 millió forint tá-
mogatást nyert a Nemzeti Fejleszté-
si Terv Regionális Operatív Program 
keretében a vasúton túli északi tele-
pülésrész rehabilitációjára. 

A támogatási szerződés aláírását 
követően az önkormányzat kiírja a ki-
viteli tervek elkészíttetésére és a kivi-
telezésre vonatkozó közbeszerzési el-
járást. Ezek lezárultával a tényleges 

munkálatok 2006. március 1-jén kez-
dődnek, a befejezési határidő 2007. 
április 30. 

A projekt összköltsége 1 milliárd 
97 millió forint. A támogatás mértéke 
985 millió forint, amelyből mintegy 
820 millió az Európai Unió Európai 
Regionális Fejlesztési Alapjából szár-
mazik, csaknem 165 millió pedig ma-
gyar kormányzati forrás. 

A beruházásra a dorogi önkor-
mányzat 112 millió forintot költ. 

A rehabilitációs célok között sze-
repel többek között a felszíni vízelve-
zetés megoldása, szilárd burkolatú út, 
illetve járda kialakítása, uszodaépítés, 
zöldterület-felújítás, épületfelújítás, 
térrendezés, valamint egy, a rászorult 
időskorúak átmeneti ellátását szolgá-
ló létesítmény kialakítása. 

Milliárdos településrész-rehabilitáció Dorogon  
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A dél-koreai Hankook cég és a ma-
gyar kormány egy, 3000 új munka-
helyet teremtő gumiabroncs-üzem 
Dunaújvárosba telepítéséről írt alá 
megállapodást. A megállapodás alá-
írását követően Kálmán András pol-
gármester elmondta, hogy az új lé-
tesítmény megszünteti a térség fog-
lalkoztatásának Dunaferr-közpon-
túságát, s új iparágat honosít meg. 
A fejlesztés 2010-ig tart, de az üzem 
– amelyben évi 10 millió gumiabron-
csot gyártanak majd – már 2007-től 
megkezdi a termelést. A város önkor-

Gumiabroncsipar települ Dunaújvárosba
mányzata – bízva a befektetők ked-
vező döntésében – már a tárgyalások 
időszakában előkészítette a jövendő 
iparterület értékesítési szerződését, 
a rácalmási önkormányzat pedig el-
készült a majdani gumiabroncs-üzem 
egy részét befogadó, közigazgatásilag 
a községhez tartozó terület rendezé-
si tervével. 

A jövendő gyár 15 kilométeres 
körzetből vonzza majd a munkaerőt, 
a Duna-híd 2006. novemberi átadá-
sát követően a Duna túlsó partjáról 
is. A foglalkoztatás szempontjából 

szerencsés helyzet, hogy Dunaújvá-
rosban középfokon folyik vegyipari 
képzés, a helyi főiskolán pedig anyag-
mérnököket is képeznek, de a Közép-
dunántúli Régióhoz tartozó Veszpré-
mi Egyetemen végzettek is találnak 
munkalehetőséget az új üzemben. 

A térségben megvalósuló nagy inf-
rastrukturális beruházások – az M6-
os autópálya Érd–Dunaújváros között 
épülő szakasza, a Duna-híd – már 
éreztetik hatásukat. A térség iránt 
számottevően megnőtt a befektetők 
érdeklődése.

Magyarország egyik legnagyobb lo-
gisztikai központjának építése kezdő-
dött el Herceghalom mellett. A csak-
nem 120 hektáron megvalósuló, 200 
millió euró értékű zöldmezős beru-
házás alapkövét Kóka János gazdasá-
gi és közlekedési miniszter november 
24-én helyezte el. A logisztikai köz-
pont a fejlesztési fázisok kiépülésével 
párhuzamosan 4000–5000 új mun-
kahelyet teremt a Zsámbéki-meden-

Tõkét szivattyúzhat a Zsámbéki-medence
cében, adóforintjai pedig jelentősen 
hozzájárulnak a központnak otthont 
adó települések fejlesztéséhez. A be-
ruházás az infrastruktúra fejlesztése 
mellett szélesíti a helyben működő 
kis- és középvállalkozások lehetősé-
geit, valamint serkenti a működő tő-
ke beáramlását a régióba. Az öt fá-
zisban megvalósuló logisztikai köz-
pont csaknem korlátlan terjeszkedé-
si lehetőséget kínál majd potenciális 

bérlőinek. A beruházás első fázisá-
ban 18 hektáron két, egyenként 15 
ezer négyzetméteres raktárépület iro-
dákkal, továbbá egy 30 ezer és egy 
tízezer négyzetméteres kereskedelmi 
csarnok létesül. A fejlesztés első üte-
mének átadása 2006 tavaszán várha-
tó. Az Agrogate Hungary a fázisok 
ütemezésének megfelelően kutatási 
és oktatási elemekkel, szolgáltatások-
kal is bővül.

Zala megyei Gellénháza önkormány-
zata egy biomasszaerőmű 2008-as 
felépítését tervezteti. Az alternatív 
energiaforrás ilyen jellegű hasznosí-
tása nem csak országosan, de világ-
viszonylatban is egyedülálló kezde-

Biomasszaerõmût terveztet Gellénháza
ményezés egy kistelepülésen. Gellén-
háza a magyarországi kőolajtermelés 
egyik fő bázisa volt a 90-es évek kö-
zepétől. Az olaj fogyásával egyre több 
munkahely szűnt meg a térségben. 
A település önkormányzata a mun-

kahelyteremtés szándékával vette na-
pirendre a biomasszaerőmű létreho-
zását. A kezdeményezést horvátor-
szági partnere is felkarolta és közös 
pályázaton elnyerték a terveztetés le-
hetőségét. 

A visegrádi négyek – Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia és Magyar-
ország – területfejlesztési miniszterei-
nek a Zólyom melletti Sliačon 2005. 
december 2-án tartott találkozóján 
– amelyen Magyarországot Kolber 
István regionális fejlesztésért és fel-
zárkóztatásért felelős tárca nélküli 
miniszter képviselte – nyilatkozatot 

fogadtak el a négy ország területfej-
lesztési koncepcióinak összehango-
lásáról és az egységes európai uniós 
fellépésről. A nyilatkozatban rögzí-
tették az egységes fellépés szándékát, 
s megfogalmazták annak szükséges-
ségét, hogy az unió a 2007–2013 kö-
zötti költségvetésében az új és a régi 
tagállamok hasonló elbánásban része-

süljenek a területfejlesztési támogatá-
sok elosztásában is. A miniszterek tel-
jes mértékben támogatták azt az uni-
ós törekvést, amely szerint a vidékfej-
lesztés mellett erősíteni kell a városok 
szerepét is a regionális politikában, 
mivel a városok – munkahelyteremtő 
és növekedésösztönző szerepük révén 
– a régiók motorjaivá lehetnek. 
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ÚJ OSZTRÁK-MAGYAR
Csörötnek környéki szennyvizet tisztítanak Ausztriában,
osztrák mintára biomasszával fûtik a falut Pornóapátiban
Befejeződött Csörötnek és térsége szenny-
vízcsatorna-hálózatának kiépítése. A ha-
táron átnyúló együttműködések segítésére 
1995-ben elsőként a magyar–osztrák határ-
régióban indult európai uniós támogatási 
program. Azóta számos Phare CBC (Cross-
Border Cooperation) program valósult meg 
az ország határszakaszain néhány nagy érté-
kű projekt, kisprojekt alap vagy támogatási 
konstrukció formájában. A magyar–osztrák 
határrégió programjai és támogatott pro-
jektjei úttörő jellegüknél fogva sok hasznos 
tapasztalattal szolgáltak a többi határsza-
kasz későbbi programjainak megvalósítá-
sában. A 2001. évi Magyarország–Ausztria 
Phare CBC program keretében 10 millió eu-
ró európai uniós támogatással korszerűsítet-
ték a Bucsu–Szombathely határhoz vezető 
utat, megépült a soproni innovációs és tech-
nológiai központ, a Zalavölgye Natúrpark, 
s legutóbb Csörötnek és térsége szennyvíz-
csatorna-hálózata. A projektben a gesztor 
Csörötnek mellett Magyarlak, Rátót, Sza-
konyfalu, Alsószölnök, Rönök, Gasztony, 
Rábagyarmat és Vasszentmihály önkor-
mányzata vállalt szerepet. A megépült több 
mint 90 km hosszú csatornarendszerhez a 
kilenc településen csaknem kétezer háztar-
tás csatlakozhat. Szennyvizük az ausztriai 
Jennersdorf tisztítóművébe kerül, amelyben 
a legmodernebb berendezések kapacitása így 
teljes mértékben és gazdaságosan kihasznál-

ható. A modern biológiai, környezetkímélő 
tisztítási módszer következtében nagymér-
tékben javul a talajvíz és egyéb felszín alat-
ti vizek minősége a Rába és Lapincs folyók 
partján fekvő településeken.

Az osztrák határ mentén fekvő, alig több 
mint négyszáz lelkes Pornóapáti önkor-
mányzata osztrák példák alapján határozta 
el, hogy megújuló energiaforrást hasznosí-
tó, úgynevezett falufűtőművet építtet. Eh-
hez a környezetvédelmi fejlesztéshez nyert 
2003-ban a Magyarország–Ausztria Phare 
CBC program pályázata keretében a 220 
millió forint (900 ezer euró) összegű támo-
gatást. A beruházáshoz az Ausztriában több 
éve a lakosság megelégedésére működő bio-
massza-falufűtőművek szolgáltak. A fejlesz-
tés mellett szólt a megújuló energiaforrások 
környezetkímélő jellege és az energetikai 
függetlenedés lehetősége. A megvalósítást 
jelentősen segítette a helyi lakosság támo-
gatása és összefogása.

A falufűtőmű elindításakor 86 lakossági 
és 11 közületi fogyasztó csatlakozott a rend-
szerre. A fűtőmű két kazánnal üzemel a kör-
nyék erdeiből származó faapríték, mint fű-
tési alapanyag hasznosításával. A rendszer 
teljesen automatikus üzemű, távfelügyelt. 
A 244 millió forint összértékű beruházás-
hoz a Phare CBC programból származó ösz-
szeget a Kommunalkredit Ausztria, a Bel-
ügyminisztérium és a Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács egészítette ki. 
Pornóapáti partnere a tervezésben és a meg-
valósításban az ausztriai Bildein község ön-
kormányzata és az ott megvalósult hasonló 
fűtőmű tervezője volt.

A fejlesztés hazai körülmények között is 
mintaként szolgál hasonló helyzetű, kislé-
lekszámú települések számára környezetba-
rát és a megújuló energiaforrásokat haszno-
sítani tudó megoldásokra. A lehetőség meg-
ismertetése érdekében a bio-falufűtőmű elő-
nyeiről folyamatosan tájékoztatták a régió 
lakosságát és a döntéshozókat. A községben 
az átadás alkalmával Pornóapáti példaérté-
kű fejlesztésének tapasztalatait, a biomassza 
energetikai hasznosítását, a bio-szolár rend-
szerű fűtőművek alkalmazási lehetőségeit 
bemutató konferenciát tartottak.  

A falufűtőművel egyidőben adták át Por-
nóapáti és a szomszédos Horvátlövő köz-
ségek közös új szennyvíztisztító telepét 
és a hozzá tartozó hálózatot. E beruházás 
teljes költsége 352 millió forint volt, amely-
nek 90 százalékát fedezte a Phare-program 
és a kormányzati társfinanszírozás. A két 
településen a szennyvizeket eddig a házi 
szikkasztókban, derítőkben helyezték el, 
amelyek jelentős mértékben szennyezték 
a talajt és a talajvizet. A mostani fejlesztés 
eredményeként megoldódik a településeken 
keletkező kommunális szennyvíz előírások-
nak megfelelő gyűjtése és tisztítása. 

Szennyvíztelenítik a Velencei-tó környékét
Európai uniós támogatással valósul 
meg hat Velencei-tó környéki tele-
pülés szennyvíztisztító rendszere. 
Az Európai Unió Környezetvédelmi 
Infrastruktúra Operatív Program 
(KIOP) támogatásával 2006 novem-
berére megvalósuló 6 milliárd forint 
értékű projekt keretében Gárdony-
ban, Kápolnásnyéken, Velencén, Na-
dapon, Pázmándon és Sukorón kiépül 
a szennyvíztisztító hálózat, és ezzel 
párhuzamosan bővül a központi 

szennyvíztisztító. A beruházás költ-
ségének csak öt százalékát finanszí-
rozzák a helyi önkormányzatok, mert 
– különös tekintettel arra, hogy a Ve-
lencei-tó környéke kiemelt jelentősé-
gű természeti terület, amelynek meg-
óvása országos érdek – 70 százaléka 
a KIOP révén európai uniós, 25 száza-
léka pedig állami költségvetési forrás. 
A munkálatok eredményeként a dup-
lájára, napi 6700 köbméterről 12 400 
köbméterre bővül a térség közpon-

ti szennyvíztisztítójának kapacitása. 
Összesen 85 kilométernyi gravitáci-
ós csatornát és 14 kilométernyi nyo-
móvezetéket fektetnek le és csaknem 
5600 ingatlant kötnek be a szenny-
vízcsatorna rendszerbe. A beruházás 
környezetvédelmi szempontból nagy 
jelentőségű, megvalósításával csök-
ken a Velencei-tó háttérszennyezése, 
s még a tisztított szennyvíz sem ter-
heli a tavat, mert a Dinnyés-Kajtor 
csatornába kerül.
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A bécsi fórum bepillantást engedett 
abba, hogy a régi európai uniós tag-
országok hogyan tudtak-tudnak jog-
anyagukban a közösségi normákhoz 
alkalmazkodni, illetve, hogy milyen 
lehetőségeik vannak a közösségi jog-
alkotás befolyásolására. A tagsági vi-
szonnyal már régebb óta rendelke-
ző országok számára a lobbi, mint 
a jogalkotásra erősen ható tevékeny-
ség már teljesen természetes gyakor-
lat. Magyarországon szokni kell még 
annak gondolatát is, hogy az érdekér-
vényesítés – szektoronként más-más 
– profi lobbistát igényel. (A most ké-
szülő lobbi-törvény már e gondolat 
terméke lesz, noha a leendő jogsza-
bály csak az ellenszolgáltatás fejében 
lobbizzó szervezetek jogait és köte-
lezettségeit rögzíti majd.) Pedig sok 
függ attól, hogy Magyarország mi-
korra és mennyire lesz képes a jogal-
kotási, pályázási keretek kialakításá-
ba „beleszólni”. 

A C2ENET-munkacsoport ülésén 
ismertették az osztrák hulladékgaz-
dálkodási tervek rendszerét, az oszt-
rák országos hulladékgazdálkodási 
terv, valamint Alsó-Ausztria régió, 
illetve Salzburg városának terveit. 
Mind az osztrák, mind pedig a ma-
gyar jogalkotó az uniós normákat kö-
vetve alakítja ki hazai jogi szabályo-
zását, de számottevő eltérés tapasztal-
ható a két ország hulladékgazdálko-
dási szabályozásban. Ez az oka annak, 

hogy egy megfelelő hulladékgazdál-
kodási tervet is csak az adott ország 
jogrendszerét, szabályozását, termé-
szeti viszonyait jól ismerő cég tud el-
készíteni. Magyarország esetében is 
érdemes a nemzetközi gyakorlatokat 
figyelembe vevő, de a hazai speciális 
jellemzőkkel tisztában lévő cég szol-
gáltatásait igénybe venni.

A hulladékgazdálkodás ausztri-
ai problémáinak nagy része hason-
ló a mieinkhez, és a megoldások te-
kintetében is csak pár lépéssel járnak 
előttünk az osztrák jogalkotók, jog-
alkalmazók. Egy dologban azonban 
jelentős az előnyük, mégpedig a rend-
szerben való gondolkozásban. Míg 
nálunk a hulladékgazdálkodás elkü-
lönül a környezetvédelem más terüle-
teitől, addig Ausztriában a hulladék-
gazdálkodási problémákat a környe-
zetvédelem komplex rendszerének 
részeként kezelik. Például felismer-
ték, hogy a szelektív hulladékgyűj-
tést csak egy bizonyos határig ajánla-
tos kiépíteni, mert a kis mennyiségű 
hulladék szelektív gyűjtése gyakran 
jobban szennyezi a környezetet, mint 
a kollektív gyűjtés, mivel a begyűjtő 
autók nagy távolságot tesznek meg 
kevés hulladékért, s az általuk okozott 
levegőszennyezés mértéke nagyobb, 
mint amennyi környezeti kárt a kol-
lektív gyűjtés okoz. 

A munkacsoport-ülés résztvevői 
a hulladékgazdálkodás finanszíro-

zásáról (a kormányzati támogatások-
ról, a pályázati úton történő pénz-
ügyi megvalósítás formáról, valamint 
a teljességgel bankok általi és a PPP-
rendszerben történő finanszírozásról) 
is komplex képet kaptak. Az Euró-
pai Unió Kohéziós Alapjából támo-
gatható projektek minimális össz-
költségének el kell érnie a 10 mil-
lió eurót, a Strukturális Alapokból 
azonban a kisebb, regionális szem-
léletű projektek is finanszírozható-
ak. A hulladékgazdálkodás területe 
kiemelt fontosságot kap az Európai 
Unió következő, 2007–2013 közötti 
költségvetési időszakában, a Struk-
turális Alapok esetében is. Itt csak 
szerkezeti változásra számíthatunk. 
Amíg a korábbi költségvetési perió-
dus alatt a Strukturális Alapok pénz-
összegei két nagy csoportra oszlot-
tak – nevezetesen a célprogramokra 
és a közösségi kezdeményezésekre 
–, addig az 2007-től induló időszak-
ban már csak célprogramok lesznek. 
A C2ENET munkacsoport számára 
a változás annyit jelent, hogy egy te-
rületi célprogram fogja majd meg-
határozni a szabályozás kereteit, míg 
korábban a közösségi kezdeménye-
zések alá tartozott minden ezzel kap-
csolatos projekt-téma. 

Az osztrák kormány – a szövetsé-
gi kereteken belül – négy területen 
támogatja a környezetvédelmi meg-
oldásokat. A legnagyobb támogatást 
a vízgazdálkodás területén nyújtja. 
Magyarország számára jó példa, hogy 
a központi költségvetés támogatja 
a cégeket a levegőtisztasági és veszé-
lyes hulladékokkal kapcsolatos szabá-
lyok betartásában. További támogatást 
kapnak a szennyezet területek rehabi-
litációjára, illetve a kyotoi egyezmény 
értelmében a szénmonoxid-kibocsá-
tás csökkentésére törekvő vállalatok.
Az állami támogatások mellett rend-
kívül fontos, hogy Ausztriában a köz-

A C2ENET első munkacsoport-ülésén 2005. október 20-án, 
Bécsben a magyarországi projektpartnerek közül a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsége Keil Szilvia, kör-
nyezetvédelmi titkár és Pozsgai Péter, nemzetközi titkár, 
a szigetszentmiklósi önkormányzat Kónya Gyöngyi és Eszes 

Anikó révén képviseltette magát. Képünkön őket látják. Közülük Keil Szilvia 
az alábbiakban osztja meg a fórumon szerzett benyomásait az olvasóval. 

A HULLADÉK
KORLÁTOSAN SZELEKTÍV

bécsi szelete
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szféra finanszírozása céljából önálló 
banki intézmény is működik, amely 
az önkormányzatok számára speciális 
helyzetükre való tekintettel alakított 
ki pénzügyi konstrukcióit. 

A fórum a hulladékgazdálkodás 
területén alkalmazott PPP-projek-
tek kockázatára is felhívta a részt-
vevők figyelmét. A jelenlegi magyar 
közbeszerzési szabály párhuzamos 
azon európai uniós szabályozással, 
amely szerint a közbeszerzés alól csa-
kis a 100 százalékosan önkormány-
zati tulajdonban lévő cégek kaphat-
nak felmentést abban az esetben, ha 
a bevételük 95 százalékát a nevezett 
tevékenység folytán szerzik. A sza-
bályok kikerülésére Mödlig város 
önkormányzata létrehozott egy 100 

százalékosan önkormányzati tulajdo-
nú céget – amely megfelelt a 95 szá-
zalékos bevételi kritériumnak is –, 
ám rövid időn belül eladta a részese-
désének nagyobbik részét. A vásár-
lónak azonban csak átmenetileg se-
gített így megkerülni a közbeszerzés 
nehézségeit, az eset kapcsán ugyanis 
az Európai Unió úgy foglalt állást, 
hogy a jogsértő állapot nem fenntart-
ható, s különösen nem a szerződés 30 
éves futamideje alatt. Így aztán még 
a német lobbisták se tudtak kibújni 
a büntetés és a szerződésfelbontási 
kötelezés alól. Ez a példa figyelmez-
tetésként szolgálhat a gyakran forrás-
hiánnyal küszködő magyarországi 
önkormányzatok számára: létérde-
kük nagyobb figyelmet szentelni az 

európai uniós szabályozásnak, hiszen 
nincsen lehetőségük a szerződéssze-
gésért szankcióként kirótt nagy ösz-
szegű kártérítés megfizetésére.

A munkacsoport-ülés résztvevői-
nek alkalmuk nyílt betekinteni a leo-
ben-i hulladékgazdálkodási központ 
tevékenységébe. A telepen megvaló-
sított gyakorlat jól példázza a lakos-
sági tájékoztatás jelentőségét. A te-
lepen minden évben egy megfelelő 
publicitással előkészített nyílt hetet 
tartanak, amely hét minden napján 
a lakosság a helyszínen végig követ-
heti az újrahasznosítás folyamatait. 
A nyílt napok célja a környezettuda-
tosságra való nevelés, azaz megértet-
ni az emberekkel például a szelektív 
gyűjtés fontosságát. 

Az Európai Unió gazdasági és társadalmi kohéziójának 
erősítését célzó INTERREG III elnevezésű közösségi 
kezdeményezés része az INTERREG IIIB jelű transzna-
cionális együttműködési programok sora. Ezek lényege, 
hogy a valamilyen szempontból egy egységként értelmez-
hető területek országai közösen keressenek megoldáso-
kat az adott térség problémáira. Hogy ez megtörténhes-
sen, az Európai Uniót és szomszédos területeit bizonyos 
gazdasági, földrajzi, társadalmi szempontból egységes-
nek tekinthető tizenhárom makrotérségre osztották, 
s e viszonylag igen nagy területek egyike a közép-euró-
pai–adriai–dunai–délkelet-európai térség (Central Ad-
riatic Danubian South-Eastern European Space - CAD-
SES), amelynek 18 ország, köztük Magyarország is része. 
Az INTERREG IIIB programok keretében létrehozott 
makrotérségek országai maguk határozták meg, hogy 
melyek legyenek azok a problématerületek (prioritások), 
amelyek megoldására, kutatására együttműködési pro-
jekteket kívánnak megvalósítani. A CADSES-térségben 
ilyen projekt a területfejlesztési elképzelések és akciók 
támogatása a társadalmi-gazdasági kohézió erősítésének 
jegyében; a hatékony és fenntartható közlekedési hálóza-
tok, valamint az információs társadalom vívmányaihoz 
való hozzáférés támogatása; a tájvédelem, illetve a ter-
mészeti és kulturális örökség védelmének és megfelelő 
kezelésének támogatása; a környezetvédelem, az erőfor-
rás-gazdálkodás és -kockázatkezelés. Amióta Magyaror-
szág az Európai Unió tagja, a magyar projektpartnerek 
az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól kérhetnek tá-
mogatást, amelynek összege a projektköltségek legfeljebb 
75 százaléka lehet. A maradék 25 százalékot kell nemze-
ti szinten finanszírozni (national co-financing), s az eh-
hez szükséges összeg egyik része a projektpartner saját 
hozzájárulása (own contribution), a másik része társfi-
nanszírozásból (governmental contribution) származ-
hat. Ez utóbbihoz a magyarországi partnerek pályázati 

úton juthatnak hozzá. Amennyiben az INTERREG IIIB 
CADSES projektben résztvevő magyar partner társfi-
nanszírozási pályázatot nyújt be, de a társfinanszírozást 
nem nyeri el, úgy a CADSES-projekt megvalósulása ese-
tén a nemzeti társfinanszírozás teljes összege (a részvétel 
költségeinek legalább 25 százalékát) őt terheli. 

Az Interreg IIIB CADSES Közép-Európai Környezetvé-
delmi Hálózat (C2ENET) projektjének három magyaror-
szági résztvevője a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ), Szigetszentmiklós önkormányzata, 
valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormány-
zati Társulás. Projektpartnereik a Cseh Városok Szövetsé-
ge, az Osztrák Városok Szövetsége és a romániai Oradea 
önkormányzata. A projekt célja a környezetvédelmi sza-
bályozások helyi szintű alkalmazásában és elfogadtatásá-
ban segíteni az önkormányzatokat; ösztönözni az európai 
uniós környezetvédelmi szabályozások jelentőségének 
a köztudatba való beemelését, a jó környezetvédelmi meg-
oldások önkormányzatok általi elsajátítását; feltérképezni 
az önkormányzatok környezetvédelmi tevékenysége so-
rán felmerülő technikai, szervezési, pénzügyi problémá-
kat, s azok lehetséges megoldásait. A TÖOSZ a C2ENET 
projekt eredményeit népszerűsíti, folyamatos tájékozta-
tást nyújt az egyes tevékenységekről, azok kimeneteléről 
az ÖNkormányzat című újságjának hasábjain, honlapján 
és megyei fórumain, valamint a saját tagjai számára bő-
vebb információval szolgál az idén decembertől kéthe-
tente megjelentetett elektronikus hírlevelében. A TÖOSZ 
részt vállalt a majdani a záróútmutató lefordításában is, 
amelyet minden tagönkormányzatához eljuttat. A projekt 
keretében Szigetszentmiklós önkormányzata, valamint 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás egy-egy nemzetközi szemináriumot szervez 
a hulladékgazdálkodás témakörében.
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A forradalmi hangulatú konferencián túl-
nyomórészt (98 százalékos arányban) höl-
gyek vettek részt. Ez a statisztikai tény né-
hány nem kifejezetten sajnálkozó, ám ko-
rántsem alaptalan megjegyzésre adott okot, 
amely megjegyzések lényege, hogy a nők 
és a férfiak közötti esélyegyenlőség megte-
remtését célzó vitából a férfi főszereplő ki-
maradt. Azért is, mert a másik nem egy-két 
jelenlévő képviselője nagyvonalúan hagyta 
érvényesülni a hölgyeket. Annál is inkább, 
mert Vicente Bosch Palanca már a tanácsko-
zás megkezdésekor leszögezte, hogy a kon-
ferenciának nem célja sem a meglevő tár-
sadalmi keretek szétrombolása, sem pedig 
a nőuralom megteremtése. A férfiak és nők 
közötti esélyegyenlőség tárgyában készü-
lő európai karta „csupán” a nők férfiakkal 
azonos érvényesülési lehetőségének megte-
remtését támogató társadalmi környezet ki-
alakítására irányul. Palanca asszony mind-
azonáltal megemlítette, hogy az uralkodó-
nak az előző napon lánya született, amiért 
is elképzelhető, hogy – hazája örökösödési 
hagyományain túllépve – hölgy lesz a követ-
kező spanyol király. 

A tanácskozás munkacsoportokban foly-
tatódott, ez csoportok kialakításának elve 
nyelvi szempontokon nyugodott: így a medi-
terrán térség érdekvédői, a franciául beszé-
lők, és két csoportban az angolul kommu-

nikálók (ide kerültek a közép-kelet európa-
iak, a németek, a skandinávok) külön-külön 
folytattak eszmecserét. A felosztás azért is 
érdekesnek bizonyult, mert a tervezet vi-
szonylag rövid és egyértelmű – eredetileg 
francia nyelven megalkotott – szövegében 
a női alaposság mindig kétellyel fedezett 
fel valamely félreértésre okot adó monda-
tot, kifejezést; amelynek nem egy esetben 
nyelvi okai voltak. Fontos még tudni, hogy 
a dokumentum egy korábbi CEMR-pro-
jektből született (amelynek megalkotásakor 
egy képzeletbeli városban valósították meg 
a nők és férfiak egyenlősége szempontjából 
ideális viszonyokat), aminek leírása sokkal 
gyakorlatiasabb és könnyebben érthető (így 
nehezebben félreérthető) volt, ám ami terje-
delmében az egyezménytervezet sokszorosa. 
(Ez hamarosan könyv formájában is megje-
lenik, elérhetőségéről a TÖOSZ titkársága 
tájékoztatja majd a szövetség tagjait.) 

A forradalmi gondolatok nem meglepő 
módon először a mediterrán, majd a francia 
csoportból vetődtek fel (aztán persze a töb-
biből is), mégpedig többnyire formai di-
lemmák formájában, illetve a karta aláírói 
körének meghatározásával kapcsolatban. 
A legtöbb felvetés azonban a férfiak védel-
mében született, nagyjából azonos tarta-
lommal (ne diszkrimináljuk a férfiakat se!) 
a többi között a sztereotípiák elleni küzde-

lem passzusainak megfogalmazásakor (hi-
szen az se jó, hogy például Észtországban 
a tanároknak mindössze öt százaléka férfi). 
A pipázó spanyol polgármesterasszony – né-
miképp lerombolva a nők egyenjogúságáért 
vívott küzdelemben vállalt élharcosszerep 
pipázással keltett eszményképét – éppenség-
gel aggályosnak tartotta egy egyenjogúsági 
büdzsé létrehozásának elfogadtatását, mivel, 
mint mondta, amíg az önkormányzatnak 
nincs módja fontosabb dolgokra költeni, 
aligha különít el erre a célra pénzt. Ezt azon-
ban bécsi és frankfurti kollégája egyaránt 
cáfolta, náluk ugyanis külön részleg mű-
ködik a nők védelmére a hivatalban, külön 
pénzeszközökkel.

A francia csoport szabadidejét sem saj-
nálva kidolgozott egy négy pontból álló 
passzust, amelyben egyebek között terve-
zet részévé tették volna, hogy a karta végre-
hajtásához szükséges esélyegyenlőségi po-
litikákhoz uniós pénzt is rendeljenek, ám 
kezdeményezésüket elegánsan – időhiányra 
hivatkozva – mellőzték a szervezők, akik 
arról biztosították őket, meg a többi részt-
vevőt, hogy a februári döntés előtt minden 
további írásos javaslatot áttekintenek a dön-
téshozók.

A konferencia több fontos tanulsága kö-
zül az egyik az, hogy a nemzetközi konfe-
renciák igenis lehetnek konstruktívak, új 

Hol másutt is találkozhatnánk pipázó polgármesternővel, mint egy, a nők és a férfiak 
esélyegyenlőségének megteremtése tárgyában összehívott konferencián. A pipázó polgár-
mesternő Vicente Bosch Palanca, aki Spanyolországban egy aragóniai, középkori fallal 
övezett városka, az alig százötven lelkes, ám Európa Nostra-díjas Mirambel első embere, 
a kontinensen pedig az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) Női Választott 

Képviselők Bizottságának elnöke. A CEMR-konferenciát, ahol Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi 
titkára találkozott vele, a ciprusi Limassolban rendezték november 4-én és 5-én, s a tanácskozás célja 
az Európai karta a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségről helyi és regionális szinten című doku-
mentum előkészítése volt. A konferenciáról ő tudósított.

A PIPÁZÓ POLGÁRMESTERNÕ
Vicente Bosch Palanca, Mirambel polgármestere

és egy nõ-férfi egyezmény 
limassoli, nõi tervezete
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gondolatokat és kezdeményezéseket generá-
lóak (ehhez elég vagy félszáz nőt meghívni), 
a másik pedig, hogy vannak dolgok, amiket 
a férfiak és a nők csakis közösen csinálhat-
nak (s az esélyegyenlőség feltételeinek kidol-
gozása ezeknek csupán az egyike).

A munkacsoportokban, majd a plenáris 
vitában kiérlelt egyezménytervezet (amely 
előreláthatólag 2006 februárjában, Brüsz-
szelben nyeri el végső formáját) egyébként 
három fő részből áll: alapelvek, kötelezett-
ségek és azok végrehajtása.

A négy alapelv
1. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 

olyan alapvető jog, amely a helyi és regio-
nális önkormányzatok számára valameny-
nyi hatáskörükre vonatkozóan kötelező ér-
vényű. 

2. A nők és férfiak közötti esélyegyenlő-
ség joga kötelezi a helyi és a regionális ön-
kormányzatokat, hogy a döntéshozatali fo-
lyamataik valamennyi részében garantálják 
a nők és a férfiak kiegyensúlyozott részvételi 
arányát, illetve hogy minden alkalmas esz-
közt felhasználva törekedjenek erre.

3.  A helyi és regionális önkormányza-
toknak segíteniük kell azon sztereotípiák 
eloszlatását, amelyek alapján a nők szerepe 
és helyzete egyenlőtlenné válik a férfiakéhoz 
képest a politikai, a gazdasági és a szociális 
feltételeket illetően.

4. A nőkkel szembeni diszkrimináció 
elleni küzdelemhez minden eszköz, mód-
szer, és gyakorlat forrását meg kell teremte-
ni, hangsúlyozva az esélyegyenlőségi szem-
pontokat.

A kötelezettségek 
1. A nők és a férfiak kiegyensúlyozott ará-

nyú részvétele a döntéshozó testületekben 
helyi és regionális szinten 

A helyi és regionális önkormányzatok 
kötelezik magukat a nők részvételének fej-
lesztésére a döntéshozatalban. A paragrafus 
kimondja, hogy mit tehet ennek érdekében 
a választott testület (a pártok és a jelöltállító 
csoportok növeljék a nők számát a választá-
si listáikon, a lakosság körében tudatosítsák 
a nők és férfiak kiegyensúlyozott politikai 
részvételének fontosságát, a nők jogait kép-
viselő civil szervezeteket támogassa az ön-
kormányzat), a polgármesteri hivatal, a köz-
igazgatás, a tanácsadó testület és tanács.

2. Helyi és regionális esélyegyenlőségi terv 
készítése

A helyi és regionális önkormányzatok 
elfogadnak és messzemenően támogatnak 

egy, nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 
megteremtését célzó tervet, amely tartal-
mazza a nőkkel szembeni diszkrimináció 
meghatározására vonatkozó szabályozás 
kialakítását, a köztisztviselők megfelelő kép-
zését; költségvetést; pontosan meghatáro-
zott célokat és mutatókat valamennyi szek-
torban az esélyegyenlőségre; a megfelelő 
személyek bevonását a tervezési folyamat-
ba; a terv és a célok elérésének rendszeres 
kiértékelését. 

3. A sztereotípiák elleni küzdelem 
A helyi és regionális önkormányzatok há-

rom módon lépnek fel a megrögzült szemlé-
letmódok ellen: a szexista sztereotípiák ellen 
a hivatalok tisztviselőit megfelelő képzésben 
részesítik; kerülik a szexista nyelvezet hasz-
nálatát a hivatalban, médiájukban mellőzik 
a nőellenes sztereotípiákat; a hatáskörükbe 
tartozó oktatási, egészségügyi, és közigaz-
gatási intézményekben érvényesítik a nemi 
egyenlőség szempontjait.

4. Egyenlőség a helyi önkormányzati igaz-
gatásban

Ez a paragrafus kötelmeket rögzít az ön-
kormányzat mint munkáltatók számára: 
egyenlő munkáért egyenlő bért a nőknek; 
professzionális képzést; az anyaság és a ter-
hes nők védelmét; megfelelő szociális ellá-
tást a közéleti, a munkahelyi és a családi sze-
repek összehangolására; az emberi méltóság 
jogát a munkahelyen: a szexuális zaklatás 
elleni fellépést.

5. Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon
A közbeszerzés, a közszolgáltatások 

és a kereskedelmi tevékenységek szabályo-
zásakor az önkormányzatok által a cégek 
számára előírt kikötés legyen a nők és fér-
fiak közötti esélyegyenlőséget szolgáló kö-
telezettségek rögzítése.

6. Esélyegyenlőség az egészségügyben
Ez a pargarafus az egészségügyi szolgál-

tatások igénybevevő nők jogainak érvénye-
sítését szolgáló szabályozás kötelmét tar-
talmazza.

7. Esélyegyenlőség a lakhatásban 
Mind a nők mind a férfiak számára meg 

kell teremteni a biztonságos, tisztességes 
és tiszta lakhatás feltételeit, a speciálisan 
a nőket fenyegtő veszélyek (prostitúció, em-
bercsempészet) elhárítása céljából szociális 
intézkedéseket kell foganatosítani.

8. Esélyegyenlőség a környezetvédelemben 
A városfejlesztési, a vidékfejlesztési 

és a területfejlesztési tervezésbe be kell von-
ni az állampolgárokat (a férfiakat és nőket), 
ilyen módon érvényesíteni a nemek közötti 
egyenlő esélyeket.

9. Mobilitás és biztonság a településeken
Mivel a nők használják leginkább a tö-

megközlekedési eszközöket, azok elérhető-
ségének megteremetése az esélyegyenlőség 
szempontjából is fontos. A biztonsággal ha-
sonló a helyzet: például a közvilágítás a sze-
gényebb terülteken a nők közbiztonságát is 
szolgálja

10. Esélyegyenlőség a képzésben
A képzésre vonatkozó valamennyi dön-

tésben meg kell jeleníteni az esélyegyenlő-
ség szempontjait. A tanárok számára kell 
először oktatást tartani a nemek közöt-
ti esélyegyenlőség előmozdítása céljából. 
Az önkormányzatok hatáskörébe tartozó 
intézmények pedagógiájában érvényesíte-
ni kell a nők és férfiak egyenlő szerepének 
és a szexista szempontok elleni küzdelem 
hangsúlyos voltát.

11. Esélyegyenlőség a kultúrában
Az önkormányzatoknak támogatniuk kell 

hatáskörükön belül az olyan kulturális tevé-
kenységeket, amelyek a férfiak és a nők kö-
zött erősítik az egyenlőséget. Támogatniuk 
kell a női civil szervezeteket, a női művésze-
ket, akikkel együtt tudnak küzdeni a szexis-
ta sztereotípiák ellen, megvilágítják az em-
berek széles köre előtt a kifejezetten a nőket 
sújtó problémákat.

12. Esélyegyenlőség és a nőkkel szembeni 
erőszak elleni küzdelemben

A nőkkel szembeni erőszak alatt olyan 
erőszakos tevékenységeket értünk, amelyek 
kifejezetten a nőket fizikai, pszichikai vagy 
szexuális értelemben károsítják. A helyi 
és regionális önkormányzatoknak progra-
mot kell alkotniuk ezek ellen, illetve a meg-
előzésük céljából. Ehhez eszköz a tudatosság 
fokozása, a képzés, a rendőri védelem, a jogi 
tanácsadás, a pszichológiai segítségnyújtás, 
a menedék és a sürgősségi szolgáltatások, 
az áldozatok és családjának védelme, segít-
ségnyújtás számukra.

A végrehajtás
A dokumentum harmadik része a kötele-

zettségek végrehajtásának módját részletezi. 
Eszerint először is a megfelelő szereplők be-
vonásával helyzetelemzést és igényfelmérést 
kell végezni, majd a célok megjelölésével 
cselekvési tervet kell készíteni, amihez pénz-
ügyi forrásokat kell elkülöníteni. Ez után 
a célok elérésének és az eredmények értéke-
lésére alkalmas információs rendszert kell 
kifejleszteni, hogy a lakosságot és minden 
érintett szereplőt a karta végrehajtásáról 
informálni lehessen.

Sabján Katalin
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Az önkormányzati érdekképviselettel  
és egyeztetéssel kapcsolatos szabályok
 Törvényben indokolt meghatározni az országos önkormány-
zati szövetség elnevezés kritériumait. A szabályozásnál figyelembe 
vehető az ágazati párbeszédre vonatkozó szabályozási és megálla-
podási módszer.
 Szabályozatlan az önkormányzati érdekegyeztetés elve, mód-
szere, garanciarendszere. A formális jogszabály-véleményezést 
fel kell váltani érdemi egyeztetéssel, amely minden esetben kitér 
a hatásvizsgálatra és a gyakorlati megvalósíthatóságra. (A jelenle-
gi szabályozás értelmében az országgyűlési képviselők módosítási 
indítványaira már nincs mód megfelelően reagálni. Nem egyszer 
előfordult, hogy a kormányzati egyeztetést követően az önkormány-
zatok széles körét érintő képviselői módosítással az önkormányzati 
szférát hátrány érte. Természetesen arra is volt példa, hogy a kor-
mányzati szervek éppen az önkormányzati szövetségeket hívták 
szövetségesül egyes képviselői indítványok elutasításához.) Indo-
kolt a jogszabály-véleményezés kötelmét a képviselői indítványok-
ra is kiterjeszteni.
 Az önkormányzati költségvetés ügyében törvényben szüksé-
ges rögzíteni az egyeztetés rendszerét, valamint a választási ciklus 
egészére vonatkozóan a kormányzati és az önkormányzati szféra 
közötti átfogó megállapodás alapelveit és feltételeit. A legalább egy 
választási ciklusra kiterjedő megállapodás garantálhatná az önkor-
mányzatoknak jutó állami forrást, lehetővé tenné az érdemi tervező 
munkát, stabilizálhatná a pályázati rendszert.
 Hiányzik egy, az önkormányzati érdekképviseleti munkát segí-
tő közös (állami-önkormányzati) információs és elemző szervezet 
létrehozására vonatkozó jogszabály. (A jelenlegi belügyminiszté-
riumi információs rendszer nem nyújt megfelelő segítséget az ér-
demi munkához.)
 Indokolt megalkotni az önkormányzati szövetségek által, az ér-
dekvédelmi munka összehangolásának és hatékonyságának segíté-
se érdekében közösen igényelt önkormányzatok háza létrehozását 
előíró jogszabályt. (Támaszkodni kellene dr. Toller László (MJVSZ) 
és dr. Gémesi György (MÖSZ) által korábban kidolgozott előter-
jesztésekre. Hivatkozási alap a részletszabályozásra az Ötv. 91. § 
(4) bekezdése és a 102.§ (1) bekezdése.) Az önkormányzatok háza 
adhatna helyet az állami-önkormányzati információs és elemző 
szervezetnek is. 

A polgármesterrel, alpolgármesterrel  
és jegyzõvel kapcsolatos szabályok
 A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az ön-
kormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tör-
vény (Ptv.) módosítását indokolja, hogy nem egyértelmű a polgár-
mesterség megszűnési módja és a korengedmény alkalmazásának 
egymáshoz való viszonya, különösen, ha a képviselő-testület felosz-
latásának következtében szűnik meg a tisztség. Gondot jelent továb-
bá a költségtérítés szabályozásának értelmezése, a polgármesterség 
és a köztisztviselői jogviszony egymáshoz való viszonya. A törvény 

pontosítását sürgetővé teszi, hogy az időben közeli önkormányzati 
választáskor már a módosított szabály alkalmazása indokolt. 
 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 106.§- a szabályozza a környezetvédelmi bírságolást, 
e bírságolás lehetősége alól indokolt kivenni a polgármestereket 
és jegyzőket, amennyiben az önkormányzat önhibáján kívül nem 
képes teljesíteni a környezetvédelmi előírásokat.
 Az Ötv. polgármesterre vonatkozó – jelenlegi negatív - szabályo-
zása kiegészítendő a felelősségének megfelelő döntési kompetenciák-
kal: megfelelő törvényi garanciák esetén legyen a polgármesternek 
vétójoga, két testületi ülés közötti időszakban sürgősségi döntési 
joga, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
 Az alpolgármesterre vonatkozó Ötv. szabályozást (34. § (1) bekez-
dése) indokolt kiegészíteni, mert amiként az alpolgármestert a pol-
gármester javaslatára választják meg, akkéntha az alpolgármester 
elveszti a polgármester bizalmát, legyen lehetőség a visszahívására. 
 Felmerült az a javaslat is, hogy az alpolgármestert a polgármester 
nevezhesse ki. Amennyiben marad a jelenlegi választási gyakorlat, 
abban az esetben, ha a polgármester által javasolt személyt hat hó-
nap alatt sem választja meg a testület, akkor automatikusan kerüljön 
sor a képviselőtestület feloszlatására. A polgármester meghatározó 
szerepének növelésével egyidejűleg erősíteni kell a polgármester 
és az alpolgármester(ek) közötti együttműködést. Megfontolandó 
az alpolgármesterek – és a megyei közgyűlési alelnökök – számá-
nak maximalizálása is.
 A jegyzővé válás feltételeinek szigorításával, illetve a feltételek 
alóli mentesítés tilalmával is lehet-kell csökkenteni az indokolatlan 
önkormányzati hivatalok számát.

A képviselõ-testületekre és a képviselõk  
összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok
 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válasz-
tásáról szóló 1990. évi LXIV. tv. III. fejezete teljes-körűen felül-
vizsgálandó és a képviselők száma jelentősen csökkenthető (akár 
50 százalékkal is) elsődlegesen a nagyobb városokban és a megyei 
közgyűlésekben.
 A képviselők számának csökkentésével egyidejűleg, illetve at-
tól függetlenül is szükséges lenne a képviselői tiszteletdíj mértékét 
jelentősen csökkenteni. A jelenlegi városi és megyei tiszteletdíjak 
nincsenek arányban a végzett képviselői tevékenységgel és felelős-
séggel.
 Visszatérő – polgármesteri – igény, hogy a választópolgár vagy 
csak polgármesternek vagy csak képviselőnek jelöltethesse magát 
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 1990. évi LXIV. tv. 25.§ (3) bekezdésének megváltoztatásával. 
A módosítást indokolja, hogy a vesztes polgármesterjelölt bekerü-
lése a képviselőtestületbe többnyire lehetetlenné teszi a normális 
működést.
 A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdései-
ről szóló 2000.évi XCVI.tv. módosítása tv. 5.§- ban felsorolt össze-
férhetetlenségi szabályok bővítése, illetve pontosítása indokolt.

JOGSZABÁLYOZÁSI
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- A köztisztviselőkhöz hasonlóan, közalkalmazottak se kerül-
hessenek be a képviselő-testületbe. Az összeférhetetlenség ugyan-
azzal az önkormányzattal vagy annak intézményével közalkal-
mazotti jogviszonyban álló vonatkozásában is legyen előírás és 
kizáró ok. (Szűkített változat esetén az összeférhetetlenség csak 
az intézményvezetőkre terjedjen ki.)
- Elsődlegesen a kistelepüléseken, illetve a kisebbségi önkor-
mányzati – listás – választás esetén gyakori probléma, hogy egy-
egy család uralja a képviselőtestületet. Felmerült a javaslat, hogy 
a Ptk. szerinti hozzátartozók esetén egy családból csak a legtöbb 
szavazatot elért személy válhasson képviselővé.

Az önkormányzati mozgástér bõvítését  
lehetõvé tevõ, egyes ágazati szabályok
 Az állami támogatás mértékének csökkenése és kiszámíthatat-
lansága következtében a polgármesterek széles körében megfogal-
mazódott javaslat, hogy elsődlegesen az egészségügyi alapellátási 
kötelezettség (Ötv. 8. § (4) bekezdése) alól mentesüljenek az ön-
kormányzatok és – a szolgáltatást igénybevevő lakosság érdekeinek 
képviselőiként – kapjanak jogosítványokat az ellátás ellenőrzésére, 
minősítésére. 
 Felmerült a pedagógusok közalkalmazotti státuszának változ-
tatási igénye is, vagyis, hogy a pedagógusok állami alkalmazottak 
legyenek. (A fenti két javaslat megfontolandó és az önkormányzás 
hosszabbtávú átalakításának részeként kezelendő.)
 A kötött felhasználású támogatások közül 2005-ben a szakmai 
és informatikai fejlesztési feladatok finanszírozása okozza a leg-
nagyobb gondot. Jelentős összeget lehet a közoktatási intézmények 
informatikai – ide értve az iskolai adminisztrációs és ügyviteli 
szoftvereket is – berendezések korszerűsítésével és működtetésével 
összefüggő költségek megtérítésére fordítani, ugyanakkor a közok-
tatási intézmények többségében az alapvető berendezési, felszerelési 
tárgyak (tanulói asztalok, székek, szemléltető eszközök) rendkívül 
elhasználtak, jelen helyzetben ezek pótlása fontosabb lehet, mint 
az informatikai fejlesztés, amire egyébként is több pályázati lehe-
tősége van az iskolának. A támogatás észszerű felhasználását gá-
tolja továbbá, hogy csak a fenntartó járhat el kötött minisztériumi 
előírások (vagy költségnövelő közbeszerzési eljárások lefolytatása) 
alapján, és az elosztáshoz figyelembe vehető mutatószámok (például 
a gyógypedagógiai ellátásban csak a kollégiumi ellátottak száma) 
messze nem a tényleges igényeket tükrözik.
 A pedagógusok kötelező óraszámának növelését a törvénynek 
egyértelműen kell rögzítenie, mivel a jelenlegi megengedő szabá-
lyozás helyi feszültségeket kelt. A szaktanárok foglalkoztatásánál 
növelni szükséges a kistérségi feladatellátás lehetőségét.
 Az iskolai technikai létszám megállapítására vonatkozó sza-
bályokat az adott közoktatási intézmény fizikai adottságaihoz kell 
igazítani.
 Szakmai szempontok figyelembevételével szükséges meghatá-
rozni a közoktatási intézmény létezésének pontos feltételrendszerét. 
A minimális tanulólétszám meghatározásánál figyelembe kell venni 

adott esetben azokat a természet-földrajzi szempontokat is, amelyek 
reális körzetek kialakítását teszik lehetővé.
 A közgyűjteményi feladatellátásnak – sem a múzeumban, sem 
a levéltárban – nincsenek megállapítva a szakmai normatívái. (A fel-
adatellátás minimumához feltétlenül szükséges volna tudni, hogy 
például mekkora levéltári iratmennyiségre hány fő szakmai létszá-
mot, levéltári segéderőt, stb. kellene kötelezően alkalmazni.) A pol-
gári szolgálatosok alkalmazásának megszüntetése újra létszám-
gondokat eredményezett a közgyűjteményekben. Indokolt, hogy 
a levéltárak, múzeumok kedvezményes alkalmazási feltételekkel 
múzeumi és levéltári segéderőket alkalmazhassanak betanítható 
munkakörökben.
 Indokolt a létszám- és képesítési kötelezettségekre vonatkozó 
előírások szűkítése, illetve a kötelező előírások ajánlottá tétele a szo-
ciális ágazatban. (Mivel a jogszabályi előírásoknak az önkormány-
zatok jelentős része nem, vagy csak részlegesen tudott megfelelni, 
ezért a kötelező létszámelőírások enyhítésére van szükség.) A jelen-
legi optimális létszámelőírások fenntartása mellett meghatározan-
dók a minimumfeltételek. Az egyes feladatok végrehajtására adott 
határidők teljesítésének vizsgálatát folyamatossá kell tenni.
 A pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások, támogatások 
mellett a természetbeli juttatásokra is lehetőséget kell teremteni 
annak érdekében, hogy a támogatási rendszer igazságosabb és ha-
tékonyabb legyen.
 Meg kell teremteni – az Egészségbiztosítási Alap költségvetésé-
ben – a kistérségi központi egészségügyi ügyelet működési támo-
gatásának lehetőségét, csökkentve a jelenlegi túlzó önkormányzati 
támogatási arányt, egyben módosítani szükséges a központi ügye-
letre vonatkozó minimumfeltételeket annak érdekében, hogy az ön-
kormányzatokra nehezedő indokolatlan terhek csökkenjenek. 
 A gyermekek napközbeni ellátásának formájáról az önkormány-
zat szabadon dönthessen, ne tegye kötelezővé a jogalkotó a bölcső-
de megszervezését, amennyiben családi napközi (családi napkö-
zik) létrehozásával oldja meg az önkormányzat az ellátást és azzal 
az igénybevevők elégedettek. 
 Az óvodai nevelés létszámnormatíváját indokolt megemelni 
annak érdekében, hogy a helyi körülmények alapján – az ellátás 
megszervezése mellett – az intézmény tényleges kihasználtsága re-
ális legyen.
 A közintézmények akadálymenetesítése – amennyiben az er-
re vonatkozó szabályok a kistérségi megvalósítási tervek forrásait 
is előírják, s így a kistérségi tanácsok a rendelkezésre álló források 
ismeretében döntenek az éves felhasználásról – tervszerűen és üte-
mezetten megvalósítható.
 A pályázati eljárások túlzottan bürokratikus rendszerét egy-
szerűsíteni, az átláthatóság és a finanszírozás szabályait egységesí-
teni, és a nyertes pályázatok esetében a kifizetéseket felgyorsítani 
szükséges.
 Indokolt a speciális önkormányzati foglalkoztatási formák 
(közhasznú munka, közmunka) egységesítése, szabályozásuk egy-
szerűsítése.

PROBLÉMALELTÁR
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HÍRSZÓRÓ
 A Csanád nevű települések képvi-
selőinek első magyarországi találko-
zóját szervezte és rendezte meg Csa-
nádpalota önkormányzata. A részt-
vevők nem először találkoztak egy-
mással, mert szinte valamennyien 
az erdélyi Erdőcsinád önkormány-
zat által korábban verbúvált, Csanád 
vitézről elnevezett települések baráti 
körének tagjai: a magyarországi Csa-
nádalberti, Csanádapáca, Csanádpa-
lota, Érsekcsanád, Magyarcsanád, il-
letve a romániai Erdőcsinád, Őscsa-
nád és Szászcsanád lakói.
 Két mentőállomás épül, s a meg-
lévő kilencet felújítják Veszprém 
megyében. A megyei önkormány-
zat és az Országos Mentőszolgálat 
(OMSZ) erről szóló stratégiai szer-
ződését a megyeháza Egry-termében 
a beruházásban érintett települések 
polgármestereinek jelenlétében ír-
ták alá. A 450 millió forint összérté-
kű projekt megvalósításához a men-
tőszervezet 200 milliót, a megye 150 
millió forintot adott.

 Megújuló energiával működ-
tetett ökoházat avattak Hárskúton. 
A 30 millió forintos beruházással fel-
épített irodaházat négy napkollek-
tor, nyolc napelem, két szélturbina 
és egy aprítékkazán látja el energi-
ával. Az irodaház csak az első léte-
sítménye egy ökogazdasági projekt-
nek, amelyet a jövő évtől kezdenek 
majd megvalósítani. A leendő biogaz-
daságban kecsketelepet létesítenek, 
emellett tejüzemet és sajtházat építe-
nek, az ökofarmon bemutató jelleg-
gel tartanak majd szürke marhákat, 
rackajuhokat is. A projekt legnagyobb 
beruházása a mintegy 30 toronyból 
álló szélerőmű-park létrehozása a Ba-
kony hárskúti fennsíkján, 13 milliárd 
forintos költséggel. 
 Olvasószobával és helyismereti 
kutatórésszel bővült a látogatók tere 
az ajkai Nagy László Városi Könyv-
tár és Szabadidőközpontban decem-
ber 1-jén.

 Kimerült a keret. Magyarország 
üzletileg kevésbé vonzó településein 
a szélessávú hálózatok önkormány-
zatok általi kiépítésének támogatá-
sára meghirdetett pályázati kiírás 
(a GVOP-2005-4.4.2.) rendelkezésre 
álló keretösszege a benyújtott nagy-
számú pályázat miatt csaknem elfo-
gyott, s a 2005. december 31-ei benyúj-
tási határidőt megelőzően minden bi-
zonnyal kimerül. Ezért a Gazdasági 
Versenyképesség Operatív Program 
Irányító Hatósága a pályázatok befo-
gadását 2005. november 30-ai hatály-
lyal felfüggesztette, s a közreműködő 
szervezet (az IT Információs Társada-
lom Kht.) az ez után postára adott pá-
lyázatokat nem fogadhatja be. 
 Ajándékcsomaggal köszöntötte 
lakásán a születésnapján város leg-
idősebb polgárát, a 101 éves Horváth 
Lajosné Kádár Erzsébetet dr. Buzás 
Péter makói polgármester.
 Befejeződtek a Tiszanagyfalu 
és Rakamaz közötti Nagy-Morotva 
mintegy félmillárd forintot felemész-
tő revitalizációs munkálatai. A holtág 
medréből mintegy 240 ezer köbmé-
ter iszapot távolítottak el, zagytere-
ket alakítottak ki, a Morotva végén 
a zsilipbe szivattyút építettek, ami 
vízszintet másfél méterrel megemel-
heti. A tiszanagyfalui és a rakama-
zi önkormányzat a Nagy-Morotva 
mintegy 90 hektáros területét öko-
turizmus céljára kívánja hasznosíta-
ni. Az átadási ünnepségen a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter be-
jelentette, hogy az idén kezdődött 22 
árvízvédelmi beruházás kétharmada 
a jövő év júniusáig, maradék egyhar-
mada pedig a jövő év végéig elkészül. 
A Tisza-völgyi települések ugyancsak 
betervezett infrastruktúra fejlesztésé-
ről nem esett szó. 

Aláírták a zirci autóbusz-pályaudvar áthelyezésére szolgáló támogatási szer-
ződést. A zirci önkormányzat 20 millió forintos önrész vállalása mellett 180 
millió forintot nyert az Európai Unió Regionális Fejlesztés Operatív pályáza-
tán arra, hogy a település centrumában lévő autóbusz-pályaudvart a vasút-
állomás mellé telepítse, és ott alakíttasson ki egy korszerű személyforgalmi 
logisztikai központot. Horváth László, Zirc polgármestere mérföldkőnek ne-
vezte a projekt megvalósulását, s megemlítette, hogy az elmúlt években kü-
lönböző területeken összesen 2,7 milliárd forint értékű beruházás valósult 
meg a településen.

Buszpályaudvar épül Zircen

Rekordmennyiségű energiát fordított ebben az évben a TÖOSZ 
titkársága kérdések megválaszolására, tanácsadásra, testvér-
települési partnerközvetítésre, szakértő foglalkoztatásra, pá-
lyázati támogatásra és sok minden másra, függetlenül attól, 
hogy a segítségét kérők a TÖOSZ-tag önkormányzatok köré-

ből kerültek-e ki, avagy sem. Az időkorlát és az erőforrások szűkössége okán 
e körülmény miatt esetenként sérültek a tagi érdekek. Ezért – és a választott 
testületek által meghatározott éves programok összehangolt, sikeres végre-
hajtása érdekében – 2006. január elsejétől a tagok számára bővíti, a nem ta-
gokkal pedig megfizetteti eleddig az ő számukra is ingyenes szolgáltatásait.
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Valószínűleg nem egyedüli kárval-
lottként kényszerül január óta bér-
kriptában tárolni havi tízezer forin-
tért anyja holttestét egy szegedi férfi, 
amiért a talajvíz magas szintje miatt 
a helyi temetőben a koporsós teme-
tésre lassan egy éve várni kell. Alig-
hanem nem csak ő várja Szegeden, 
hogy végre megsérthessék a jogsza-
bályt, ami szerint temetni legalább 
két és fél méter mélységű sírgödör-
be szabad. Ezt a kormányrendele-
tet egyébként érdemes lenne széles 
körben tudatosítani, s a helyi önkor-
mányzatoknak az ország belvizes te-
rületein a ravatalozók mellett-he-
lyett bérkriptákat létesíteni. 

 Elektronikus hírlevéllel bővítet-
te az önkormányzatoknak nyújtott 
szolgáltatásait a TÖOSZ titkársága. 
A TÖOSZ-tag önkormányzatokat 
nyomtatott hírlevelében kérte, hogy 
az e-mail címüket (ha van) esetleges 
kérdéseikkel, javaslataikkal együtt 
juttassák el a címére levélben (1386 
Budapest, 62. Pf.: 908), faxon (06-1-
4130482), vagy e-mailen (toosz@to-
osz.hu).
 Sószobát kaptak a ferencszállási 
gyerekek. Az önkormányzat a helyi 
óvoda egy kisebb helyiségben, meg-
felelő mennyiségű speciális anyag-
összetételű sótégla, illetve sóoldat 
felhasználásával, az eredetivel szinte 
egyenértékű mikroklímát teremtett, 
amelynek heti kétórányi használa-
ta a gyerekek körében bizonyítottan 
csökkenti a légúti fertőzéseket.
  Finn Mikulás látogatta meg 
a százéves évfordulóját ünneplő bala-
tonfüredi Bem iskola diákjait. A finn–
magyar testvérvárosi egyesület jóvol-
tából érkező lappföldi Mikulást az in-
tézmény nebulói műsorral várták. 

 Műfüves kispálya létesítésére 
pályázott sikerrel az esztergomi ön-
kormányzat. A tavaly 50 éves UEFA 
az utápótlás-progamok támotásá-
ra kínált pénzt a tagországoknak, 
az MLSZ negyven műfüves kispá-
lya megvalósítására írhatott ki pá-
lyázatot, a komáromiak pályázatát 
már csak formai döntésre küldte meg 
az Európai Labdarúgó Szövetségnek: 
Komáromban a pályaépítéshez ta-
vasszal hozzákezdenek.
 Színházi előadások mellett bor-
nap, gálaműsorok, kávéházavatás 
szerepel a megújult székesfehérvári 
Vörösmarty Színház – a kormány-
fő által fővédnökölt – nyitóhetének 
programjában. A csaknem másfél 
évig tartó, több mint 4 milliárd fo-
rint költségű felújítás utáni egyhetes 
rendezvénysorozat keretében a szín-
ház névadójának legismertebb szín-
művét, a Csongor és Tündét is mű-
sorra tűzik, s az előadásokra a színház 
meghívta mindazokat a színművésze-
ket, akik valaha Csongort és Tündét 
alakították.

 A határ két oldalán működő vál-
lalkozások képviselői megismerked-
hettek egymással, valamint ismer-
kedhettek a legkorszerűbb közgaz-
dasági ismeretekkel a közös román-
magyar Pegasus Program első kép-
zésnapján, november 25-én, Makón, 
a Korona Üzleti és Szolgáltató Köz-
pontban. A PHARE CBC Románia-
Magyarország 2002/3 Kisprojekt ke-
retében a résztvevők díjmentesen ve-
hettek részt a szakmai képzésen.
 Létszámbővítés várható Komá-
rom szociális ellátásában. Hivatalos 
döntés még nem született az ügyben, 
a Területi és Krízis Gondozási Köz-
pont ideiglenes működési engedé-
lye szerint azonban a népkonyhán, 
a nappali melegedőn, továbbá váro-
si idősek klubjában is létszámhiány 
van, amin belső átszervezéssel nem 
lehet segíteni. 

Geotermikus erőművet tervez megépíteni egy kis Zala megyei faluban a MOL. 
A mindössze 358 lelkes Iklódbördőce azért lehet az első helyszín, mert itt ko-
rábban olajkutatás céljából fúrtak egy kutat, amiben nem olajat, hanem 140 
Celsius fokos vizet találtak. Ennek hőenergiáját használnák áramtermelésre. 
A létesítmény próbaüzemét 2007-re tervezik. Tóth Károly polgármester abban 
bízik, hogy az erőmű a településnek másfajta hasznot is hoz: lakásokat, fólia-
sátrakat fűthet, esetleg egy melegvizes strand is épülhet a faluban Az Európai 
Unió előírása szerint 2010-ig a villamos energia 6 százalékát megújuló ener-
giaforrásból kell hazánkban előteremteni. Ennek lehet eszköze a geotermikus 
erőmű, amely egyébként árammal hatvanezer lakost láthat el. 

Geo-erõmû épül Iklódbördõcén

Egy nagyléptékű program előkészítéséhez szükséges 519 millió forint 75 szá-
zalékának állami finanszírozásáról írtak alá támogatási szerződést nemrég 
Keszthelyen. A program – a Zala folyó völgyében kezdődő szennyvíz- és hul-
ladékkezelő beruházások, valamint a Kis-Balaton Vízvédelmi rendszer 2007 
elején induló második fejlesztési üteme, összességében a kohéziós alap-támo-
gatásából 2009-re befejezendő 7,6 milliárd forint értékű nagyprojekt révén 
– tovább javíthatja a Balaton vízminőségét, mivel a Zala vízével érkező nem 
kívánatos táp- és lebegőanyag eddiginél is jóval nagyobb tömegének vissza-
tartására szolgál. A húsz éves, de befejezetlen kis-balatoni rendszer eddig is 
csaknem 150 ezer tonna lebegőanyagtól, mintegy 10 ezer tonnányi nitrogén-
től és 540 tonna foszfortól – a lehetséges terhelés felétől – mentette meg a Ba-
latont. Régóta várt befejezése – főként az Ingói-berek stabilizálandó vízszintű 
elárasztása folytán – gátat vethet a kis-balatoni élővilág romlásának.

Még tisztább lesz a Balaton
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Aszfalttörmeléket hasznosító üzem épül Egerben
A Nemzeti Fejlesztési Terv Környe-
zetvédelem és Infrastruktúra Ope-
ratív Programja keretében 537 millió 
forint értékű beruházásra készül az 
egri önkormányzat. Az új üzem a vá-
ros hulladékfeldolgozó telepének egy 
rekultivált részén épül. A támogatás 

elnyeréséhez 43 millió forintnyi ön-
erőre volt szükség, amiből utóbb 16 
millió forint a Belügyminisztérium 
önerő alapjából került elő. 

Az új üzemben az olyan modern 
berendezések, mint a többfunkciós 
rosta vagy a különböző törő és zúzó 

gépek lehetővé teszik az építési hul-
ladékok, például a beton, vagy az asz-
falttörmelék újrahasznosítását. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy csök-
ken a természetes nyersanyagok, pél-
dául a kavics, a kőzúzalék és a homok 
felhasználása. 

 Három polgármester méltatta 
a színpadon a fennállásának tízéves 
jubileumát ünneplő, népszerű Ihaj-
Csuhaj néptánccsoport kulturális 
szerepét: a körjegyzőséget alkotó te-
lepülések első emberei: Csillag Zol-
tán Bakonyszentkirályról, Szalai Fe-
renc Csesznekről és Wolf Ferenc Ba-
konyoszlopról.
 Civilek adományaiból szépült 
meg a mosonmagyaróvári kórház 
gyermekosztálya. Az osztály felújítá-
sát ez év tavaszán határozta el a Mo-
son Megyei Nők Egyesülete, valamint 
a Lét és Egészség Mosonmagyaróvá-
ron Közalapítvány, majd miután két 
pályázatukat forráshiány miatt eluta-
sították, júliustól decemberig kétmil-
lió forintot gyűjtöttek erre a célra. 
 Bezárt bánya bányászainak tisz-
teletére avattak emlékművet Borbála, 
a bányászok védőszentje nevenapján 
Badacsonytördemicen.
 Idei utolsó kibővített ülésén a he-
lyi önkormányzatok jövő évben vár-
ható helyetéről, működéséről tanács-
kozott a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségének elnöksége.

Országszerte újonnan kialakított 
parkok sétányok, gyarapodó, for-
matervezett utcabútorok és virágok 
ezrei fogadják a településekre láto-
gatókat. A polgármesterek szerint 
ezért a helyi lakosok is igen sokat 
tettek. Ezt Somogy és Veszprém me-
gyei tudósítóink az alábbiakban né-
hány példával érzékeltetik.

A várdai önkormányzat a közel-
múltban jutalmazta azokat, akik so-
kat tettek az 545 lelkes faluért. Var-
ga András polgármester nyújtotta át 
a Várda Község Polgáraiért díjat Ki-
siván Ferencnének, mindenki Rózsi 
mamájának, aki a nyugdíjas egyesü-
let lelke, és mindenkor hadra fogha-
tó, ha faluszépítésről, közösségi ren-
dezvényekről van szó. Kiválóan főz 
és verset is mond, így e területeken 
is öregbíti a falu hírnevét. Üst Lász-
ló a Várdai Ifjúságért és Polgárokért 
Egyesület vezetőségi tagja, a ravata-
lozó csillárja és a tűzoltófecskendő is 
a műhelyében készül. Az ugyancsak 
emlékplakettel elismert Gönczi Ger-
gő miskolci egyetemi hallgatónak elég 
volt néhány napot eltölteni a várdai 
képzőművészeti táborban, hogy meg-
kedvelje a falut, s befejezzen itt egy 
félkész búzakalász szobrot, kovácsolt-
vasból tetőt készítsen. A polgármester 
sokakkal együtt büszke, hogy szép 
környezetben élhetnek a várdaiak 
– tavaly ezt a települést ítélte a leg-
virágosabbnak a Somogy Megyei Ön-
kormányzat –, ám egy kissé csalódott, 
amiért csak másodikak lettek a Virá-
gos Magyarországért versenyen. 

Nagyatád október végén különle-
ges ünnepet ült. Ez a Rinya menti, 
hangulatos somogyi kisváros kapta 
meg a Virágos Magyarországért ver-
seny fődíját. Nemcsak Ormai István 

polgármester és a városszépítésben 
résztvevő munkatársak, hanem a vá-
ros lakói is büszkék lehetnek, hiszen 
az elmúlt hónapokban valóban csodát 
varázsoltak Nagyatád közterületei-
re, parkjaiba. Több tízezer egynyári 
palántát ültettek el és az örökzöldek 
száma is szaporodott. Érdemes gyak-
rabban betérni a nemzetközi szobor-
parkjáról, termálvízéről is ismert, 
Hild-érmes Nagyatádra, amely 2006-
ban mérettetheti meg magát a nem-
zetközi versenyen.

Ez az év újabb elismerést hozott 
egy kaposvári szakembernek, Hart-
ner Rudolfnak, a Megyei Jogú Vá-
ros Városgondnoksága vezetőjének. 
Ő lett ugyanis az Év Főkertésze. Azt 
tartja, a virágos jelző most ismét jog-
gal tapadt a somogyi megyeszékhely 
nevéhez, úgy, mint egykoron. Az idén 
125 ezer egynyári palántát, valamint 
25 ezer kétnyári virágot ültettek ki 
a város közterületeire, parkjaiba. Je-
lenleg 3600 négyzetméternyi a a het-
venezres városban, ahol két éve befe-
jeződött a városközpont rekonstruk-
ciója, s ahol már korábban felújították 
az Európa és a Rippl-Rónai parkot 
és hangulatos utcakép fogadja a Mú-
zeum-köz járókelőit is. Ezeken kívül 
új parkok is születtek. A Búzavirág 
park 4,5 hektáros, a Városliget pedig 
– csónakázótóval, szökőkúttal, kosár-
pályával, somogyi sportolók és az ara-
di vértanúk emlékművével – csaknem 
10 hektáros. Az elképzelések szerint 
2007-re elkészülhet a sétálóutca foly-
tatása. Az Ady Endre utca – amely-
nek szállodájában Ady is megszállt 
– is sétálóutca lesz, színes virágokkal 
és örökzöldekkel, növénycsoportok-
kal, míves kandeláberekkel, padok-
kal. LS – JF

Ahol a virágot szeretik

Idén Győrött, ahol az Európai Virágos Városok és Fal-
vak Versenyének eredményhirdetését és díjkiosztó 
ünnepségét rendezték, ezüst-fokozattal díjazták Ma-
kó város önkormányzatát, a falvak tavalyi hazai or-
szágos első helyezettje, a ruzsai önkormányzat pedig 
bronzérmet kapott. Tán nem sokan tudják, hogy eh-
hez a versenyhez Magyarország 1990-ben, az akkor 
még EU-n kívüli országok közül elsőként csatlakozott, 
s hogy az elmúlt 15 évben számos arany és ezüst foko-
zatot hozott el mind a város-, mind a falu-kategóriá-
ban. A kitüntetettek között szerepelt Siófok, Zalakaros, 
Kaposvár, illetve Géderlak, Velence és Balatonszárszó 
önkormányzata is. 

Díjazottak



Ö N K O R M Á N Y Z A T31
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

Október ötödikén, új irodájának megnyitása 
alkalmából, bemutatónapot tartott Pécsett 
a Golder Associates (Magyarország) Kft. 
A hazai piacon 15 éve jelenlévő cég környe-
zetvédelmi mérnök-tanácsadással foglalko-
zik. A tanácsadó fogalma nálunk viszonylag 
új. Az ilyen cégek feladata és célja az ügyfél 
igényének, vagy problémájának komplex ke-
zelése és megoldása, sok esetben a felelőssé-
get is felvállalva.

A nehezen kiejthető és értelmezhető név 
a cég alapítójának, H.Q. Golder angol mér-
nöknek a nevéből származik, aki két társá-
val (angolul: Associates) a hatvanas évek-
ben Kanadában, mélyépítési és geotechnikai 
profillal hozta létre azt a magánvállalkozást, 
amely mára az öt kontinensen 4500 főt fog-
lalkoztató és számos szakmai területen ve-
zető szerepet betöltő mérnöktanácsadó cég-
gé fejlődött.

A Golder teljes egészében aktív alkal-
mazottai, dolgozói tulajdonában van. Ez 
a sajátos, belső részvénytulajdonosi forma 
a más társaságokkal szemben piaci érdekek-
től és trendektől független szakmai és pénz-
ügyi tervezést, működést, ugyanakkor a dol-
gozók érdekeltségének megalapozásán ke-
resztül magas szakmai színvonal biztosítását 
teszi lehetővé.

A Golder üzletpolitikája a nemzeti tagvál-
lalatok teljes szakmai, pénzügyi és kulturális 
önállóságán nyugszik. Az 1992-ben létrejött 
és ma ötven fős magyar iroda – a Golder As-
sociates (Magyarország) Kft. – is mind pén-
zügyileg, mind szakmailag teljesen önálló. 
Az egyes nemzeti tagvállalatok ugyanakkor 
közös tervezést, fejlesztést és minőségirá-
nyítást valósítanak meg, teljes mértékben 
megosztják egymás közt a világ különböző 
pontjain keletkezett szellemi és tárgyiasult 
tudásanyagot (pl. szoftvereket), tapasztala-
tot. Így a világ bármely helyszínén felmerülő 
problémára igénybe vehetik a teljes nem-
zetközi hálózat, tudás, adat- és infromáci-
óbázisát, eszközeit, sőt jellemzően az egyes 
kollégák munkáját is.

Különösen fontos ez Magyarország EU-
integrációjának időszakában, ahol a közös 
európai gondolkodás és követelményrend-
szer ismerete és a megoldások során szerzett 

tapasztalat megosztása nagymértékben segí-
ti a hazai projektek, beruházások hatékony 
megvalósítását, bonyolítását.

A Golder már az EU-integráció kezdeti 
szakaszától (PHARE, EBRD) részt vesz a tá-
mogatott nemzetgazdasági ágazatok – kör-
nyezetvédelem, infrastruktúra – fejlesztését 
segítő hazai beruházások előkészítésében. 

A Golder profilja, tevékenysége a környe-
zetvédelem disciplinája köré fonódik. Kör-
nyezetvédelmi probléma, fejlesztés, vagy 
feladat pedig szinte a gazdasági élet minden 
szférájában felmerül, így ügyfeleink köre 
igen széles. A magánszféra területén az ipari 
termelők beruházásaik és működésük kap-
csán éppúgy igénylik hatékony, testreszabott 
műszaki megoldások alkalmazását, mint 
az állami szféra, a közigazgatás, a települések 
fejlesztéseik megvalósítása kapcsán.

A ma környezetvédelmi és infrastruktu-
rális fejlesztéseinek meghatározói az EU po-
litikája nyomán épülő nemzeti és területfej-
lesztési programok. E fejlesztések egy folya-
matosan változó, többoldalú jogalkalmazási 
és műszaki bázisra épülnek, így nélkülöz-
hetetlen az átfogó, naprakész megközelítés. 
A nem kellő alapossággal és előrelátással 
előkészített beruházások nemcsak a támo-
gatások megszerzése, hanem megvalósítás 
során is számos nehézséget okozhatnak. 
A rosszul, hiányos tartalommal, kellő ga-
ranciák beépítése nélkül megfogalmazott 
szerződések például a végrehajtásuk során 
műszaki és pénzügyi problémákat okoz-
hatnak, amelyek a felelős közigazgatáson 
keresztül a lakosság számára is késedelmet 
és más problémákat jelenhetnek.

A jelenlegi infrastrukturális fejleszté-
sek előkészítésében a Golder ún. techni-
kai segítségnyújtási szerződések keretében 
vesz részt. E tevékenysége részét képezik 
az egyes projektek és közbeszerzéseik elő-

készítése, a szükséges tervek, dokumentá-
ciók, tanulmányok, vizsgálatok, elemzések 
elkészítése. 

A Golder a magán- és közszféra számá-
ra a környezetvédelem szinten minden te-
rületén biztosítja az alapvető mérnöki és 
tudományos szolgáltatásokat és tevékeny-
séget, így munkáink között állapotfelméré-
sek, vizsgálatok (pl. hatásvizsgálatok, felül-
vizsgálatok), tervezési munkák és a műszaki 
ellenőrzés található. 

A hagyományos tevékenységi területek 
mellett néhány speciális szakterületen a Gol-
der a világon vezető szerepet tölt be. Több 
éve veszünk részt így a radioaktív hulladékok 
tárolására szolgáló létesítmények előzetes 
földtani és vízföldtani kutatásában, vizsgá-
latában. Ilyen minőségben a most futó kis- 
és közepes aktivitású hulladékok tárolására 
szolgáló Bátaapáti létesítmény, illetve a nagy-
aktivitású hulladékok lehetséges tárolására 
szolgáló bodai aleurit (Boda) kutatásában.

Nagy súlyt fektetünk az innovációra, a fej-
lesztésekre. Úttörőként és sikerrel vettünk 
részt például a környezeti kockázatszámítá-
sok tervezés során történő alkalmazásában, 
számos talaj- és talajvíztisztítási technológia 
magyarországi bevezetésében, számítógépes 
modellek alkalmazásában. 

A cég fejlesztési politikájának része a jö-
vőre kitekintés, a kihívásokkal való szem-
benézés, az innováció. Ennek fényében már 
ma nagy hangsúlyt fektetünk a fenntartható 
fejlődéssel összefüggő szakmai előkészíté-
si és fejlesztési tevékenységre, a megújuló 
energiákat átfogóan hasznosító lehetőségek-
re, és igyekszünk ezáltal is a hazai mérnöki 
kultúra és szakmai munka színvonalának 
emeléséhez, végeredményben környezetünk 
állapotának javításához hozzájárulni.

Balajthy Pál
vállalkozási vezető

Irodát nyitott  
Pécsett  

a Golder Associates  
(Magyarország) Kft.
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