
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
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GY/171-157-2/2022.   

TÁJÉKOZTATÓ

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  képviselő-testületének  2022.  december  12-én  tartandó
soros ülésére a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom  Önöket,  hogy  a  legutóbbi  rendes  ülést  követően  az  alábbi  határozatnak  járt  le  a
végrehajtási ideje:

123/2022.  (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1888/12 hrsz-ú
„beépítetlen terület” művelési ágú, 1966 m2 nagyságú ingatlant értékesíti a Jakabszel Depo
Kft. (Gyenesdiás) részére.
Határidő: értesítésre 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

124/2022.  (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő Gyenesdiás 1888/11 hrsz-ú
„beépítetlen terület” művelési ágú, 1962 m2 nagyságú ingatlant értékesíti a  Natura Impex
Kft.  (Zalaegerszeg) részére.
Határidő: értesítésre 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A pályázó a döntésről értesítésre kerültek, az adásvételi szerződések elkészítésére Dr.
Szalóki Jenő ügyvéd felkérésre került.

125/2022.  (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Az önkormányzat 1/1 arányú kizárólagos tulajdonában lévő 
 Gyenesdiás 1888/13 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 1992 m2, valamint 
 Gyenesdiás 1888/14 hrsz-ú „beépítetlen terület” művelési ágú, 1943 m2 
 nagyságú ingatlanokat értékesíti a Huminisz Kutatásfejlesztő Kft. (Gyenesdiás) részére.
Határidő: értesítésre 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A pályázó a döntésről értesítésre kerültek, az adásvételi szerződések elkészítésére Dr.
Szalóki Jenő ügyvéd felkérésre került.
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126/2022.  (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  kizárólagos
tulajdonában lévő Gyenesdiás 125/5 hrsz-ú „kivett közterület” művelési ágú ingatlant megillető, a
Gyenesdiás 127 hrsz-ú ingatlant terhelő „pinceszolgalmi jog” törléséhez.     
Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 8 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

A pályázó a döntésről értesítésre kerültek, az adásvételi szerződések elkészítésére Dr.
Szalóki Jenő ügyvéd felkérésre került.

127/2022.  (XI. 29.) számú képviselő-testületi határozat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Álmos  Csaba  Gyenesdiás,
Kapernaum u. 15. szám alatti ingatlantulajdonos felajánlását, miszerint a tulajdonában lévő 966/12
hrsz-ú  „saját  használatú  út”  művelési  ágú,  926  m2 nagyságú  ingatlant  az  önkormányzat  javára
térítésmentesen átadják, az önkormányzat elfogadja. 

Határidő: ingatlantulajdonosok értesítésére 15 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Az ajándékozási szerződés elkészítésére Dr. Szalóki Jenő ügyvéd felkérésre került.

Gyenesdiás, 2022. december 9.

        Gál Lajos sk.
         polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-158/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2023.  évi  munkaterve
elfogadása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2022. évi munkatervében döntött arról, hogy a decemberi ülésen terjessze a
polgármester a következő évi munkatervet a testület elé.  
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (XI.27.) önkormányzati
rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  9.  §-a  szerint  „A  képviselő-testület  működésének  alapja  a
munkaterv, amelyet a testület évenként hagy jóvá. A munkaterv tervezetének elkészítése a jegyző,
annak  előterjesztése  a  polgármester  feladata.”.  A  munkaterv  összeállításához  javaslatot  kell  kérni
valamennyi képviselőtől, jegyzőtől, az önkormányzat részvételével létrejött társulásoktól.

Fentiek  alapján  jelen  előterjesztéssel  a  Képviselő-testület  elé  terjesztem a  2023.  évi  munkatervre
vonatkozó javaslatomat. 

A 2023. évi munkatervben a testületi ülések tervezett időpontja, azok napirendjei, a közmeghallgatás
időpontjának kijelölése, a napirendek előterjesztőjének, felelősének megjelölése szerepel.  
A  tervezetben  –  az  SzMSz-ben  meghatározottak  szerint  június-augusztus  hónapokra  –  beépítésre
került az ülésezési szünet is, mely alatt a testületi munka szünetel, természetesen rendkívüli döntést
igénylő ügyekben testületi ülés ebben az időszakban is összehívható.
A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező keretét adják meg a tervezett
üléseknek, de természetesen ez év közben kiegészül azokkal a napirendekkel, témákkal, amelyek az
aktuális feladatokhoz kapcsolódnak.

Kérem a Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy jelen előterjesztéshez mellékelt  2023.  évi  munkatervet
elfogadni szíveskedjenek.  

Határozati javaslat:
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jelen előterjesztéshez mellékelt 2023. évi
munkatervét elfogadja.

Gyenesdiás, 2023. december 9.

Gál Lajos sk.
polgármester
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

2023. évi

MUNKATERVE
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület  Szervezeti  és Működési Szabályzata előírja,  hogy a képviselő-testület
évente egy alkalommal közmeghallgatást és legalább 9 alkalommal ülést tart.

A törvény rendelkezéseit  betartva a  közmeghallgatást a képviselő-testület 2023. február
13-án, (hétfő) 18 órakor tartja a Községháza nagytermében.

Az ülések helye: Községháza - Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.
Az ülések ideje: 18.00 óra 

Az üléseken napirend  előtt  a  polgármester  beszámol  a  lejárt  határidejű  képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról, valamint a két testületi ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

A napirendek után interpellációkra kerül sor.

A képviselő-testület 2023. évben az alábbi időpontokban és napirendekkel ülésezik:

2023. január 31.

1.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése, költségvetési rendelet első olvasatban
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző 
Bán Tímea pénzügyi vezető
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A napirendet a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt
beterjeszti.

2.) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

2023. február 21.

1.) Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

2.) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző 
Bán Tímea pénzügyi vezető
Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
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A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

3.) Beszámoló a 2022. évi adóztatási gyakorlatról
      Előterjesztő: Czibor Zoltánné jegyző
      Az előterjesztésért felelős: Czibor Zoltánné jegyző

4.) 2023. évi Közbeszerzési Terv elfogadása 
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos 

6.) Polgármester szabadság ütemtervének jóváhagyása
Előterjesztő Gál Lajos polgármester

2023. március 28.

1.) Gyenesdiás Sportjáért kitüntető cím átadása
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

2.) Felkészülés az idegenforgalmi idényre;   
Gyenesdiási Turisztikai Egyesület beszámolója 
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos
Samu Zoltán főtanácsos,
Szabó Zsolt Szilveszter Műv.Ház igazgató

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.

3.) Környezetvédelmi Program 2023. évi feladatai
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester 

A napirend előkészítésében részt vesz:
Samu Zoltán főtanácsos,

A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.

4.) Tájékoztató a Közútkezelő KHT tevékenységéről
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Előterjesztő: Közútkezelő KHT igazgatója 

5.) Tájékoztató a DRV tevékenységéről
     Előterjesztő: DRV vezetője 

6.) Tájékoztató a Köz-Kultúra Alapítvány tevékenységéről
     Előterjesztő: Köz-Kultúra Alapítvány Elnöke

2023. április 25. 

1.)Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadása, éves pénzforgalmi jelentése,
könyvviteli mérlege, pénz- és eredmény-kimutatása, valamint a belső ellenőr beszámolója
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója,
Gyermekvédelmi beszámoló 
Előterjesztő: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,

      Czibor Zoltánné jegyző

3.) Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről
      Előterjesztő: Dr. Vajda Gábor és Dr. Barta Rita háziorvosok,

        Dr. Angyalné dr. Tótok Mária házi gyermekorvos
        Dr. Novák Zsuzsanna fogszakorvos

4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Kinizsi SK tevékenységéről
     Előterjesztő: Kinizsi SK elnöke

5.) Tájékoztató a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

6.) Tájékoztató a Gyenesdiási Asztalitenisz Sportegyesület tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

2023. május 30.

1.)Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, 
Tájékoztató a Keszthelyi Vízirendészeti Rendőrkapitányság tevékenységéről,
Tájékoztató a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről
Előterjesztő: Keszthely Város Rendőrkapitánya
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                     Vizirendészeti Rendőrkapitányság Parancsnoka
              Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka

                     
2.) Tájékoztató a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

3.) Tájékoztató a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

4.) Tájékoztató a Gyenesdiási Yacht Egylet tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

5.) Tájékoztató a Gyenesdiási Horgász- Vízisport Egyesület tevékenységéről
     Előterjesztő: Egyesület elnöke

6.) Kárpáti János Díj odaítéléséről döntés
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

7.) Gyenesdiás Bora 2022. kiválasztása
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

2023. szeptember 26.

1.)Beszámoló az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásának tapasztalatairól
Előterjesztő: Gál Lajos polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Bakonyerdő Zrt. tájékoztatója a településen végzett fejlesztésekről
Előterjesztő: Keszthelyi Erdészet Igazgatója

3.) Tájékoztató a Nemesi Erdőbirtokossági Társulat tevékenységéről
Előterjesztő: Társulat Elnöke

2023. október 24.

1.) Tájékoztató a gazdálkodás ¾ évi tapasztalatairól
Előterjesztő: Polgármester

A napirend előkészítésében részt vesz:
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Czibor Zoltánné jegyző
Bán Tímea pénzügyi vezető.

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

A napirendet  a  Pénzügyi  Bizottság  előzetesen  megtárgyalja,  és  javaslatát  az  ülés  előtt
beterjeszti.

2.) Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól, a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
beszámolója
Előterjesztő:  Gál Lajos polgármester

                   Gyenesdiási Turisztikai Egyesület Elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Nánássy Árpád vezető-tanácsos
Samu Zoltán főtanácsos,
Szabó Zsolt Szilveszter Műv.Ház igazgató

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző

3.) Beszámoló a Gyenesdiás Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Világos Csabáné óvodavezető

4.) Beszámoló a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Étkezdéje tevékenységéről

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Divinyiné Zsadányi Mónika étkezdevezető

2023. november 28.

1.) Beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal tevékenységéről
 Előterjesztő: Czibor Zoltánné jegyző

2.) 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv  
Előterjesztő: Czibor Zoltánné jegyző

A napirend előkészítésében részt vesz:
Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás belső ellenőre

3.) Tájékoztató a Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről
      Előterjesztő: Lancz Tamás igazgató 

3.) Tájékoztató az Iskolatanács tevékenységéről
      Előterjesztő: Iskolatanács elnöke

4.) Beszámoló a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységéről

7



Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Szabó Zsolt Szilveszter igazgató

2023. december 12.

1.) 2024. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Polgármester

2.) Beszámoló a Zalaispa Zrt. településen végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás  
      tapasztalatairól

 Előterjesztő: Zalaispa Zrt. vezetője

3.) Környezetvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A napirend előkészítésében részt vesz:
Samu Zoltán főtanácsos

Az előterjesztés elkészítéséért felelős:
Czibor Zoltánné jegyző
A  napirendet  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  előzetesen
megtárgyalja, és javaslatát az ülés előtt beterjeszti.

4.) Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységekről
Előterjesztő: Polgármester 

Gyenesdiás, 2022. december 9.

                    Gál Lajos
polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97., 
 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

GY/171-169-/2022. 

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  december  12-én
tartandó ülésére a  Zalaispa Zrt. településen végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás
tapasztalatairól készített beszámoló tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  munkatervében
napirendjére  tűzte  a  Zalaispa  Zrt.  településen  végzett  tevékenységéről,  a  hulladékszállítás
tapasztalatairól készített beszámoló megtárgyalását. 

A tájékoztatót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Zalaispa  Zrt.  településen
végzett tevékenységéről, a hulladékszállítás tapasztalatairól készített beszámolót elfogadja, és
köszönetét fejezi ki az e területen végzett munkájukért.

Gyenesdiás, 2022. december 9.

 Gál Lajos
polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
1

Szám: Gy/171-160-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  december  12-én  tartandó
ülésére a 2022. évi Környezetvédelmi Program végrehajtása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés e) pontja,
valamint az 51.§ (3) bekezdése előírásai értelmében a települési önkormányzat a környezet védelme
érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén és arról szükség szerint, de
legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. A jogszabályi előírásnak megfelelően elkészült a
2022. évre vonatkozó környezeti elemenkénti állapotjelentés.

 Közvilágítás: A Nefelejcs és Csillag utca sarkán 8 db közvilágítási oszlop került kiépítésre,
továbbá a közvilágítási hálózat bővítése miatt 15 lámpatest felszerelésére került sor. A két
strandot összekötő kerékpárút és sétány mellett 63 db napelemes kandeláber került felszere-
lésre.

 Csapadékvíz-védelem: A település útjainak aszfaltozása több helyen is a csapadékvíz gyor-
sabb lefolyását, az alacsonyabb részeken a felgyülemlését eredményezi. Ennek egyik sajnos
leglátványosabb része a Széchenyi utcában látható. E probléma megoldására 2021.-évben
beépítésre került egy zárt csapadédvíz elvezető rendszer. A 2022 évben ennek a folytatása
során, az Oppel Imre sétányig került kiépítésre a zárt csapadékvíz elvezető.

 Környezeti nevelés, tudatformálás, pályázati eredmények: A 2013. tavaszán indult Gyer-
mekképviselet küldöttei már „Klíma Követként” érkeztek szokásos félévi „Testületi ülésük-
re”. A klímaváltozás jelentősége előtérbe hozza a környezetvédelmi kérdéseket egyéni és te-
lepülési szinten egyaránt. Fontos, hogy a fiatal generáció tudatosan foglalkozzon a témával,
ezért a Gyerekképviselők ezt követően  „Klíma Követként”folytatják munkájukat, a jövő-
ben szűkebb és  tágabb környezetük  fejlődését  a  környezetvédelem szemszögéből  fogják
vizsgálni és javaslataikat megfogalmazni!

 A Balaton Fejlesztési Tanács által a Településfejlesztési beruházások támogatására kiírt pá-
lyázati felhívásra Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata bruttó 25.900.000 Ft támogatásra
nyújtottunk be kérelmet, melyből az Önkormányzat 25% önrészt biztosít a megvalósuláshoz.
A projekt során a fejlesztések a következő 5 helyszínen valósultak meg:
499. hrsz – Dobó, Kossuth utcai sarok: esőbeálló, fedett pihenő kialakítása tetején extenzív
zöldtető. Valamint esőkert létrehozása, növényesítés, fásítás.
810/1. és 811/2. hrsz. az Oppel Imre sétányon a meglévő fasor kiegészítése, valamint évelő-
ágyás létrehozása, padok, rovarhotel és ághulladékból készült térelválasztó került elhelye-
zésre.
1880/15. és 820. hrsz. a Balaton utca déli végén évelőkkel beültetett esőkert kialakítása, to-
vábbá az utca nyugati szélén a meglévő fasor kiegészítése, pihenésre szolgáló padok kihe-
lyezése.
1277. hrsz. A körforgalom melletti (Település-kapu) területen egy olyan helyszín kialakítása
mely a település hegyközségi hagyományaira utalva köszönti az ideérkezőket és lehetőséget
nyújt pihenésre, tájékozódásra (tájékoztató táblák a település látnivalóiról.).
1883. hrsz. a Dornyai Béla és Faludi utca sarkán jelenleg funkció nélküli területen lévő gáz-
fogadó takarása és a növényzet gazdagítására további fák és cserjék ültetése, továbbá lát-
ványelemként térplasztikák kerültek elhelyezésre.
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Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata  által  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív
Program keretében elnyert TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015 azonosítószámú „A gyenesdiási
horgásztanyák fenntartható fejlesztése, turisztikai célú hasznosítása” című projekt kivitele-
zési munkálatai elkezdődnek, mely során megvalósul a Malom-árok kotrása, a Gyenesi Hor-
gásztanya villamos  felújítása  akkumulátortöltő  csatlakozási  pontok kiépítésével,  valamint
beszerzésre kerül egy 20 m2-es szabadon álló stég. A projekt összköltsége: nettó 61.712.390
Ft. A behajózó csatorna munkálatai érintik a strand nyugati oldalát, ahol helyreállítási mun-
kálatok szükségesek.
Living Garden A határon átnyúló nemzetközi együttműködés során (Ausztria - Magyaror-
szág) három osztrák (Pfaffstätten, Trumau és Tattendorf) és két magyar településen (Gye-
nesdiás és Zalakaros) kerülnek kialakításra szabadon látogatható bemutató élőhelyek veszé-
lyeztetett állatfajok (jelölő fajok) számára a biodiverztitás megőrzése érdekében. Gyenesdiá-
son a bemutató élőhelyek a Malom környezetében kerültek kialakításra.
TOP-3.1.1. „Gyenesdiás Nagyközség úthálózatának kerékpárosbarát fejlesztése Algye-
nes-Aldiás kerékpáros barát településrész kerékpárosbarát fejlesztése” 
Megnövekedett  költségek  miatt  többlettámogatási  igény  került  benyújtásra,  mely  a
1087/2022. (II. 23.) Korm. határozat szerint elfogásra került 171.868.475 Ft összegben. A
projekt teljes költsége: 330.879.855 Ft. A projekt megvalósult.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2022. május 17-én pályázatot nyújtott be a
Klímabarát Települések Szövetségének Life Logos 4 Waters c. pályázatára 100%-os támo-
gatás intenzitású bruttó 3.500.000 Ft összegre esővíz csapadékgyűjtő tartályok, növénykon-
dicionálók, további palánták lakosság körében pályázati úton történő- kiosztásra.
A Klímabarát Települések Szövetségének 2022. augusztus 31-i értesítése alapján Bíráló Bi-
zottság az Önkormányzatuk által megpályázott összeg 100%-át, azaz 3.500.000 Ft-, támoga-
tást ítélt meg. A beérkezett nyertes pályázók számára az edények 2022. december 05.-én át-
adásra kerültek.

 A „Zöld – hetek” programsorozata keretében, mind az iskolában mind az óvodában környe-
zet- és természetvédelmi előadásokat halhattak és játékokban vettek részt a gyermekek. Az
idei évben az alábbi programok kerültek megvalósításra/támogatásra: Népi építészeti érté-
kek, Óvodai Zöld Hetek, Madarak napi rendezvény, Egy ház, egy szőlőtő akció 2021-2022.,
Madárkarácsony  2022-2023.,  Virágos  udvar  verseny,  Természetesen  Gyenesdiás,  „Öko”
Napok az iskolában

 A gyenesdiási  Kertbarát Kör  az érdeklődők közt 1600 zöldségpalántát („Egy ház palán-
tázz”) osztottak ki, fűszer-, és gyógynövényekhez juthattak, valamint kertészkedéssel kap-
csolatos előadásokat szerveztek.

 Szabadtéri égetések: a külterületi égetés engedély-, és illetékköteles. A belterületi égetés
községünkben egész évben tilos.

 Hulladékgazdálkodás: 
 A 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edényeknek kiosztásra kerültek, és ezzel együtt 2020.

szeptember végétől megszűnt a zsákos elszállítási forma állandó lakosok részére. A szelek-
tív hulladékszállítás plusz járataira valamint a lomtalanításra szóló szerződésünk a szolgálta-
tóval idén jár le valamint a Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésünk is lejár idén.

 Talaj: A 2022-es évben 694.800 Ft-, talajterhelési díj került befizetésre.
 2012. február 1.-től (törvényi változások alapján) az érintett fogyasztók számára a kiépült

szennyvíz-közműhálózatra való rácsatlakozás kötelező erejű. 
 GINOP 7.1.9 pályázati forrásból elkészült az Iparosok útja (485 m), Malom u. (156 m), és a

Malom köz aszfaltburkolatának felújítása.
 Kátyúzási munkálatok szinte az egész évben folytak. A bevont vállalkozók, illetve a műsza-

kos kollégák folyamatosan végezték ezen munkálatokat. 
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A KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ELFOGADÁSRA JAVASOLJA

- A népi  műemlékek  megőrzésének  támogatására  kiírt  pályázat  folytatását,  kiírását
2023-es évre.

- A Környezetvédelmi Alap feltöltése 1.000.000 Ft-tal.
- Népi építészeti értékek támogatása 450.000 Ft-,al 
- A bírságokból, lim-lom akciókból befolyt összeg környezetvédelmi alaphoz csatolá-

sát, a Környezetvédelmi Program ütemtervének 2023. évi végrehajtását. 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Környezetvédelmi Program 2022. évben megvalósult intézkedéseiről, feladatairól szóló tájékoz-
tatót és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a település környezeti állapotá-
ról szóló tájékoztatót elfogadja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a környezet védelmének általános szabá-
lyairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése
alapján gondoskodjon a tájékoztató lakosság által történő megismertetéséről.

Határidő: tájékoztatásra 15 nap
Felelős: Gál Lajos polgármester

Gyenesdiás, 2022. december 06.

Gyutai Barnabás sk.
Környezetvédelmi Bizottság
elnöke
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1. BEVEZETÉS  
 
Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programok (a továbbiakban: NKP) jelentik. A Program kidolgozásáról, céljáról, 
tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
(Környezetvédelmi törvény) rendelkezik. A hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott NKP 
a környezetvédelmi tervezés alapját képezi. A törvény értelmében az NKP-ben foglaltakat a 
gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és településfejlesztés, a regionális tervezés, továbbá a 
nemzetgazdaság bármely ágában megvalósuló állami tervezési és végrehajtási tevékenység során 
érvényre kell juttatni. 
A nemzeti szintű programra alapozva, az abban vázolt célok megvalósulása érdekében a 
Környezetvédelmi törvény megyei környezetvédelmi programok és települési környezetvédelmi programok 
kidolgozását írja elő. Az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervek összhangját az átfogó 
tervekkel biztosítani szükséges. 
A települési környezetvédelmi program kidolgozása a törvény előírása értelmében a helyi önkormányzat 
környezetvédelmi feladatát képezi. A települési önkormányzat gondoskodik továbbá a települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. A települési környezetvédelmi program - a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program tervezési intervallumát is figyelembe véve- középtávú (6 év) program, 
aktualizálása érdekében a törvény a program kétévenkénti felülvizsgálatát írja elő. 
 
A Környezetvédelmi törvényben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően környezetvédelmi program 
a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban az alábbi fő részeket 
tartalmazza: 

• a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén 
alapuló helyzetértékelést; 

• a települési épített környezeti elemek állapotának ismertetését (zöldfelület gazdálkodás, 
ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás, 
energiagazdálkodás, közlekedés) 

• az előző tervezési időszak eredményeinek vizsgálatát és értékelését 

• a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint 
környezeti célállapotokat; 

• a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok 
megvalósításának ütemezését; 

• a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit; 

• az intézkedések végrehajtásához felhasználni kívánt tervezett források megjelölését. 
 
A 2016-2021 periódusra érvényes Gyenesdiás Nagyközség Környezetvédelmi Programját a helyi 
Képviselő-testület a 7/2016. (III.14.) határozatával fogadta el. Az egyes évekre szóló Környezetvédelmi 
Akció Terveket mely az adott évben végrehajtandó feladatokat részletezi és határidőt, illetve felelőst rendel 
hozzá a Képviselő-testület minden évben külön határozattal szabályozta. Mivel az elfogadott 
Környezetvédelmi Program hatálya lejárt, szükségessé vált a következő tervezési periódusra vonatkozó 
program kidolgozása. 
Jelen környezetvédelmi program, illetve az abban közzé tett adatok archív dokumentációk 
áttanulmányozásának eredményeként, a nyilvánosan rendelkezésre álló környezetvédelmi és települési 
statisztikai adatok, a szolgáltatóktól kapott adatok, az önkormányzattól kapott adatszolgáltatás 
felhasználásával, továbbá az önkormányzat illetékeseivel végzett interjúk és helyszíni bejárások alapján, 
az előző környezetvédelmi program felülvizsgálatával készült el. 
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A település 2022-2027 időszakra szóló programjának elkészítésénél a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program, Zala Megye Környezetvédelmi Program, Gyenesdiás Településrendezési Terve, Helyi Építési 
Szabályzata figyelembevételre került. 
Ezeken a dokumentumokon alapulva a program a jelenlegi környezeti állapot ismeretében és a 
lehetőségének feltérképezését követően meghatározza Gyenesdiás település 2022-2027 évekre vonatkozó 
környezetvédelmi programját, különös tekintettel a település környezeti prioritásainak kijelölésére és az 
ezekhez kapcsolódó célok kitűzésére. 
Meg kell említeni, hogy a települési környezetvédelmi feladatok döntő többsége valójában hosszú távú 
(legalább 10-15 év) gondolkodást és tervezést igényel. A hosszú időtávból következik, hogy időszakosan 
korrekciós felülvizsgálatokat kell beiktatni, alkalmazkodva a helyi és országos (NKP) aktualitásokhoz, 
szemléletváltásokhoz, technikai fejlődéshez és nem utolsó sorban a megvalósításhoz elérhető gazdasági 
források rendelkezésre állásához. 
 
 

2. A PROGRAM JOGI HÁTTERE  
 

2.1. A PROGRAM KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK  
 
Magyarország Alaptörvénye 
Hazánkban a környezet és természet védelmével foglalkozó legmagasabb szintű jogszabály az 
Alaptörvény, amely Magyarország jogrendszerének alapját képezi. 
A Nemzeti Hitvallásban az Alaptörvény vállalást fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a Kárpát-medence 
természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért 
anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő 
nemzedékek életfeltételeit. 
Az Alapvetés részben megfogalmazásra kerül, hogy a természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 
erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális 
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek 
számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 
A Szabadság és felelősség rész XX. cikke szerint mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez, ezen 
jogok érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az 
egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a 
környezet védelmének biztosításával segíti elő. A XXI. cikk továbbá elismeri és érvényesíti mindenki jogát 
az egészséges környezethez. 
 
Az Alaptörvény kimondja továbbá, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A 
nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése 
és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. 
Környezetvédelmi Törvény (1995. évi LIII. törvény) Magyarország első környezetvédelmi törvénye 1976-
ban született, de laza kerettörvény jellege miatt hatása csak korlátozott volt. A környezetvédelem 
társadalmi üggyé válása hazánkban a ‘80-as évek második felére tehető, s az új, nemzetközi viszonylatban 
is naprakész környezetvédelmi törvény több éves szakmai vita után 1995-ben került elfogadásra. A 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Környezetvédelmi törvény) rendelkezik. 
 
Az önkormányzat feladatainak szabályozása 
Az önkormányzati környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök ellátását is a 
Környezetvédelmi törvény 46.§. (1) bekezdése szabályozza az alábbiak szerint: 
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A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében 
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági 
feladatokat. 
b) a programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi 
területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testület hagy jóvá. 
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz. 
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, 
társadalmi szervezetekkel. 
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente 
egyszer tájékoztatja a lakosságot. 
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti 
állapot javítását az átfogó és helyi környezetvédelmi programok kidolgozásáról, céljáról, tartalmáról és 
megvalósításáról. 
 
A környezetvédelem tervezési rendszere 
A törvény szabályozza a környezetvédelem tervezési rendszerét is, mely alapján a környezettel, annak 
védelmével, illetve a környezetet veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatos általános tervet (átfogó 
környezetvédelmi terv), az egyes környezeti elemekkel, azok védelmével, illetve a környezeti elemeket 
veszélyeztető egyes tényezőkkel kapcsolatos részletes tervet (tematikus környezetvédelmi terv) és egyedi 
környezeti adottsággal, problémával foglalkozó tervet (egyedi környezetvédelmi terv) kell készíteni. A 
tervezés során: 
a) az alacsonyabb területi szintű környezetvédelmi tervet a magasabb területi szintű környezetvédelmi 
tervekkel, 
b) a tematikus és az egyedi környezetvédelmi terveket az adott területi szint átfogó környezetvédelmi 
tervével össze kell hangolni. 
 
Átfogó környezetvédelmi tervnek minősül az országos, a területi, a megyei és a települési 
környezetvédelmi program. Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 
1997 óta a hat éves időtartamokra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. 
 
A törvény előírásai szerint a Települési Környezetvédelmi Programnak mivel átfogó tervnek minősül 
tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén 
alapuló helyzetértékelést; 
b) a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti 
célállapotokat; 
c) a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket (különösen a folyamatban lévő, 
illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat), valamint azok 
megvalósításának ütemezését; 
d) a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit;  
e) az intézkedések végrehajtásának, valamint a d) pont szerinti eszközök alkalmazásának várható 
költségigényét, a tervezett források megjelölésével. 
 
Ezen kívül a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban 
tartalmaznia kell az alábbiakat: 
a) a légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel, 
b) a zaj és rezgés elleni védelemmel, valamint a stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervekkel, 
c) a zöldfelület-gazdálkodással, 
d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 
e) az ivóvízellátással, 
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f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 
g) a kommunális szennyvízkezeléssel, 
h) a településihulladék-gazdálkodással, valamint az elhagyott hulladék felszámolásával, 
i) az energiagazdálkodással, 
j) a közlekedés- és szállításszervezéssel, 
k)a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 
csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 
 
Fentieken túl a Települési Környezetvédelmi Program tartalmazhatja továbbá: 
a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának 
javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen: 
a. a területhasználattal, 
b. a földtani képződmények védelmével, 
c. a talaj, illetve termőföld védelmével, 
d. a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 
e. a rekultivációval és rehabilitációval, 
f. a természet- és tájvédelemmel, 
g. az épített környezet védelmével, 
h. az ár- és belvízgazdálkodással, 
i. az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz 
való alkalmazkodással, a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos 
feladatokat és előírásokat. 
 
A települési önkormányzat feladata a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok 
végrehajtásáról való gondoskodás, a végrehajtás feltételeinek biztosítása, és a feladatok ellátásának 
figyelemmel kísérése. 
A program tervezetét a törvény előírásainak értelmében az illetékes hatóságoknak, valamint a megyei 
önkormányzatnak is véleményezésre meg kell küldeni. 
 
Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2021–2026 
A Program az ország adottságait, a társadalom hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, valamint 
a globális felelősségből és a nemzetközi együttműködésből, EU-tagságból adódó kötelezettségeket 
figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és 
eszközöket. 
Jelenleg a 2021-2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) 
véglegesítése zajlik, mely a 2021-2027 közötti időszakban rendelkezésre álló környezetügyi célú európai 
uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja. A programtervezet 
kidolgozásra került, jelen települési környezetvédelmi program kidolgozásával párhuzamosan zajlik az 5. 
Nemzeti Környezetvédelmi Program stratégiai környezeti vizsgálati eljárása. 
 
Az NKP-5 összhangban van az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési 
Programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával. Az 
NKP-5 egyúttal a 2021–2027 közötti időszakban rendelkezésre álló környezetügyi célú európai uniós 
fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja. 
Fentiekre tekintettel a Gyenesdiás Nagyközség Környezetvédelmi Programja számára tervezési keretként, 
igazodási pontként az NKP-5 tervezete szolgál, amely integrálja a Magyarországi környezetpolitika 
szempontjából meghatározó átfogó, illetve ágazati stratégiai szakpolitikai programokat, terveket. 
A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek 
biztosításához. 
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Az NKP-5 stratégiai céljai az alábbiak: 
• Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak 
csökkentése. 
• Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata. 
• Az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének 
erősítése. 
• A környezetbiztonság javítása. 
 
Horizontális céljai: 
• A társadalom környezettudatosságának növelése, 
• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képesség erősítése 
 
A Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott célok és 
intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési irányok biztosítják. Fenti 
stratégiai célokat és horizontális célkitűzéseket kell figyelembe venni a települési környezetvédelmi terv 
kidolgozása során. Fentiekből következően a 2022-2027 periódusra vonatkozó települési környezetvédelmi 
programnak a fenti célok helyi szintű megvalósulását kell szolgálnia, kiegészülve a környezeti 
állapotértékelés, helyzetértékelés során feltárt, helyi szinten szükséges beavatkozásokkal. 
 
Az NKP-5 megfelelő végrehajtása az egész társadalom részvételét igényli, melynek során a legszélesebb 
körű partnerség megvalósítása szükséges. A kormányzat aktív partnerei többek között az önkormányzatok 
is, a célok elérése érdekében az egyes szereplőkhöz rendelt szükséges intézkedésekkel, feladatokkal 
együtt. 
 

 
1. ábra: Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) szerkezete 

 



Ambrus Mária, tájépítész                                                                              9700 Szombathely, Pozsonyi u. 3.                

 

 

10 

2.2.  KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPELVEK ÉRVÉNYESÜLÉSE   
 

2.3. Környezetvédelmi alapelvek érvényesülése 
 

A programban vázolt intézkedések és környezethasználatok megszervezésre során szem előtt kell tartani a 
környezetvédelmi alapelvek érvényesülését, melyek az alábbiak: 
 
Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás A környezethasználatot úgy kell megszervezni és 
végezni, hogy  
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzék elő; 
b) megelőzzék a környezetszennyezést; 
c) kizárják a környezetkárosítást. 
 
A környezethasználatot továbbá az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek 
kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékképződés csökkentésével, a természetes és az 
előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni. 
 
A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni. 
A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás 
megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról. 
 
 
Felelősség 
A környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. 
 
Együttműködés 
 
Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást 
végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények együttműködni 
kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a környezetvédelmi 
feladatok megoldásának minden szakaszára. 
 
Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság 
 
− A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából 
a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges 
összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését. 
− Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat – mint közérdekű 
adatokat – megismerni. 
− Az állami szervek, az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az 
emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti 
információt hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön 
jogszabályban meghatározott körét, illetve a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét 
elektronikusan vagy más módon közzétenni. 
− A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti információt 
igénylő számára, hogy a környezeti információ megismerésére vonatkozó jogosultságairól tudomást 
szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti információhoz való hozzájutást. 
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2.4. KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ELVEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE    
 
2.3. Körforgásos gazdaság elveinek érvényesülése 
2020 márciusában az Európai Bizottság elindította a „A körkörös gazdaság új cselekvési terve a tisztább és 
versenyképesebb Európáért” megnevezésű tervezési folyamatot. Ez egy erős és koherens politikai keretet 
vezet be, amely elősegíti a fenntartható termékek, szolgáltatások és üzleti modellek tervezését. A 
módszertan célja, hogy olyan új fogyasztási mintázatokat alakítson ki, amelyek működése során nem 
keletkezik hulladék. A körforgásos (vagy körkörös) gazdaság egy olyan rendszer, amelyben nincsenek 
hulladékok, és amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagai. Azért körforgásos, mert a mai – 
jellemzően lineáris – rendszerrel szemben, amikor a termékeket legyártjuk, felhasználjuk, majd kidobjuk, a 
körforgásos gazdaságban a termékek nem válnak hulladékká – azonos, vagy feldolgozott formában – 
visszakerülnek a gyártásba. A körforgásos gazdaság célja tehát mind a hulladékcsökkentés, mind az 
erőforrás-felhasználás csökkentése a termékek életciklusának átalakításával. 
 
A hulladékmennyiség és erőforrás felhasználás csökkentésének gondolata is régóta benne van a 
köztudatban, napjainkban viszont az alábbi tényezők miatt előtérbe került ezen rendszer érvényesülése: 
1. átalakuló fogyasztói igények: a fogyasztók vásárlásai során egyre fontosabb, hogy egy vállalat 
működése vagy egy beruházás végrehajtása során mennyire veszik figyelembe fenntarthatósági 
szempontokat 
2. szűkös erőforrások: A Föld erőforrásai korlátozott mennyiségben érhetők el, és a jelenlegi, többnyire 
lineáris gazdasági modell következtében ezeknek nagy része mindössze egyszer felhasználható, a 
növekvő népesség viszont egyre több erőforrást igényel. 
3. technológiai áttörések térnyerése: A gazdaság jelenleg lényegében egyirányú utcaként működik, 
amelyben erőforrásokat veszünk el a természettől, termékeket állítunk elő, melyeket elfogyasztunk, a 
felesleg eldobásával pedig hulladékot hozunk létre. A technológiai fejlődésnek köszönhetően viszont 
lehetőség nyílik arra, hogy nagymértékben megújuló erőforrásokat használjunk, a véges készletekből 
származó anyagokat pedig végtelen körforgásban tartsuk. 
 

 
 
2. ábra: A körkörös gazdaság modellje 
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A helyi és regionális önkormányzatok kulcsfontosságú szereplőknek számítanak a víz- és 
hulladékgazdálkodással, valamint a lehetséges másodlagos nyersanyagok előállításával foglalkozó 
központok megszervezése szempontjából.  
A tervezett környezetvédelmi célok és intézkedések meghatározásánál és a környezeti szemléletformálás 
során ezért a körforgásos gazdaság megvalósításának szempontjait is szem előtt kell tartani. 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a alapján az 
önkormányzatok a környezet védelme érdekében, összhangban a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal 
önálló települési környezetvédelmi programot kell kidolgozzanak az illetékességi területükre, melyet a 
képviselő testület rendelettel hagy jóvá.   
A program célja, hogy a folytonosság elvén haladva a környezeti elemeken keresztül részben bemutatásra 
kerüljenek az eddig elvégzett pontok és a jelen állapot értékelésén át felvázoljuk a jövő évekre elérendő 
célokat.  
 
További célként fogalmaztuk meg a magasabb szintű programokba való illeszthetőséget, valamint az 
azokban foglalt céloknak való megfelelőséget. 
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3. ÁLTALÁNOS TERÜLETI JELLEMZŐK  
 

3.1.  A TELEPÜLÉS ELHELYEZKEDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 
 
A közel 4200 lelket számláló település Magyarország nyugati határától (Ausztriától, Szlovéniától és 
Horvátországtól egyaránt) 100 km-re, a Balaton észak-nyugati partján fekszik, a Keszthelyi-hegység 
lábánál, Keszthely szomszédságában. Elhelyezkedéséből következik, hogy nemcsak Keszthely, de az 
egész megye számára a "keleti megyekapu" szerepkörét tölti be. A közel 20 km2 nagyságú területen fekvő 
település jelenleg Zala megye és egyben a Balaton régió legnagyobb lélekszámú nagyközsége.  
A település a jelentősebb közlekedési utak mellett fekszik, és alig néhány kilométerre fut az M7-es 
autópálya, valamint az Ausztriát (Nyugat-Európát) a Balatonnal közvetlenül összekötő folyosónak számító 
84-es főút. Az elkerülő és gyorsforgalmi utakon a megyeszékhely 30 percen belül megközelíthető. A 
települést átszeli a 71-es balatoni főút, amely a települést északi és déli területekre osztja.  
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A Sármelléken kiépített Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér 15 km-re található Gyenesdiástól. A 
térségben több mint 550 belföldi buszjárat közlekedik, a nagyközségben valamennyi távolsági autóbusz 
megáll. A település két vasúti megállóval rendelkezik. A nagyközség jó közlekedés pozícióval rendelkezik, 
tömegközlekedési ellátottsága a járatsűrűség tekintetében is megfelelő. A településen a Balatoni 
Bringakörút és az Országos Kéktúra útvonal is áthalad. Gyenesdiás a Balaton és a Keszthelyi-hegység 
között települt, a hegység alacsonyabb lankáira. Klimatikus helyzete kedvező. A déli lejtésű domboldalak 
kedvező hatását csak fokozza a Balaton víztükre, mely visszaveri a napfényt, ezáltal kellemes, „riviéra” – 
jellegű mezoklímát alakítva ki. Ez az éghajlat rendkívül kedvező mind a még nyomokban megmaradt 
szőlőművelésnek, mind a turizmusnak. A hegység értéke a tájképi adottsága, a dombokról pompás 
panoráma nyílik a tóra, valamint a déli partra. 
 
A település szerencsés természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkezik, Magyarország 
egyik legfrekventáltabb idegenforgalmi övezetében. Gyenesdiás gazdasága az 1900-as évek eleje óta 
a tudatos és következetes turizmusfejlesztésre épült.  
Rendkívül változatos, színvonalas és minőségi infrastrukturális szolgáltatásokkal ellátott, közkedvelt, 
családbarát lakó- és üdülőtelepülés.  
 
 
 

3.2.  A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE  
 
Gyenesdiás szép helyen fekszik, a Balaton nyugati szélén, szomszédos Keszthellyel. 
Gazdag múltját bizonyítják – bronzkori-, római-, népvándorlás kori-, különösen avar régészeti leletek. A 
középkorban hegyközség volt, amely nem is annyira település, hanem inkább egy közigazgatási formája a 
szőlőterületnek, szőlőművelésnek, szigorú szabályokkal, megfelelő irányítással, törvényekkel és hegyben 
lakókkal. A balatoni térségben sok környékbeli település volt hegyközség, ezekben tiltott, vagy legalábbis 
nehezen tűrt  volt az itt lakás. Persze azért benépesedtek lassan, sokan kimenekültek a városból, 
különböző kötelezettségek elől. 
Gyenes és Diás hegyközségek 1840-ben egyesültek – az egykori Falud község már a török idők idején 
elnéptelenedett, ez korábban község volt, a Faludi utca elnevezése őrzi emlékét, egy emlékoszlop pedig 
Szent Erzsébet temploma helyét mutatja.  
 

 
Szoborcsoport a Diási történelmi emlékparkban 
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Az immár Gyenesdiás községnek 1854-ben 732 lakosa volt, 1900-ban 1350, ez elég dinamikus növekedést 
jelentett. Az itt 1889-től kezdődő filoxéravészt követően stagnált, még csökkent is valamennyit a 
lakosságszám (1941-ben 1305 fő), 1970-ig kissé nőtt (1459), aztán kezdett el dinamikusan nőni.   
A település életében fontos változás volt az első strand megépítése (1906), majd röviddel utána a második, 
melyek az itteni turizmus kezdetét jelentették, ennek – nem mellesleg – kultúrtörténeti jelentősége is volt.   
Mindenesetre a település szegénynek számított, a 20. század első két harmadában is, a szőlőművelés már 
nem jelentett jó megélhetést, mellette a tehéntartás, tejtermelés, piaci eladásra szánt termékek – baromfi, 
gyümölcs, kertészeti termelvények – valamint keszthelyi munkahelyeken szerzett jövedelem biztosította a 
megélhetést. Sokan dolgoztak a faluhoz közeli húsüzemben, tejüzemben, keszthelyi-, hévízi üzemekben, 
szolgáltatási szektorban. 
Az 1973-1990-ig tartó társközségi lét alatt – bár nőtt a lélekszám – a település fejlődése csak lassú volt, 
igaz a lakosság jóléte nőtt az életszínvonal fejlődése miatt is, de a községi infrastruktúra elég elmaradott 
volt. A székhely község Vonyarcvashegy a fejlesztések jelentős részét saját településen valósította meg, 
míg Gyenesdiáson korábbi hatalmas belterületek maradtak feltáratlanok, építési és telekalakítási tilalommal 
terheltek. A másik társközség Balatongyörök még a rendszerváltás előtt kilépett a társközségi létből (1988), 
megelégelve az erős függőséget. Persze a gyenesdiási építési tilalmaknak később nagy előnye 
származott, hiszen 1990 után már lehetett építési telkeket kialakítani, magasabb áron értékesíteni, vagy 
sok gyenesdiási család gyermekei részére tudott építési telket biztosítani.  
A rendszerváltástól számítva, minden téren nagy fejlődés vette kezdetét Gyenesdiáson.  2200 főről 30 év 
alatt csaknem megduplázódott a lakosságszám, mára (2022) meghaladja a 4180 főt. Mellette az 
önkormányzat megteremtette a korszerű intézményi – iskola, óvoda, bölcsőde, étkezde, orvosi rendelők – 
és más települési és turisztikai infrastruktúrát – utak, strandok, közterületek, stb. –, elkészült a 
tornacsarnok és művelődési házépítése is. A helyi civil élet is felélénkült, egyesületek, alapítványok jöttek 
létre. Vállalkozók többnyire turizmussal kapcsolatos beruházásokat végeztek, de az utóbbi években – az 
önkormányzat iparterületi fejlesztésének köszönhetően – több /közel 800/ ipari telephely is létesült.  
 
 

3.3. NÉPESEDÉSI FOLYAMATOK  
 
Gyenesdiás lakónépesség számának alakulása1 

1. számú táblázat 

Év Fő Változás 

2015 3 700 bázis év 

2016 3 667 99,11% 

2017 3 704 101,01% 

2018 3 641 98,30% 

2019 3 671 100,82% 

2020 n.a. - 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

 
1 Gyenesdiás település egészségterve – Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata (2022) 
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A lakónépességet úgy értjük, mint Gyenesdiáson lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodás hellyel rendelkező személyek 
együttes száma.  
 
A fenti táblázatból megállapítható, hogy a lakónépesség a 2015-2020 években ingadozó volt. Amely 
részben annak tudható be, hogy a környező országokból külföldi állampolgárok vándorolnak ide, de 
sokszor tovább is állnak.  
 
 
2. számú táblázat – Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2020) 

Korcsoport  

Fő 
Az állandó népességből a 
megfelelő korcsoportú nők 
és férfiak aránya (%) 

Férfiak Nők 
Összes
en 

Férfiak Nők 

Állandó népesség száma (férfiak, nők) 1 971 2 102 4073 48,39% 51,61% 

0-2 évesek (összes száma, aránya)     n.a. n.a. n.a. 

0-14 éves (férfiak, nők) 277 272 549 6,80% 6,68% 

15-17 éves (férfiak, nők) 55 44 99 1,35% 1,08% 

18-59 éves (férfiak, nők) 1 084 1 109 2193 26,61% 27,23% 

60-64 éves (férfiak, nők) 126 155 281 3,09% 3,81% 

65 év feletti (férfiak, nők) 429 522 951 10,53% 12,82% 

     Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 
 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet, tehát Gyenesdiás 
területén bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 
népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk).  
 
 
A KSH adatai alapján az országos átlaghoz hasonlóan a női lakosság többsége figyelhető meg. 
Gyenesdiáson a 0 – 14 és 15 – 17, korcsoportban haladja meg csekély mértékben a férfiak száma a nőkét, 
míg az összes többi korosztályban a nők többlete figyelhető meg. A nők hosszabb várható élettartama 
országosan megfigyelhető jelenség. Megállapítható, hogy az országos átlagnak megfelelően a férfiak 
aránya kisebb, mint a nőké. A gyermekkorúak száma alacsony mindkét korcsoportnál.  
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1. számú diagram 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 
2. számú diagram 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
A kördiagramok a 2020 évi állandó népesség adatait tartalmazzák, korosztályos és nemenkénti bontásban. 
Az összlakosság több mint felét az aktív munkaképes korú lakosság (18-65 éves) adja, vagyis a település 
lakosságának döntő része aktív korú. A 18 éven aluliak aránya a férfiaknál és a nőknél is kisebb, mint a 65 
év felettieké. 
 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet 
úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az 
index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, 
akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, 
akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő.  
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3. számú táblázat – Öregedési index 

Év 
65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó 
lakosok száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2015 794 557 142,55% 

2016 816 534 152,81% 

2017 860 542 158,67% 

2018 899 539 166,79% 

2019 951 549 173,22% 

  Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
A kétféle helyzet legegyszerűbben az esélyegyenlőség szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a 
fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő esetén az idősek fokozottabb ellátására 
van szükség. Természetesen ez az index – ugyanúgy, mint a többi – egyéb összefüggésben is 
vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony száma nem jelenti azt, hogy ők ne igényelnének fokozott 
figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony jövedelműek. 
 
A fenti táblázatból megállapítható, hogy településünk az elöregedő települések közé számítandó.  
 
3. számú diagram 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 

Az öregedési index grafikon jól mutatja, hogy településünkön a népesség összetételében az idősek 
dominálnak és számuk egyre nő. 
 
Természetes szaporodás 
Gyenesdiás népességszámát, illetve tényleges szaporodását alapvetően a természetes szaporodás és a 
vándorlási egyenleg határozza meg. A természetes reprodukció alapvetően az élve születések és a 
halálozások számának alakulásától függ, amelyeket egyenként is több meghatározó tényező befolyásol.  
4. számú táblázat – táblázat – Természetes szaporodás 
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Év Élveszületések száma Halálozások száma) 
Természetes 
szaporodás (fő)  

2015 36 43 -7 

2016 35 38 -3 

2017 24 38 -14 

2018 29 50 -21 

2019 26 52 -26 

2020 26 40 -14 

2021 27 59 -32 
Forrás: Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata, Helyi Vizuál Regiszter 

 
Az utóbbi években az adatok összehasonlítása alapján azt tapasztalhattuk, hogy a természetes fogyás 
folyamatos. 2021-ben csúcsot ért el, akkor több mint kétszer annyi ember halt meg településünkön, mint 
amennyi született. 2016-ban volt a legkevesebb, akkor 3 fővel haltak meg többen, mint amennyi gyermek 
született.  
 
Természetes szaporodás, fogyás  
 
4. számú diagram - Az élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve. 

 
 
A természetes szaporulat - a születések és halálozások számának különbsége főre (ezrelékben ~ ) 
számítva = az adott évben születettek száma mínusz az adott évben elhalálozottak száma osztva a 
lakosság számának ezred részével - ha ez negatív előjelű, természetes fogyásról beszélünk.  
 
Sajnos, Gyenesdiás településre is ez a tendencia jellemző.  
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A természetes fogyás 2019-ben -8,99 volt ezer lakosra vetítve, ami országos szinten is meglehetősen 
rossznak minősül.  
 
Migráció 
Vándorlási egyenleg (ezrelék) 
Az adott közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők és az onnan másik 
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes jelleggel bejelentkezők számának különbözete, ezer 
lakosra vetítve. 
 
5. számú diagram 

 
 
A vándorlási egyenleg többségében pozitív értéke arra utal, hogy Gyenesdiás vonzereje migrációs 
szempontból, magasnak mondható, köszönhetően többek közt kedvező földrajzi elhelyezkedésének, 
valamint a szezonális munkalehetőségek széles kínálatának.  
A bevándorlók száma jelentősen meghaladja az elvándorlókét, így a lakosság összlétszáma a magas 
halálozási mutatók mellett sem csökken. A belföldi vándorlási különbözet 2019-ben 3,8 fő volt 1000 főre 
vetítve. 
 

Valószínűsíthető, hogy a beköltöző lakosság körében a 0-59 év közötti korosztály – melynek létszáma 
tartósan növekszik – képvisel jelentős számot.  
Emiatt a településnek szükséges megerősíteni a már meglévő egészségügyi és szociális infrastruktúráját. 
 
Nemzetiségi adatok 
A 2011. évi népszámlálás óta nem történt újabb felmérés a nemzetiségek között. 
A népszámlálási adatok szerint a Gyenesdiáson élő népesség főleg magyarnak vallja magát, de 
anyanyelvűk szerint megtalálható a cigány a szlovák, a horvát, a román, a német, a ruszin, a szerb, az 
orosz és egyéb kisebbség is. 
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3.4. GAZDASÁGI HELYZETKÉP 
 
Gyenesdiás jól ellátott a különféle szolgáltatásokkal: 
 
- Kereskedelmi egységek, szolgáltatók 
Gyenesdiáson 102 db kereskedelmi üzlet és vendéglátóegység működik, ezenkívül két nemzeti dohánybolt 
található a településen.  
Szektorbontásban vizsgálva az alábbi csoportosítások szerint vehetők igénybe a szolgáltatások. 
 
- Kereskedelmi jellegű vállalkozások: autószalon, 2 COOP és 1 Reál élelmiszer bolt, virágüzletek, 
lottózó, lakberendezési üzletek, lámpaház, járólapokat, csempéket és burkolóanyagokat forgalmazó üzlet, 
parketta- és szőnyegáruház, műszaki-, elektromos- és háztartási cikkeket forgalmazó kereskedelmi 
üzletek, szerelvény áruház, nyílászáró forgalmazó. 
 
- Vendéglátó ipari vállalkozások: melegkonyhás vendéglátó üzletek, italüzletek, fagylaltozók, kávézók, 
cukrászda, piaci árusítók. 
 
- Szakipari-és szellemi tevékenységet végző vállalkozások: autójavító műhelyek, asztalosok, bádogos, 
fuvarozók, karosszéria lakatos, masszőr, villanyszerelő, vízvezeték szerelők, kőművesek, szobafestő, 
dísznövény termesztő, mézeskalács készítő, péküzem, szabó, ingatlanforgalmazók, építész- és könyvelő 
irodák. 
 
- Szépség- és egészségügyi szolgáltatások: fodrászatok, kozmetikák, műköröm és pedikűr, konditerem, 
sportház, fogászati és belgyógyászati magánrendelések, természetgyógyászok, kutyakozmetika. 
 
- Turisztikai szolgáltatások (Természet Háza Látogatóközpont, Gyenesi Lidóstrand, Diási Játékstrand, 
strandi animáció, kerékpárkölcsönzés) 
 
Kulturális szolgáltatások: Ligetplex Cinema, a Balaton régió legmodernebb mozija 2 terembe várja a 
filmrajongókat. A József Attila Művelődési Ház és Könyvtár települési rendezvényeket szervez, több 
amatőr művészeti, szabadidős, hobby közösséget tart fenn, együttműködve a Gyenesdiási Köz-Kultúra 
Alapítvánnyal. 
 
- Lehetőség van vitorlázásra, horgászatra és csónakbérlésre is. 
 
Gyenesdiás gazdasági életének háttérintézményei 
- Postahivatal 
- M7 Takarék Szövetkezet (A településen 2 db ATM szolgálja a lakosság kényelmét.) 
- Gyógyszertár 
- I. Balatoni Hal- és Termelői Piac 
 
Gyenesdiás oktatási intézményei 
- Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda 
- Kárpáti János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
 
A képzettségi/iskolázottsági szint, valamint a kulturális tevékenységek jelentősen befolyásolják a település 
lakosságának életminőségét. 
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3.5. FOGLALKOZTATÁSI HELYZET 
 
A nagyközség életének, fejlődésének, a hatvanas évek óta egyre fontosabb összetevője az 
idegenforgalom. A lakosság számára jelentős bevételi forrást jelentenek az itt tartózkodó turisták, de a 
faluképre is jelentős változást gyakorolt a turizmus. 
Mára már a település jelentős rangot vívott ki magának. A turizmus irányítása átgondolt stratégiák mentén 
folyik, a településen közvetlen és közvetett módon is a turizmus a húzó ágazat. A felújítások, az új 
építések, a szolgáltatások nagyrészt a vendégforgalom növekedését próbálja kiszolgálni. 
Az elmúlt évekre is jellemző, hogy külföldi állampolgárok vásárolnak telket és házat a községben, az 
ingatlanok értéke még jelenleg is stagnál. 
A település vállalkozásszerkezetét tekintve az egyéni vállalkozók számának aránya kiemelkedően magas. 
A gazdasági társaságok és a jogi személyiségű vállalkozások az egyéni vállalkozások számának közel 
40%-a. Adottságainál fogva a foglalkoztatást és a vállalkozások szerkezetét tekintve inkább jellemzően 
szolgáltatási, kereskedelmi jellegű terület. 
 
Gyenesdiás esetében a munkavégző korú népesség (2021-ben 2.547 fő) 57,87%-a foglalkoztatott, 6,2%-a 
munkanélküli. A munkavégző korú népességből az inaktív keresők aránya ezzel szemben 35,85%. 
Gyenesdiáson az 1474 fő foglalkoztatott 59,09%-a férfi, 40,91%-a nő. A munkanélküliek aránya 57,51% a 
férfiak, 42,5% a nők esetében. 
Ebből adódóan az inaktív keresők és az eltartottak között magasabb a nők aránya. Előbbi esetben 63,63%, 
utóbbinál pedig 50,34% a nők aránya a férfiakhoz képest. 
 
A terület népességeltartó képessége a jelenleginél nagyobb számú lakosság befogadását is lehetővé 
tenné. A fiatalok nagy része munkalehetőség, illetve lakáshoz jutás hiányában kénytelen elhagyni a 
térséget. Ez a munkaerő-utánpótlásban, a települések "kiürülésében" jelent majd gondot, s megfelelő 
népességpolitikai, munkahelyteremtő intézkedésekkel fordítható csak meg e folyamat. 
A településen több kiskereskedelmi egység (68) működik állandóan, de a vendéglátóhelyek száma ezt 
meghaladja 77 db. Ezek a mutatók 35 %-os visszaesést tükröznek 6 évvel ezelőtti adatokhoz képest! 
 
 

 

3.6. KÖZLEKEDÉS 
 
Keszthelytől mintegy néhány kilométer távolság választja el. Az összekapcsolódás lenne a helyes 
kifejezés, mivel a 71. számú út mentén a települések Keszthelytől Balatongyörök végéig szinte teljesen 
egybeépültek. 
Személygépkocsival történő feltárása legfőképpen a 71-es útról történik, ami 84-es főútról nyílik és halad 
Gyenesdiás felé keletről. Ezen kívül nyugati irányból a 75-ös főút Keszthely és Alsópáhok között teljesen 
újjáépített szakasza felől, a Keszthelyt elkerülő 71-es útvonalon lehet elérni a Nyugat-Balaton régiót, így 
Gyenesdiást Lenti felől. 
A fővárosból az M7-es autópályán lehet legkönnyebben lejutni a Balatonhoz, majd az északi parton a 71-es 
útra becsatlakozva nyugati irányból lehet Gyenesdiásra eljutni. Mióta az M7-es autópálya végigvezet a 
Balaton déli partján, ebből az irányból is gyorsabb az elérése.   
Közlekedési helyzetét javítja, hogy a községtől néhány kilométerre, nyugatra, már Veszprém megye 
területén találkozik a 71. számú út a 84. számú úttal, mely az osztrák fővárosból és a nyugati országokból 
érkező turisták számára Sopronon keresztül biztosítja a Balaton gyors elérhetőségét. 
 
Vasúti közlekedés: 
A Gyenesdiás vasútállomást és az „Alsó-Gyenesi” megállót, napi viszonylatban, Tapolca felől 10 járat, 
Keszthely felől 13 járat érinti megállással. 
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Közvetlen vonatközlekedés van Budapestről Keszthely irányába, amely a Déli illetve a Keleti pályaudvarról 
indul. Szépen felújított vasútállomása a Keszthely Tapolcával összekötő vonalon található. Keszthelyről 
csatlakozással lehet eljutni Gyenesdiásra. 
A településen két vasúti megállóhely is segíti a vasúti tömegközlekedést, de a most felújítás álatt álló 
keszthelyi vasútállomás is mindössze 3 km-re van, ahonnan gyakori autóbuszjárat biztosítja a buszos 
tömegközlekedési kapcsolatot. A másik, közelben lévő jelentősebb vasútállomás a 28 km-re található 
Tapolcán található. 
Hosszú távú cél a vasútvonal villamosítása, ennek következtében ugyanis csökkenne a levegőszennyezés, 
valamint a zajterhelés. 
 
Tömegközlekedés: 
A település menetrend szerinti buszjárattal történő megközelíthetősége jó, közvetlen összeköttetésben áll 
Budapesttel, Győrrel, Szombathellyel, Zalaegerszeggel. A szomszédos Keszthely, illetve a közeli Tapolca a 
helyközi buszjáratok sűrűségének köszönhetően könnyen elérhető. 
A tömegközlekedés által érintett utcák: 71. sz. főút megállóhelyei öbölben vannak, a Faludi utcában folyó 
pályán biztosított a megállás. A 71. sz. főutat napi 71 járatpár, a Faludi utcát napi 7 járatpár érinti. 
Megközelítőleg 550 belföldi buszjárat érinti Keszthelyt és Hévízt, így Gyenesdiáson is számos távolsági 
busz megáll.  
Keszthely szépen felújított buszpályaudvaráról helyi járatú autóbuszok közlekednek a településre, s 
távolsági járatok is sűrűn érintik a Dunántúl nagyobb városaiból, s a fővárosból is. 
 
Repülőtér:  
Legközelebb Budapest Liszt Ferenc (Ferihegy) nemzetközi repülőtér található, illetve a Balaton 
környezetében a Sármelléken lévő Hévíz-Balaton Airport fogad rendszeresen charter járatokat. A repülőtér 
fejlesztése a térség jövője szempontjából jelentős kérdés. 
A jövőbeni megyei és ágazati operatív fejlesztések végrehajtása után a Hévíz-Balaton Airport a nyugat-
dunántúli térségben méltó katalizátora lehet a régió turizmusának és gazdasági fejlődésében, 
bekapcsolódhat az európai regionális repülőtér-hálózatba.  
A gazdasági téren a légiszállítás, fuvarozás feltételeinek megteremtése jelenthet komolyabb vonzerőt, amit 
a szolgáltatásnak a reptér 150 km-es körzetében való értékesítése révén érhet el a befektető és 
együttműködő térségi partnerek.  
 
Vízi közlekedés: 
A térség egyértelmű közlekedési központja Keszthely, ahol a vasútállomás és a térségi buszpályaudvara (a 
hévízi mellett) meghatározó. Jelentős még a hajóforgalom is itt az idegenforgalmi időszakban. Erős még 
Hévíz fürdővárosának turisztikai jelenléte, ahol ugyan vasúti és vízi megközelíthetőség nincsen, de a 
jelentős (évi egymillió!) vendégszáma miatt sok menetrendszerinti buszjárat célállomása is ez, nem 
beszélve a bérelt buszjáratokról. 
 
A hajózás, mint tömegközlekedési eszköz elsősorban idegenforgalmi szempontból érdekes.  
A területet érintően Keszthely és Balatongyörök rendelkezik menetrendszerinti járatokat is indító 
hajóállomással, ahonnan Badacsony, Szigliget, és Balatonmáriafürdő érhető el közvetlenül, de főidényben 
Balatonszemesre is közvetlen járat megy és érkezik. Keszthelyről a szezonban rendszeresen indulnak 
sétahajók, amelyek a Balaton egy egész más arcát mutatják a vízről az arra jegyet váltóknak.  
Idegenforgalmi szempontból jelentős a vitorláskikötők száma, fejlettsége. A legjelentősebb vitorláskikötők a 
keszthelyi és a balatongyöröki, amelyek a Balatoni Hajózási Rt. kezelésében vannak, illetve a gyenesdiási 
kikötő, amelyet a helyi Yacht Egylet gondoz. Az idei esztendőben nagy iramban készül a balatonfenyvesi 
kikötő mellette a vonyarcvashegyi Vonyarc Marina, közel 100 vitorlás és jacht befogadására alkalmas 
kikötője.  
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Jelenleg a kapacitások a vitorlázás terén nincsenek kihasználva, az komoly fizetőképes és a szezont 
kismértékben kitoló fejlesztési lehetőséget jelent az érintett településeknek, a fizetőképes kereslet 
megjelenésén keresztül pedig az egész térségnek. 
Hajókikötővel a nagyközség nem rendelkezik. A Yacht Egylet által működtetett kikötő a Madách utca végén 
üzemel közhasznú jogállásban, ennek utánpótlás nevelését szolgálja az idei évtől elindított Vitorlássuli 
program is. A Gyenesi Lidóstrand melletti tavi kishajós kikötő az Oppel Imre sétány mellett került 
kialakításra, amelynek kikötői engedélyeztetése és további bérlése az idei évben véglegesedik. 
 
Kerékpáros közlekedés 
A Nyugat-Balatoni kerékpárút hálózat két fő gerinchálózati elemen csatlakozik a környező nagyobb 
térségekhez.  
Az egyik a már kiépült 200 km-es Balaton-parti kerékpárút hálózat térségi szakasza, a másik pedig a 
jelenleg előkészítés alatt álló, illetve egyes szakaszain kiépült Zala-völgye kerékpárút, amely Zala 
megyével, illetve a határ menti zalai kerékpárutakkal, és Kehidakustánnyal köti össze a térséget.  
A térségi kerékpárút hálózatnak ma még nem készült el a teljes koncepcionális és tervezési előkészítése. 
Ennek hiányában azonban az egyes szakaszok építésének összehangolása nehézkes, fennáll a veszélye 
a fejlesztésekből kinyerhető hatások csökkenésének, vagy éppen elmaradásának is.  
A térségi kerékpárút hálózat esetén a hálózat jelleg hangsúlyozása szükséges, ami a kerékpáros turizmus 
jellegéből következik. Akár sport, akár rekreációs célra használják, minden esetben fontos, hogy körtúrák 
szervezhetőek legyenek! Ezen túl meghatározott szakaszonként a megfelelő kiszolgáló létesítmények 
hiánya (vendéglők, esőbeállók, kölcsönzők, műhelyek), illetve a teljes szakaszt tekintve a megfelelő 
információs rendszerek (táblák, térképek, információs pontok) az ami a további gátja ezen idegenforgalmi 
ág fejlődésének.  
A következő évtől lehet TOP Plusz pályázatokat benyújtani kerékpárút-infrastruktúra fejlesztésére, melynek 
egyik legfontosabb eleme a Balatoni bringakörút rekonstrukciója és több desztinációs pont 
felcsatlakoztatása. (Jelenleg folyik a két strandot összekötő feltáró kerékpárút és sétány kiépítése, 
kandelláberes világítással, csapadékvíz elvezetésel.) 
A térségben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kerékpáros turizmus számára ma már egyre több új 
szolgáltatási lehetőség nyílik.  
 
1998-ban készült el Gyenesdiáson egy kerékpár és gyalogút (Faludi út, Balaton utca), mely az Gyenesi 
Lidóstrandtól a Nagymezőre vezet. Hossza jelenleg: 1,5 km. 
A Balatont megkerülő kerékpárút áthalad a településen (2,3 km). Kiépített kerékpárúttal biztosított 
közlekedés jelenleg még a Madách utcában van (71343. sz. állomáshoz vezető út).  
 
Gyalogos közlekedés: 
A Keszthely belvárosából együtt futó Országos kék és piros jelzéseken Gyenesdiásra kiérve aszfaltos út 
(Lőtéri út) vezet fel a térség Kirándulóközpontjához a Nagymezőre, ahol Erdei tornapálya és elegáns, 
felújított esőbeálló fogadja az idelátogatót. Itt kissé megpihenhetünk, majd a szomszédos Varsás-hegytől 
karakteresen elválló Kerek-hegy K∆ jelzésén felkapaszkodhatunk a Festetics-kilátóhoz, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílik a Keszthelyi-öbölre és arra a két felhagyott kőbányára, ahová egy monumentális 
operaszínházat és szállót álmodtak a tulajdonos nemesi Erdőbirtokossági Társulat tagjai. 
Innen utunk visszafelé vezet egészen a sárga jelzésig, amely a Vadlánlikat érintve ér fel a Nagymezőre. Ez 
emelkedők után felvisz az S∆ jelzésű kitisztított ösvényen a Berzsenyi-kilátóhoz, a Keszthelyi-hegység 
talán legszebb panorámáját nyújtó kilátóig. Innen megfigyelők szerint tiszta időben még az Alpok hegyeit is 
láthatjuk, mindamellett, hogy fenséges körpanoráma tárul elénk az egész hegységről.  
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület jóvoltából már 12 éve kialakításra került a Darnay Dornyai Béla 
Emléktúra útvonal (Kilátók túrája), és az ielmúlt néhány évben is közel 200 km turistajelzés és tábla újult 
meg a civil szervezet révén. 
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Parkolóhelyek 
Közlekedési szempontból továbbra is az egyik legnagyobb problémát a turistavonzó létesítmények menti 
parkolás okozza. A helyi adottságokból eredően a központban a szükséges parkolószám csak közterületen 
biztosítható. 
 
Gyenesdiáson a központban, a Községházánál, a Liget Pláza udvarán és a strandok előtt található 
jelentősebb parkoló, melyek jármű befogadó képessége elegendő, viszont megfelelő burkolattal nem, vagy 
csak részben ellátottak.  
 
 
 

 
 

 

 
Kerékpárkölcsönző a Turisztikai Iroda mellett
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4. ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS  
 

4.1.  VIZEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI ÁLLAPOTA  
 

4.1.1. FELSZÍNI VIZEK 
 
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság laboratóriuma a Balatont a jégmentes, hajózható időszakban 
vizsgálja. A vizsgálatok az üdülési szezonra való fokozott tekintettel június és augusztus között heti 
gyakorisággal, a tó mind a négy medencéjében különböző mérőponton történik.  A vizsgált területekről 
származó mérési adatok alapvetően a nyílt víz minőségét mutatják. A parti sávban, például a strandokon 
ettől eltérő állapotok is kialakulhatnak. 
 

 
 
A mérések alapvető célja a Balaton vízi életterében végmenő szervesanyag-termelés, a tó trofitási 
állapotának követése, azaz hogy mennyi növényi tápanyag, és ennek következményében éppen mennyi 
alga van a vízben. Az algák a vizek természetes lakói, azonban kockázatot jelent, ha a vizet hosszabb 
időszakon keresztül nagyobb mennyiségben érő növényi tápanyagok mennyisége lehetővé teszi, hogy 
egyes algafajok nagy tömegben elszaporodjanak. A különböző algafajok elszaporodását jelentősen 
befolyásolják egyéb feltételek is, mint például az időjárás. 
2019 nyár végén, közel két évtized után újra tömegesen jelentek meg az algák a tóban. Az 1980-as 
években tapasztaltakkal ellentétben nem egyetlen kékalga faj, hanem kékalgák (elsősorban az 
Aphanizomenon flos-aquae) és páncélos ostoros algák (elsősorban a Ceratium furcoides) együttes 
elszaporodása okozott minden korábban mért értéknél magasabb klorofill csúcsot, szerencsére már az 
üdülési szezon után. A korábban (1982-1994 között) egyeduralkodó süveges kékmoszat részaránya 
elhanyagolható volt. 
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A problémát súlyosbította, hogy 2019-ben a kékalgák közül a látványos felszíni vízvirágzást kialakító fajok 
szaporodtak el. A felszíni vízvirágzások kialakulásakor az algák a víz felszínén gyűlnek össze, így sokkal 
könnyebben kialakulhat lokálisan az egészségre veszélyesen magas alga biomassza. 2020 évben a 
Balaton vízminősége a nyár eleji lokális problémák után kedvezően alakult.  
2021 évben is hasonló volt a helyzet, mint 2020-ban. A 2021. évi rendszeres tóközepi mérések alapján 
kiterjedt vízvirágzás nem volt észlelhető. 
Az algásodáson kívül a tó vizének összetétele nem okoz vízhasználati problémákat, fürdőzésre, vízi 
sportokra alkalmas, mérgező anyagokat jellemzően a határértékek alatti koncentrációban tartalmaz. A 
Balaton vízminősége 2020 és 2021 években is kiváló. 
A tó vízállása az elmúlt fél évtized során az átlagosan 110 cm-ről 120 cm-re emelt felső szabályozási szint 
közelében alakult. 2022-ben a hosszantartó aszályos állapot a Balaton vízszintjének szabályozási szint alá 
csökkenését eredményezte, ilyen jelenségre 2012-óta nem volt példa. A 2022 első felében végzett mérési 
adatok alapján a víztömeg csökkenése vízminőségi problémát nem okoz, és nem is okozott most 
augusztusig. 
A Balaton aktuális vízállása minden nap reggel 7 órakor kerül publikálásra a Belügyminisztérium Vízügyi 
Főigazgatóság honlapján. 
A kijelölt természetes fürdőhelyek vízminőségéről bővebb tájékoztatás a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ honlapján található. 
 
Gyenesdiás a Balaton közvetlen vízgyűjtőjéhez tartozik. Ennek a területnek a természetes szerkezete 
egyszerű felépítésű, az É-D-i irányban lejtő hegyoldalak völgytalpain kis sűrűséggel alakultak ki a 
természetes vízfolyások medrei.  
A nagyközség közvetlen tóparti település, fekvése révén a Keszthelyi-öbölhöz tartozik, és külterületi 
közigazgatási határvonalai is Keszthelyi-öbölben húzódik. A Keszthelyi-medence a tó vízminőség 
szempontjából leginkább problémás területe. 
A települési külterület közel 6 km2 kiterjedésben nyúlik bele a Balaton vízrendszerébe, ugyanakkor a 
település feletti vízgyűjtőről további 7,5 km2 lefolyása is itt éri el a tavat. A Balaton közel 4 km partvonal 
hosszban határolja a települést.  

http://www.vizugy.hu/?mapModule=OpGrafikon&AllomasVOA=164961D7-97AB-11D4-BB62-00508BA24287&mapData=Idosor
http://www.vizugy.hu/?mapModule=OpGrafikon&AllomasVOA=164961D7-97AB-11D4-BB62-00508BA24287&mapData=Idosor
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/terkepes-informaciok/furdovizminosegi-terkep
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegeszsegugyi-laboratoriumi-foosztaly/terkepes-informaciok/furdovizminosegi-terkep
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A Balaton vize jellemzően kemény víz, pH-ja enyhén lúgos. Kalcium-magnézium hidrogén karbonátos 
jellege miatt az alga növekedésével járó széndioxid elvonás következtében a biogén mészkiválás 
folyamatos, miáltal a víz kismértékben zavarosnak tűnik, átlátszósága ritkán haladja meg az egy métert. 
A Balaton vízminőségét befolyásoló tényezők közül különösen fontos szerepet játszanak a mikrobiológiai 
jellemzők, az algásodás mértékét jellemző klorofill-a tartalom alakulása és az azt befolyásoló foszfor- és 
nitrogénháztartás jellemzői. Ez utóbbiak részben a Balatonba torkolló vízfolyások terhelésétől és a tó 
medrében felhalmozódott iszap mennyiségétől, tápanyagtartalmától és hullámzás miatti felkavarodásától.  
A klorofill-a tartalom jelentősen függ továbbá az időjárástól és az annak hatására bekövetkező biológiai és 
kémiai folyamatoktól. A Balaton vízminősége a Vonyarcvashegy-Gyenesdiás-Keszthely közötti 
partszakaszokon üdülésre megfelel. 
A vízminőség közvetlen hatása a strandoknál jelentkezik. Gyenesdiás területén a kijelölt fürdőhelyek 
száma 2. 
A fürdőhely üzemeltető önkormányzata a jogszabály alapján előírt gyakorisággal, vagy többször – 14-16 
alkalommal – elvégzi a turisztikai szezon előtt és közben a fürdővíz bakteriológiai vizsgálatát. A vizsgálati 
eredmények szerint a fürdővíz kiváló minőségű.  
A víz minőségének romlása miatt további, az egészségügyi kockázat megállapítására irányuló 
vizsgálatokat - Klorofill-a, Cianobaktérium sejtszám az ÁNTSZ nem kezdeményezett. 
Évek óta a diási és gyenesi strandok Kék-hullám zászló minősítést és kiváló fürdővendég pontokat kapott. 
A minősítést azok a strandok és kikötők nyerhetik el, amelyek a legtisztább fürdővízzel és partszakasszal 
rendelkeznek, megfelelő infrastrukturális és higiéniai feltételeket biztosítanak, valamint kiemelten figyelnek 
a biztonságra és a gyermekekre is. A gyenesdiási strandfürdő helyek családbarát eszközökkel vannak 
ellátva a vízben és a parton egyaránt a szolgáltatást kereső vendégek örömére. 
 

 
 
 

4.1.2. FELSZÍN ALATTI VIZEK  
 
A Keszthelyi-fennsík kb. 70 km2-es területe jelentős vízmennyiséget gyűjt össze, s Hévíz krátertava mellett 
számos forrást, forráscsoportot táplál. A vizek többsége a hegység déli lábainál /lásd. Balatoni-Riviéra 
forrásai/ és az északi alacsonyabb fekvésű völgyszakaszai mentén /Zsidi-medence és környéke/ tör fel. A 
Balaton-parti források vízadó képződménye a mintegy 220 millió éve képződött, felsőtriász nóri emeletbe 
sorolt Fődolomit Formáció, amely a felszínen a forrástól É-ra kb. 900-1000 m-re bukkan a felszínre.  
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A Dunántúli-középhegység területén helyenként 1000 m-nél is nagyobb vastagságú, szürke-világosszürke 
színű, vastagpados, breccsás dolomit jellegzetes karbonátos platform-képződmény. Környékbeli 
előfordulásai erősen összetöredezettek, helyenként porlódóak, kiváló karsztvíztárolóknak tekinthetők.  
 
 

 
 
 
Gyenesdiás község földrajzi, morfológiai tekintetben két nagytáj találkozásánál található. A település É-i 
közigazgatási határa a Keszthelyi-hegység révén a Dunántúli-középhegység, míg D-i határvonala, mint 
Balaton parti település a Dunántúli dombság nagytájak találkozásánál helyezkedik el.  A hegység D-i lejtői 
és a parti sáv a Balaton medence középtájon belül a Keszthelyi Riviéra elnevezésű kistájegységet alkotja. 
A felszínen túlnyomórészt triász dolomit és mészkő van, a hegység előterében és a belső medencékben az 
alaphegység 60-80 m mélyen található. A Keszthelyi hegység a felső-pannonig szárazulat volt, erősen 
karsztosodott és erodálódott.  A felső-pannon idején az üledék rétegek valószínűleg teljesen elfedték, mely 
alól a pleisztocén kéregmozgások során emelkedett ki, a fedőhegységi üledék egyidejű lepusztulásával.  
 
27/2004 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékeltének besorolása alapján Gyenesdiás a felszín alatti víz 
állapota szempontjából a fokozottan érzékeny, míg a felszín alatti víz minősége szerint kiemelten érzékeny 
terület.  
A térségben a talajvíz azonban hiányzik, csak a hegységhez délről csatlakozó allúviumon jelentkezik, kb. 4-
5 m mélységben. Az első vízszint, jellemzően karsztvíz.  
A domborzati adottságoknak megfelelően a talajvíz tompítva követi a felszín morfológiáját. A Balaton-part 
felé haladva és annak közelében a talajvíz szintje fokozatosan emelkedik. Gyenesdiás geológiai és talajtani 
adottságai miatt a 27/2006 (II. 7.) Korm. rendelet valamint a 43/2007 (VI. 1.) FVM rendelet szerint a nitrát 
érzékeny területek közé sorolandó.  
 
A karsztvízszintek az intenzív beszivárgás helyein 130 mBf, a hegység megcsapolási pontjain 110 mBf 
szinten jelentkeznek, jellemző karsztvízszint a 120 mBf. A felszín alatti vizek forrás alakjában bukkannak fel 
Gyenesdiás térségében is, pl. a János-forrás, Festetics-forrás.  
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Gyenesdiási János-forrás és kifolyója /2022/ 

 
 

4.2. FÖLDTANI KÖZEG ÉS TALAJ  
 
Gyenesdiás nagyközség a Keszthelyi-hegység dél-nyugati lábainál helyezkedik el. A Keszthelyi-hegység a 
Bakony-vidék, s egyben a Dunántúli-középhegység legnyugatibb kistája, területe 290 km2. Alakrajzilag 
neogén medencék és medencedombságok fölé magasodó, szomszédságától szigetszerűen elkülönülő 
alacsony középhegység. Határait minden irányban élesen kirajzolódó szerkezeti vonalak, középhegységi fő 
törések jelölik ki.  
Délen a Balaton határolja, nyugaton pedig a hévízi törésvonalas (tektonikus) szélbarázda, - vagyis a 
Dunántúli-középhegység Budapestnél végződő "Dunai termálvonalá"-nak ellenlábasaként: a "Keszthely - 
Hévízi termálvonal". Északon a hegység lealacsonyodó hegylábfelszíne a Marcal-medencébe simul, 
keleten pedig a meredek lejtői a Tapolcai-medencére tekintenek. 
 
Szerkezeti szempontból a hegységet kettős karaktere teszi változatossá: egyrészt mikrotektonikusan 
összetöredezett sasbércek alkotják a Keszthelyi-fennsíkot, amelyet tektonikus árkok, és medencék 
sorozata tagol, másrészt bazaltvulkáni kúpok és tanúhegyek, vulkáni gerincek és „lávalepények” építik fel a 
hegység északi részét. 
A mai domborzat jellege és a tájökológiai kapcsolatok alapján a Keszthelyi-hegységet a mészkőből és 
dolomitból épült Keszthelyi-fennsíkra (dolomitrög), illetve a Tátika-csoport vulkanikus fennsíkjára 
tagolhatjuk. 
 
A Keszthelyi-fennsík különböző magasságú (általában 300-450 m B. f. - (Balti tenger feletti magasság)) 
sasbércek sorozatából áll. Jellemző a völgyek és a sasbércek É-D-i szerkezeti irányítottsága. A dolomitból 
és mészkőből épült domborzat egész évben vízhiányos felszín közeli rétegekkel a Dunántúli-középhegység 
más tagjaihoz képest sajátos egyedi domborzati-ökológiai típust képvisel.  
A hegység fő építőkőzete a lepusztult, összetörve lesüllyedt permkarbon rögökre települt felső-triászkori 
lemezes, szaruköves dolomit, vastagpados fődolomit, melyet negyedkori lösz és a Pannon-tenger parti 
képződményei vesznek körül. A hegység peremeit a jégkori szoliflukció miatt lösztelen, pannóniai agyagos, 
glaciális kőtörmelékes lejtők alkotják. 
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Sok a rohanó víz, szélsőséges időjárási hatások munkáját jelző, az általános lepusztulásból kimaradt, 
keményebb kőzetréteg sziklafoka, dolomit tornya (pl. ilyen a gyenesdiási Kűmell, Büdöskúti és Pajta völgy 
fölött a Ló-hegy és a Pető-hegy sziklafokai). 
 
A köves, sziklás felszínek dolomit, mészkő és bazalt alapkőzetein a talajképződési folyamatoknak 
megfelelően a genetikai talajtípusok sorozata alakult ki. Tetőkön, gerincéleken, kőfolyásokon a 
váztalajok mozgó törmeléke található. Ezt követően dolomiton a fekete rendzina, illetve - ha a 
talajképződést erózió kevésbé gátolja - barna rendzina vastagabb-vékonyabb, kőtörmelékes rétegei 
fejlődnek ki. E talajok a fejlődés kezdetén levő képződmények, amelyekben a talajélet még kezdetleges. A 
dinamizmusuk még bizonytalan és a típusjelleget alig lehet felismerni. A termőerejük gyenge.   
A fás növényzet rajtuk mindig silány növekedésű, inkább cserje alakú, gyakran teljesen hiányzik. Mivel a 
vízgazdálkodásuk a sekély termőréteg miatt gyenge, ezért az éghajlati tényezők befolyása nagy. A völgyek 
lábánál a lemosódás és egyéb tényezők összehasonlításának eredményeként vastagabb termőréteg 
alakult ki, amely lehetővé teszi a különböző irányú mezőgazdasági hasznosítást (pl. szőlőskert, 
gyümölcsös). 
A legtermékenyebb, vastag termőrétegű agyagbemosódásos és rozsdabarna erdőtalajok a völgyekben és 
a lábazatokon alakultak ki.  
A barnaföld, a Ramann-féle barna erdőtalaj fizikai talajfélesége a "Keszthelyi-Riviérán" harmadkori és 
idősebb üledéken kialakult középkötött vályog. A peremek lejtős síkjainak alsó szintjein fokozatosan 
kivastagszik a málladéktakaró és a homokos agyagos réteg. Az alluviális síkokon tőzeges lápos 
képződmények is előfordulnak. 
 
 A Balaton középvízállása 104,84 méteres magasságban helyezkedik el a (m.B.f.) tenger szintje felett (0,79 
m a vízmércék "0" pontja). Keszthelytől - Gyenesdiás és Vonyarcvashegy községeken végig - a víz széle 
mindenütt agyagból áll, amelyen laza, sárga kvarchomok fekszik. A tőzeges réteg - nádasaival - vékonyan 
fedi az agyagot, amelyen Gyenestől - Vashegyig több bővizű forrás fakad a homok alól (Örzse-forrás, 
Szent János-forrás, a vashegyi- és balatongyöröki malomforrások).  
A mesterségesen kialakított iszaptároló kazetták kialakítása a vízparti területeken, a Keszthelyi-öböl 
rétegkotrása nyomán keletkező felesleges iszapelhelyezés miatt vált szükségessé. A kitermelt 
mederanyag, mezőgazdasági hasznosítás szempontjából igaz, hogy gyakran 60 % feletti mésztartalmú, de 
más meszező-anyagokhoz képest viszonylag kicsi a hatóanyagtartalma (50 - 70 %) és csak mintegy 30 - 
40 %-os nedvességtartalomig szárad ki, ezért későbbi hasznosítása még vita tárgyát képezi. 
 
Gyenesdiás talajtípusai változatos, mozaikszerű elrendezésben, sokszor kis területen is nagy számban 
fordulnak elő. Ez annak a következménye, hogy a talajtípust meghatározó tényezők (alapkőzet, növényzet, 
domborzat, stb.) kis területen is rendkívül nagy változatosságot mutatnak. A táj területének nagyobb részén 
a dolomit és a mészkő az alapkőzet. Ezek az alapkőzetek általában bázikusak, ezért rajtuk túlnyomórészt 
karbonátos talajok képződtek.  
Ezeken az uralkodó talajtípus a 60%-os területi részaránnyal előforduló, túlnyomó részben harmadidőszaki 
és idősebb üledékeken képződött, kisebb részben barnaföld. Erdősültsége jelentéktelen, mintegy 35 
százalékát települések fedik, a szőlő mintegy 20 százalék. 
Gyenesdiáson többségében az erdőségi talajok (75 %) dominálnak, melyek közül a Ramann-féle barna 
erdőtalaj foglalja el a legnagyobb területeket. Az erdőségi talajokat a lejtőhordalék talajtípus követi a 
sorban. A karbonátos öntés réti talaj és a rét-láp talaj, az összes terület közel 12 %-át teszi ki. 
Nagyságrendileg a fekete rendzina (6 %) és a köves sziklás váztalaj (4 %) következik. A talajtípusok közül 
legkisebb arányban,  kb. 1,5 - 2  %-ban a karbonátos réti talaj fordul elő. 
A könnyebb topográfiai áttekinthetőség érdekében a Balaton vízgyűjtő területi beosztásához igazodva, a 
mesterséges tereptagozódásnak megfelelően különítettük el a településen előforduló talajtípusokat. Ezen 
egységek legjellemzőbb pontjain kerültek feltárásra az egyes talajszelvények.  
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A talajlemosódás (erózió) mértékét alapvetően meghatározó domborzati és klimatikus tényezők mellett, a 
talajviszonyok, a növényzet, illetve az emberi tevékenységek játszanak jelentős szerepet. Gyenesdiás 
területét a felszíni erózió kisebb, a vonalas erózió nagyobb mértékben érinti. 
Az erózió egyik oka a talaj genetikai típusa, mivel a barna erdőtalajok típusain belül elsősorban a "C" 
szintig lekoptatott, könnyen erodálható Ramann-féle barna erdőtalaj és más könnyen lemosódó talajtípusok 
(pl. erdőtalaj eredetű lejtőhordalék) találhatók. A talajlemosódást elősegíti a talajok fizikai szerkezete, mivel 
a művelt terület 80 %-a középkötött vályog, 9,5 %-a pedig homoktalaj. 
Az eróziót kiváltó másik ok a nem megfelelő talajművelés. A vonalas erózió évszakok folyamán kialakult, 
főleg az erdőkben és a hegylábi részeken előrehaladott vízmosások formájában jelentkezik.  
 
 
 

4.3. LEVEGŐMINŐSÉG  
 

Gyenesdiás levegőminőségét fekvése, éghajlati viszonyai és az emberi tevékenység együtt határozzák 
meg. A település környezeti levegőállapotát a fűtési idényen kívüli időszakban elsősorban a gépjármű 
közlekedés és az azzal járó porterhelés, szennyezőanyag kibocsátás befolyásolja fokozottan. Előnyös a 
Keszthelyi-hegység kiterjedt erdőségeinek közelsége, illetve a portalanított utak, zöldfelületek nagy aránya.  
A légszennyezőanyag-kibocsátás a szezonálisan jelentős közlekedésen kívül, a lakossági fűtésből, 
valamint az avar és kerti hulladékok égetéséből adódik.  
A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal arányosan képződnek, ezért a maximális 
terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (július-augusztus) jelentkezik.  
A településen áthaladó 71. számú főút jelentős gépjármű forgalmat bonyolít le egész évben, így a 
közlekedési eredetű légszennyezés főként az itteni kibocsátásokból adódik. A Balaton északi partjának 
forgalma nagy százalékban ezen az útvonalon bonyolódik, ezért az innen eredő emissziók nem 
elhanyagolhatóak a vonalas szennyezőforrás mentén.  
 
A gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke erősen 
lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Ez a csökkenés a gazdasági visszaesés, a háború és 
az energia és gázáremelkedés miatt fokozódik a jövőben. 
 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján a 
vizsgált terület a 10. sorszámú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. A zónák típusait a 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg: 
A csoport: agglomeráció: olyan légszennyezettségi zóna hol a lakosság száma meghaladja a 250 000 
lakost vagy ahol a népesség száma 250 000 lakos vagy annál kevesebb, de a népsűrűség legalább 500 
fő/km2. 
B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező 
anyagra tűréshatár nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a 
légszennyezettség meghaladja a határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 
C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűréshatár között van. 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 
felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
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O-II csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 
koncentráció értéket. 
 
Az érintett légszennyezettségi zóna légszennyező anyagok szerinti besorolását a 19. táblázat tartalmazza. 
 
5. táblázat: A zóna légszennyező anyagok szerinti besorolása 

 (Keszthely és környéke) 
kén-dioxid F 
nitrogén-dioxid F 
szén-monoxid F 
szilárd (PM10) E 
benzol F 
talajközeli ózon O-I 
PM10 Arzén (As)  F 
PM10 Kadmium (Cd)  F 
PM10 Nikkel (Ni)  F 
PM10 Ólom (Pb)  F 
PM10 benz(a)pirén (BaP)  D 

 
6. táblázat: A zónacsoportokhoz tartozó koncentrációk (μg/m3, üleped_ por esetében g/m2*30 nap) 

Zóna  SO2 NO2 PM10 CO 
B zóna  > 250 > 100 > 50 > 10000 
C zóna  150-250 85-100 40-50 5000-10000 
D zóna  75-150 70-85 35-40 3500-5000 
E zóna  50-75 50-70 25-35 2500-3500 
F zóna  < 50 < 50 < 25 < 2500 

 
A manuális mérőhálózat OLM adataiból az NO2 légszennyező anyag tekintetében állnak rendelkezésre 
adatok, melyekből egyértelműen látszik, hogy a település levegőminősége megfelelőnek minősíthető. 
 
A zónaszintű besorolás alapján látható, hogy a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket (ez 
azonban gyakorlatilag valamennyi agglomerációs zónára igaz). 
A felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között mérhető a PM10 benz(a)-pirén (BaP) 
koncentrációja. 
A felső és az alsó vizsgálati küszöb közötti értékben van jelen a PM10. 
 

999 SZÉN-DIOXID 185 210 644 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 124-38-9

312 Aceton 78 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 67-64-1

151 Toluol 133 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 108-88-3

163 1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol) 50 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 95-63-6

106 Oktán 0 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 11-65-9

316 Metil-izobutil-keton / 4-metil-2-pentanon; izobutil-metil-keton / 40 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 108-10-1

162 Propil-benzol 0 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 103-65-1

469 Tetrahidrofurán 0 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 109-99-9

326 Izo-butil-acetát 20 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 110-19-0

261 2-METOXI PROPIL-ACETÁT 22 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 70657-70-4

152 Xilolok 786 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 1330-20-7;95-47-6;106-42-3;108-38-3

1 Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 768 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 SO2: 7446-09-5; SO3: 7446-11-9

323 Butil-acetát / ecetsav-butil-észter / 1 931 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 123-86-4

308 Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 / 29 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 71-36-3

320 Metil-acetát / ecetsav-metil-észter / 406 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 79-20-9

598 Paraffin-szénhidrogének C9-től 6 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 A csoport tagjai eltérő CAS számokkal rendelkeznek

500 Benzin mint C, ásványolajból 4 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 A csoport tagjai eltérő CAS számokkal rendelkeznek

980 Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS) 153 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930

3 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 ) mint NO2 14 065 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 NO2: 10102-44-0; NO: 10102-43-9

2 Szén-monoxid 13 767 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 630-08-0

157 Etil-benzol 195 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 100-41-4

164 Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) 16 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 108-67-8;526-73-8;25551-13-7

981 Összes szerves anyag C-ként ( kivéve metán ) 273 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930

736 Propilén-glikol-monometil-éter / metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol / 35 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 107-98-2

1005 1-metoxi-2-propil-acetát 29 Zala HU223 Keszthelyi járás J1930 108-65-6  
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Gyenesdiás vonatkozásában megállapítható, hogy a levegőminőség jó. A nagyközség közigazgatási 
területén imissziós mérőpont nem található, így nem állnak rendelkezésre közvetlen mérési adatok a 
település környezeti levegőjének általános minőségéről.  
A település levegőminőségi állapota helyi állandó mérőműszer hiányában a földrajzilag közel elhelyezkedő 
és a Balaton parton betöltött hasonló szerepű Keszthely település levegőminőségével jellemezhető, amely 
mintegy 5 km-re található a településtől. Itt a környezeti levegőminőséget az Országos Imissziómérő 
Hálózat (RIV) műszerei vizsgálják, és ennek keretében SO2, NO2 és ülepedő por kerül regisztrálásra. 
A szennyező anyagok levegőben való viselkedésének sajátosságai miatt, azonban az ottani adatok 
hozzávetőleges támpontot adnak csupán a települést illetően. 
 
A RIV 2009-2014. évi adatai azt mutatják, hogy a kéndioxid vonatkozásában nem tapasztalható 
számottevő változás a település levegőminőségi állapotában, a nitrogén-dioxid esetében minimális 
javulás, az ülepedő por esetében viszont az elmúlt két és fél évben koncentrációnövekedés figyelhető 
meg. 
 

 
http://www.legszennyezes.hu/keszthely/ 

 

A nitrogén-dioxid esetében mind az átlagértékek magasabb terhelést mutatnak. A szennyezettebb fűtési 
félévek legmagasabb átlagértéke az éves határérték 50 %-a felett található, a nem fűtési félévekben 
harmada. A vizsgált időszakban az értékek jelentős változást nem mutatnak. 
 

Az ülepedő por vonatkozásában a nyári időszakok a szennyezettebbek Keszthely térségében. A féléves 
átlagérték a határértéket megközelíti, és a fűtési időszakban is eléri annak 70 %-át. A legmagasabb 98 
%-os gyakorisági értékek mindkét félévben igen magasak, a határérték 3-3,5 -szeresei.  
A legmagasabb érték valamennyi esetben határérték közeli. 
 

Gyenesdiáson a porszennyezettség éves szinten minimálisnak mondható, leginkább a Faludi-sík és a 71-
es út keszthelyi oldalán érzékelhető aszályosabb hónapokban (átmeneti időszakosság), valamint száraz 
időszakokban még erdőszéli utak és a deflációs-eróziós erdei utak találkozásánál, felhagyott murvafejtők 
szomszédságában. Megszüntetése a települési és erdészeti (ökológiai) növényalkalmazási elvek 
betartásával később mérsékelhető. 
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Összességében megállapítható, hogy a település levegőminőségi állapota a kén -dioxid vonatkozásában 
kedvezőnek tekinthető, nitrogén-dioxid esetében elfogadhatónak, azonban az ülepedő por-terhelés 
emelkedettnek ítélhető, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt 4-5 évben a korábbi csökkenő értékekkel 
szemben ismét a szennyezettség kisebb növekedésének vagyunk tanúi.  

 
 

4.3.1. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELMI VÁLTOZÁSOK 
 
Gyenesdiás nagyközség esetében levegőminőségi szempontból jelentősebb változás nem történt az 
elmúlt években. Levegőminőségi helyzetének megítéléséhez alapvető a légkört terhelő szennyező-
anyagok koncentrációjának meghatározása.  
 
A környezeti levegőbe kerülő légszennyező anyagok antropogén forrásból és azon belül is elsősorban a 
fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származnak, amelyek ipari, közlekedési, mezőgazdasági, kommunális 
eredetűek, illetve a hő- és villamosenergia termeléshez kapcsolódnak. Egy adott térség 
levegőminőségének alakulását a kibocsátásokon túlmenően a légkörben zajló fizikai és kémiai folyamatok, 
a meteorológiai jellemzők, a domborzati és egyéb tényezők együttesen határozzák meg.  
A folyamat bonyolultsága miatt egy térség levegőjének minősége a csak megfelelő helyre és számban 
telepített monitoring állomásokból kialakított rendszer segítségével minősíthető egyértelműen. 
Gyenesdiás légszennyezettségét egyértelműen a közlekedésből, szállításból eredő légszennyező anyagok 
határozzák meg. A nagyközséget az országos átlagot meghaladó légszennyező hatás nem éri. A 
lakosságot leginkább zavaró, légszennyezettséget okozó tevékenység a kertekben végzett égetés. Fű és 
lomb égetésére az önkormányzathoz panasz nem érkezett. A zöldhulladék gyűjtését egyénileg otthoni 
komposztálással oldják meg.   
 
A terület levegőállapotának bemutatásához az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (a 
továbbiakban: OLM) mérőállomásának adatai sajnálatos módon nem felhasználhatók, mivel az OLM 
Gyenesdiáson, illetve a településen sem automata, sem manuális (RIV) mérőpontot nem üzemeltet. Ennek 
oka a település és térsége megfelelő levegőminőségében keresendő, a jelentős légszennyező források 
hiánya nem indokolja állandó légszennyezettségi mérőpont üzemeltetését. 
 
A legközelebbi manuális mérőpont Keszthelyen a Rákóczi tér 12/a alatt található, Gyenesdiástól kb. 
5 km-re található, amely NO2-ot mér. A levegőszennyezettség méréseket 2015. április 1-től a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya végzi. 
 
7. táblázat: Értékelés - Keszthely, NO2 2021. év 

Megnevezés 
Rákóczi tér 12/a  

Gyógyszertár  
µg/m3 

minimum 5,97 

minimum hely 2021. 11. 02. 

maximum 57,68 

maximum hely 2021. 03. 14 
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Megnevezés 
Rákóczi tér 12/a  

Gyógyszertár  
µg/m3 

átlag 25,02 

Határérték (éves) 40 

Határérték (24 órás) 85 

24 órás határérték átlépés db 0 

24 órás határérték átlépés % 0,00 

Minősítés: Jó 

Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály adatai alapján 

 
Határérték túllépésre az elmúlt években nem került sor.  
 
Értékelés a rendelkezésre álló teljes 2020. évi adatállomány alapján települések szerint éves határértékhez 
viszonyítva. (2021. évi adatsor még nem áll rendelkezésre) 
 

Település                                                  Légszennyezettségi index

NO2 SO2 ÜP

Keszthely szennyezett (4) nem mérik az adott komponenst nem mérik az adott komponenst  
 
 

Megnevezés Keszthely Keszthely Keszthely Keszthely Keszthely

2016 2017 2018 2019 2020

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3

Átlag 24,28 16,06 21,34 27,47 46,44

Maximum 53,15 46,06 28,84 88,35 198,95  
 
 
A fenti adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 
szolgáltatta. A 2019. évi adatokat a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján kerül közlésre. 
A nitrogén-oxid (NO2) az autókban az üzemanyag elégetésekor, hőerőművekben, illetve háztartási méretű 
kályhákban, kazánokban jön létre hő hatására. A nitrogén fő forrása ezekben az esetekben a levegő 
nitrogén tartalma és csak jóval kisebb arányban az alkalmazott üzemanyag vagy tüzelőanyag 
nitrogéntartalma. 
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Szabadtéri égetések, tüzek 
A 2021. év során a szabadtéri tüzek száma nem volt kimagasló. A tavaszi szabadtéri tűzesetek kapcsán a 
földhivataltól kikérésre kerültek az érintett földterületek tulajdonosainak adatai. A területek jogszabályban 
történő gaztól, növényi hulladékoktól mentesen tartására hatósági felhívásban lettek kötelezve. 
A szabadtéri égetés, illetve annak engedélyezése, terület szerint (külterület, belterület) élesen elkülönül az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint, amely 2015. évben az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben került 
szabályozásra. A külterületi égetés engedély-, és illetékköteles tevékenység, a belterületi égetést pedig a 
helyi rendelet szabályozza. Gyenesdiás nagyközség egész területén önkormányzati rendelet tiltja a 
növényi hulladékégetést. 
A kirendeltség a helyi rendelet figyelembevételével engedélyezi, vagy elutasítja az engedély kiadását. Ahol 
zöldhulladék lerakó üzemel, ott a komposztálás elősegítése érdekében - ha nyomós indok nem áll fenn-, 
akkor az engedély kiadását a tűzvédelmi hatóság megtagadja. 
A tavasszal ellenőrzésre kerültek az önkormányzatok szabadtéri hulladékégetéssel kapcsolatos rendeletei. 
A veszélyhelyzet kihirdetésével az általános égetés tilalmáról szóló rendelet végrehajtása a veszélyhelyzet 
végéig felfüggesztésre került. Ezért 2021 évben továbbra is voltak szabadtéri növényi hulladék égetések. 
Amennyiben tűzgyújtási tilalom van érvényben az azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, 
fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó 
helyeken is. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az 
autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne 
szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait 
összegyűjtve tüzet is okozhat. 
 
Pollenhelyzet 
Zala megyében kizárólag Zalaegerszegen történik a levegő pollentartalmának monitorozása. A 
pollencsapda a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya hivatali épületének tetején 
üzemel. A lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében a heti jelentések és a napi előrejelzések 
Gyenesdiás honlapján elérhetőek a következő linkre irányítással: 
(http://oki.antsz.hu/files/jelentesek/aktualis.pdf). 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1) bekezdés (c) pontja 
szerint a földhasználó és a termelő köteles a nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati károsítók 
ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi 
biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik. 
Ez alapján Gyenesdiás Nagyközség Jegyzője, mint eljáró növényvédelmi hatóság 2021-ben 83 esetben 
értesítette a belterületi ingatlantulajdonosokat arról, hogy velük szemben gyommentesítési kötelezettség 
nem teljesítése miatt eljárás indult. A gyommentesítési felhívásra a tulajdonosok túlnyomórészt pozitívan 
reagáltak és a kaszálást elvégezték. 
 
Hőségriadó 
A hőségriasztást a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal adja ki. A felhívások minden 
esetben haladéktalanul továbbításra kerültek a háziorvosi szolgálatoknak, ügyeletvezetőknek, óvodáknak, 
bölcsődéknek, szociális otthonoknak. Az első hőségriasztás alkalmával mindenki megkapta a 
"Közegészségügyi tanácsok a hőhullámok hatásainak enyhítésére" c. kiadványból a rá vonatkozó 
tájékoztatókat is. 
 
A hőségriadó fokozatai: 
1. fokozat: Figyelmeztető jelzés: (belső használatra, egészségügy, mentősök felé) a várható napi 25 Co-os 
vagy azt meghaladó középhőmérséklet esetén. 
2. fokozat: Készültség jelzés: (tájékoztatás az egészségügy és a lakosság felé), amennyiben a hőmérséklet 
várhatóan legalább három egymást követő napon eléri (vagy meghaladja) a 25 Co-t. 
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3.fokozat: Riadó jelzés: (tájékoztatás az egészségügy és a lakosság felé), amennyiben várhatóan legalább 
három egymást követő napon a napi középhőmérséklet eléri a 27 Co-ot. 
 
Cél: 
- a hőség negatív egészségi hatásainak megelőzése, 
- az alkalmazkodás elősegítése egyéni és társadalmi szinten. 
 
Az Országos Tisztifőorvos: 
2021. június 19-én 00:00 órától 2021. június 22-én 24:00 óráig másodfokú 
2021. június 22-én 00:00 órától június 24. 24:00 óráig harmadfokú 
2021. június 28-án 12:00 órától 2021. június 30. 24:00 óráig másodfokú 
2021. július 7-én 0.00 órától 2021. július 9-én 24:00 óráig harmadfokú 
2021. július 13-án 0.00 órától 2021. július 15-én 24:00 óráig másodfokú 
2021. július 26-án 12:00 órától 2021. július 30-án 24:00 óráig harmadfokú 
2021. augusztus 14-én 0.00 órától 2021. augusztus 16-án 24:00 óráig másodfokú hőségriadót rendelt el. 
 
A fenti tavalyi és az idei hőségriadók kapcsán rendkívüli esemény nem történt. Az érintett intézmények 
vezetőivel és a helyi médiával a Járási Népegészségügyi Osztály együttműködése folyamatos volt. Az 
egyre gyakrabban előforduló hőhullámok alatt tapasztalható, hogy a vízmintavételezéssel rendszeresen 
monitorozott strandok mellett a szökőkutakban keresnek felüdülést az emberek. A szökőkutak vize 
megbetegedési kockázatot jelenthet, hiszen ha nem gondoskodnak megfelelő tisztításról, fertőtlenítésről, 
illetve ha a szökőkút nem üzemel folyamatosan, a kút belső felszínén olyan élőbevonat (biofilm) alakul ki, 
amit a hagyományos tisztítási technológiával már nehéz eltávolítani. A kialakult élőbevonat mellett a 25 °C 
feletti vízhőmérséklet kedvező feltételeket teremt számos mikroorganizmus elszaporodásához, köztük 
kiemelten fontos a Legionella. A Legionella kis csíraszámban szinte bármilyen édesvízi környezetben 
előfordul, innen a vízhálózatokon keresztül kerülnek a szökőkutakba, illetve a párakapuk csőrendszerébe 
is. A nyári kánikula idején a kedvező feltételek elősegítik az elszaporodásukat. A szökőkutakban és 
párakapukban üzemelés közben nagy mennyiségű vízpermet keletkezik, így a Legionellákat tartalmazó 
kisméretű vízcseppek a tüdő léghólyagocskáiba jutva helyileg gyulladást okozhatnak. 
 
Az éghajlatváltozás hatására bekövetkező változások a lakosság egészének az egészségét fogják 
befolyásolni. A hőhullámok, az árvizek, a viharok, a tűzesetek és az aszályok következtében fellépő 
megbetegedések és sérülések a növekvő nyári átlaghőmérséklet hatására, és a hőhullámok alatt fellépő 
hasmenéses megbetegedések, a keringési-légzőrendszeri megbetegedések növekvő gyakorisága és 
néhány fertőző betegség hordozóinak megváltozott térbeli eloszlása mind következményei az 
éghajlatváltozásnak. 
 
Hőhullámnak tekinthető az az időszak, amely során legalább három egymást követő napon az napi 
átlaghőmérséklet meghaladja a napi 25°C átlaghőmérsékletet. A hőhullámos napokon megnő a 
halálozások száma az év egyéb időszakaihoz képest. A hőhullámok közegészségügyi hatásai azonban 
egyéb tünetek formájában (lassuló reakcióidő, hőstressz, hőguta, súlyosabb/enyhébb rosszullétek, 
koncentrációs problémák) is jelentkeznek, így hatásaik továbbgyűrűzve érinteni fogják a munkavégzést 
munkahelyi balesetek növekedésével, a közlekedést a közlekedési balesetek számának növekedésével, 
valamint az egészségügyi hálózat leterheltségét is jelentős mértékben fokozzák.  
Az éghajlatváltozás bizonyos időjárási körülmények között negatívan érinti a légszennyező anyagok 
koncentrációját. A légszennyező anyagok (a nagymértékű nyári gépjárműforgalom által) megnövekedett 
koncentrációja növeli a légzőszervi megbetegedések számát. Ezek a megbetegedések még inkább érinteni 
fogják az időseket, krónikus betegséggel küzdőket és a rossz alkalmazkodó képességű, illetve 
meggyengült immunrendszerű embereket.  
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Ezért fel kell készíteni a lakosságot az általuk nem befolyásolható hatásokhoz történő alkalmazkodásra. 
Sérülékeny csoportok közé sorolhatók a korcsoportok alapján a gyermekek és idősek, egészségügyi 
helyzet alapján főként a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők, iskolai végzettség szerint az 
alacsony iskolázottságú csoportok, lakóhely alapján villámárvízzel, belvízzel veszélyeztetett területek lakói, 
a régi, nem megfelelő műszaki állapotú házak, lakások lakói. 
 
 

4.4. KÖRNYEZETI ZAJÁLLAPOT  
 
A környezet állapotát, minőségét a meglévő és tervezett funkciók működését döntően befolyásoló 
hatótényező a környezeti zaj.  
Az épített környezet intenzitásának növekedése, az életmód változása, a mobilitási igény, a közlekedés 
általános műszaki állapota és fejlődési tendenciái, a települések történeti fejlődése és még sok más 
műszaki, társadalmi tényező eredményezte, hogy környezetünk egyre inkább elzajosodott. A nyugodt és 
csendes környezet iránti igény fokozódása a környezetünkben rendszeresen és egyre nagyobb mértékben 
fellépő zaj visszaszorítására ösztönöz.  
Napjainkban ugyanis az akusztikai minőség a települések környezetállapotának fontos jellemzője.  
 
A Nyugat-Balaton térségi területek jelenlegi zaj- és rezgéshelyzetének feltárásával, minősítésével segíthető 
a környezetvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet, az optimális minőségi turizmus 
feltételeinek kialakítása és megtartása. A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, 
előírások megtartásával biztosítható a zajvédelmi szempontból is megfelelő települési környezet 
kialakulása.  
A területrendezés, településfejlesztés során lehet leghatékonyabban érvényesíteni azokat az előírásokat 
melyekkel a káros hatások kialakulása megelőzhető, a meglévő hatások csökkenthetők, illetve a kedvező 
állapot megtartható. A szabályozás a környezet szempontjából leginkább terhelő zaj- és rezgésforrásokra, 
így az ipari, közlekedési, építkezési zajokra és rezgésekre állapít meg követelményeket.  
 
Egy terület környezeti zajterheltségét nagymértékben meghatározza a terület földrajzi adottsága, a kialakult 
területszerkezeti- és területhasználati módszer. A kialakult zajhelyzet részben annak következménye, hogy 
a további terület-felhasználásoknál, közlekedési nyomvonalak kijelölésénél még nem érvényesülnek a 
zajvédelem szempontjai. Másrészt a zajterhelés kialakulásában meghatározó tényezőként szereplő közúti 
közlekedés fejlesztése - elkerülő útvonalak építése, útvonalak minőségi fejlesztése – lassú ütemben 
történik. A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez, illetve további fejlesztéséhez a 
vizsgálati adatok ismeretében, illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az 
intézkedések és feladatok, melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők, illetve 
egyidejűleg új terhelések kialakulása megakadályozható.  
 
A település egyes területein kialakuló zajterhelés a különböző zajforrások kibocsátásaiból tevődik össze. 
 
A zajforrások öt fő csoportra oszthatók: 

- közlekedés; 
- ipari, kereskedelmi, szolgáltató telephelyek; 
- lakóterületen folytatott zajos tevékenység (pl. vállalkozások); 
- szórakozóhelyek, hangosító berendezések 
- egyéb (pl. katonai tevékenység, vallásgyakorlás) zajforrások 
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Közlekedési eredetű zajterhelés  
 
Jelenleg hazánk lakosságának mintegy 50-60%-a közúti közlekedéstől eredő, zavaró mértékű zajjal terhelt. 
Kiterjedt területeken, elsősorban a főútvonalak mentén, jelentős lakosszámot érint a határértékek olyan 
fokú túllépése, amely már egészséget veszélyeztető hatású.  
A közúti forgalom okozta zajterhelésről nem áll rendelkezésre olyan aktuális és egységes mérési 
adatmennyiség, melyből megbízható statisztika nyerhető. Szórvány mérési adatok viszont egyöntetűen 
bizonyítják az országszerte kialakult igen kedvezőtlen állapotokat.  
Főútvonalak mentén az épületek homlokzatait érő zajterhelés általában nappal 70 - 83 dB, éjjel 60 - 75 dB 
körül mozog, míg a tervezési határérték nappal 65 dB, éjjel 55 dB. A szokványos nyílászárók csukott 
állapotban a közlekedési zajt 20 - 25 dB-lel csökkentik. 
 
A környezeti zajforrások közül Gyenesdiás területét is leginkább a közlekedési zaj terheli. Ezen belül is a 
71-es főközlekedési útvonal, település központi részén keletkező zajterhelés érinti legérzékenyebben az 
embereket, amely a nyári turisztikai forgalomban jelentősnek mondható. A település szívében 
keresztülhaladó főútvonal néhol a lakóépületektől kis távolságra húzódik. 
 
A közúti közlekedés által okozott zajterhelés részben a járműforgalom nagyságától és összetételétől, 
részben az utak vonalvezetésétől, az út minőségétől függ.  
A zajterhelés nagyságát az útvonalak járműforgalmán kívül a területhasználatok, a beépítési viszonyok, a 
zajforrás és a védendő létesítmények közötti távolság, az útkereszteződések, stb. befolyásolják. Az évről-
évre növekvő járműszám következtében emelkedő zajterhelés kiküszöbölése érdekében egyre több 
település harcolja ki körzetében a lakott területeket elkerülő útvonalak kiépítését, az átmenő forgalom 
kitiltását. A szomszédos Keszthely esetében ez történt, habár a forgalom teljes egésze legtöbbször az 
elkerülő szakaszokról éppen Gyenesdiásra torkollik be. 
A lakott területi forgalmi sebesség-korlátozások, azok betartásának fokozott ellenőrzése ugyan 
ellensúlyozza a kedvezőtlen hatást, de kiküszöbölni képtelen. Különösen az éjszakai megnövekedett 
teherforgalom által indukált környezeti zaj- és rezgéshatás teszi szinte elviselhetetlenné az átvezető 
szakaszok mellett élő lakosság életét. Ezt a szempontot nem lehet figyelmen kívül hagyni az erre 
vonatkozó későbbi döntések meghozatalánál. 
 
A zaj és rezgésvédelmet, valamint a levegővédelmet is szolgálja a településen a több kilométeres Balatoni 
Bringakörút és a Balaton – Faludi út menti kerékpárút nyomvonala, valamint évről évre a biciklis 
közlekedést népszerűsítő rendszeres programok.  
 
A település belterületén a Balaton-part közelében szeli át a községet közvetlenül a lakó- és üdülőterület 
mellett a 30b jelű Balatonszentgyörgy-Keszthely-Tapolca viszonylatú vasúti fővonal. Ebből következik, 
hogy a vasúti közlekedés által kibocsátott zaj a pálya közvetlen környezetében élő lakosságot zavarja. 
A vasúti közlekedésnél a közúti közlekedéssel közel azonos zajszintek mérhetők, azonban számottevő 
zajterhelés csak a vasútállomás és a vasúti megálló mentén, illetve környezetében jelentkezik.  
 
Az előző évek környezetvédelmi beszámolói szerint a vasúton lebonyolódó forgalom által kibocsátott zaj 
lakóterületen nem éri el a rendeletben előírt zajterhelési határértéket, de üdülőterületen meghaladhatja. 
Mindettől függetlenül nem az átlagos zajszint, hanem a szerelvény elhaladásakor kibocsátott zajesemény 
lehet zavaró, különösen éjszaka fejti ki terhelő hatását. 
A vasúti pálya nyomvonala jellegénél fogva csak nehezen módosítható, ezért a lakossági zavarás 
kiküszöbölése érdekében a lakó- és üdülőterület kijelölését, a lakó és üdülőépületek elhelyezését, illetve az 
épületszerkezet tervezését rendkívüli gondossággal kell elvégezni. 
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Lakó- és üdülőterület 
 
Gyenesdiáson a jelenlegi lakó- és üdülőterület zajvédelmi szempontból nincs a legkedvezőbb helyzetben.  
A főút a lakott területeket viszonylag rövid távolságban érinti, ezért a népesség kisebb részét terheli, 
azonban szórakoztatóipari létesítmények nagy számban találhatók beékelődve a lakóházak, valamint az 
üdülő épületek közé. Jelentősebb zajt kibocsátó ipari, illetve szolgáltató létesítmények is találhatók a 
lakóházak, valamint az üdülőépületek között. 
 
A lakó- és üdülőterület fejlesztése során ezt a viszonylag kedvezőtlen helyzetet javítani szükséges, az 
üzemeltetési feltételeket részletesen szabályozza az önkormányzat képviselőtestülete által elfogadott 
környezetvédelmi rendelet (VII. fejezete a "Zajkorlátozás, szórakozóhelyek zeneszolgáltatásának 
szabályozása"), melyekkel az üzemeltetési és üdülési (lakhatási) igények közti ellentétet fel kell oldani. A 
létesítési és üzemeltetési előírások betartását szigorúan meg kell követelni. 
Az új lakó- és üdülőterületeket a vasúttól, illetve a főutaktól távol célszerű kijelölni az indokolatlan 
zajterhelés megelőzése érdekében. Az indokolt igények kielégítése céljából a "csendes övezet jellegű" 
lakó- és üdülőterület létesítését tartjuk megvalósítási célként kitűzni. 
 
 
Szórakoztatóipar, vendéglátás 
 
Gyenesdiás lakosságának és az üdülő népesség ellátását biztosító szórakoztatóipari, illetve vendéglátó 
létesítmények működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelhetik. A lakossági zavarást 
általában a hangosító berendezések, illetve a vendéglátó egységek légkondicionáló és hűtő 
berendezéseinek kültéri egységei okozzák. 
 
Hatósági állásfoglalás szerint a hangosító és egyéb zajt kibocsátó berendezéseket zajvédelmi szempontból 
együttesen kell kezelni (vizsgálni és értékelni).  
A hangosító berendezések működését önkormányzati rendeletben szabályozzák, de a létesítési és 
üzemeltetési előírások betartását szigorúan meg kell követelni. Hangosító berendezésnek minősül a 
zenegép (diszkóban, vendéglőben, stb.), hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni. 
 
A jelenlegi kedvezőtlen gyakorlat szerint a szórakoztató, vendéglátó létesítmények nagy számban a lakó- 
és üdülőépületek között találhatók, melyek a szomszédos épületek lakosságának pihenési igényeinek 
kielégítését jelentősen korlátozhatják. A lakó- és üdülőterület védelme érdekében a zajosabb szolgáltató, 
illetve szórakoztató, valamint szolgáltató gazdasági létesítmények létesítése és üzemeltetésének 
biztosítása céljából a vasút és a főutak közvetlen környezetében kijelölendő központi, vagy 
településközponti vegyes terület kijelölése indokolt.  
E létesítmények gondos megválasztásával és üzemeltetésével az indokolatlan zavarás kiküszöbölhető 
(Gyenesdiás – Kárpáti Korzó rendezvénytér rendszeresítése a programokhoz). 
 
Tiltva van a község területén olyan zajkeltés, amely a köznyugalmat, közcsendet zavarja. Zajkeltő munkák 
(betonkeverés, fűnyírás) csak 08 – 22 óra között végezhetők, valamint a jövőbeni tervezet szerint vasárnap 
tilos! 
A szabadidős tevékenységek, vendéglátóegységek, háztartási tevékenységek zajvédelmi 
követelményeinek betartása évről évre javul, évente egy-két rendezvény után érkezik panaszbejelentés.  A 
szabadtéri rendezvények szervezői évről évre egyre több óvintézkedést tesznek annak érdekében, hogy a 
rendezvények környezetében lakókat ne érje káros zajhatás. 
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4.5. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM  
 

4.5.1. TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM  

 

Gyenesdiás 18,5 km2-es közigazgatási területe változatos tájak találkozásánál fekszik. Nagyobbik része 
északon az erdőkkel borított Keszthelyi-hegység vízválasztójáig emelkedik, melynek legmagasabb pontja a 
394 m-es Öreg- Szék-tető. Déli része a Balaton alacsony fekvésű (104 m), nádasokkal övezett parti sávján 
túl a tó közepéig nyúlik. A kettő között húzódó, mára erősen beépített hegylábi részt Keszthelyi-Riviérának 
nevezik. 
A térség természetföldrajzi viszonyaival neves kutatók foglalkoztak; a 19-20. sz. fordulóján id. Lóczy Lajos 
és Cholnoky Jenő, majd őket követte a keszthelyi születésű Bulla Béla és Darnay-Dornyai Béla.  
A Keszthelyi-hegységet egykor majdnem teljes egészében erdő borította. Bulla Béla szerint a 
csapadékviszonyok tették lehetővé, hogy az elég mostoha talajokon a Balaton környék legszebb erdei 
fejlődjenek ki. 
 
Őserdő azonban már nincs. "A természet érintetlen világa megszűnt, az erdő felvonult a hegyek tetejére, a 
szőlőhatár fölé, vágások osztják szabályos hasítékokra, s életét az erdészek könyvei rubrikákra osztják." -  
írja Várkonyi Nándor.  
A klímazónának megfelelő cseres tölgyesek mellett megtalálhatók a mezo-és mikroklimatikus adottságok, 
lokális talajviszonyok, így a vízellátottság miatt fontosak a mészkedvelő karszttölgyesek (molyhos tölgy 
szálerdők), a karszt bokorerdők és a gyertyános kocsányos- és kocsánytalan tölgyesek, az elegyes 
karszterdők, a méhfüves és szubmontán bükkösök is.  
Erdőgazdasági szempontból értéktelen területeket - tájképi és tudományos jelentőségüket mellőzve - a 
gyorsan növő és az eredeti növénytakaróra kedvezőtlenül ható feketefenyővel telepítették be. 
 
8. táblázat: Gyenesdiás nagyközség területi megoszlása (2021) 

A község teljes területe 1850,0 ha 100,0 % 

Külterület, ebből: 1350,2 ha 72,9 % 

Erdőbirtokossági Társulat kezelésében 91,0 ha 4,9 % 

Bakonyerdő Rt. 664,1 ha 35,9 % 

-     Balaton-tó 595,1 ha 32,1 % 

Belterület, ebből: 499,8 ha 27,1 % 

Szőlőterület 5,2 ha 0,32 % 

Legelőterület 69,0 ha 3,8 % 

Szántóterület 1,9 ha 0,02 % 

Gyepterület 3,7 ha 0,04 % 

Balaton-parti nádas  14,8 ha 0,9 % 

Kivett, beépített terület 405,2 ha 22,1 % 

 
Gyenesdiás, Keszthely város keleti szomszédjaként a Keszthelyi-hegység Balaton felé lejtő déli lankáin 
terül el („Keszthelyi Riviéra”). A település napjainkban a környék egyik legkedveltebb üdülő- és 
kirándulóhelye. A vonzerő szerves része a víz, a hegyek, a táj szépsége, a szőlő- és gyümölcstermesztés, 
valamint az ezekhez kapcsolódó hagyományőrző rendezvények.  
Napjainkban, az 1997-ben kialakított Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz, mintegy a Dunántúli-
középhegység nyugati kapubástyája csatlakozik e terület. Nagyon gazdag az itt megtalálható flóra és 
fauna, melyeket már Kitaibel Pál óta számos hazai és külföldi kutató és tudós is leírt. 
Elsősorban növényföldrajzi szempontból kiemelkedő a táj, mivel a község egyfajta ütközőzónája a 
pannóniai, atlantikus és mediterrán éghajlati hatásoknak. Ez az együttes tette lehetővé, hogy gazdag és 
értékes élőhely-rendszerek kialakulhassanak. 
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A megmaradt Balaton-part menti nádasokban és az ezt követő zsombéksásos területen még találhatunk 
értékes növényeket, mint a gyilkos csomorika (Cicuta virosa) és a hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza 
incarnata). 
Ritka vízimadarak már csak elvétve fordulnak elő a gyenesdiási Balaton-part mentén, annál inkább 
megnőtt viszont a bütykös hattyú (Cygnus olor) állományának száma.  
 
A Balatontól távolodva a kialakított iszapkazettákban és a rét-legelő területeken nem jellemző a védett 
természeti értékek előfordulása.  
A gyenesdiási értékes rovarfaunából (nagylepkék) a Faludi-sík feletti dombokon már egyre gyakrabban 
találkozhatunk egyik-másik faj képviselőjével, így pl. előfordul a dolomit kénes lepke /Colias chrysotheme/, 
a kis apollólepke /Parnassius mnemosyne/, a farkasalma lepke /Zerynthia hyposipyle/, a magyar boglárka 
/Jolana jolas/ és a szürkés boglárka /Maculinea alcon/. 
 
A hegyoldalra felérve még láthatók azok a szőlőskertek, amelyek a virágzó szőlőművelés korából, 
Gyenesdiás hegyközségi idejéből maradtak fent. A múlt században még oly jellemző boronaépületek közül 
napjainkra csupán egy maradt fenn, de kétség kívül a legöregebb mind közül. Ez a diási DARNAY DORNYAI-
féle 1644-ből való boronapince. 
A szőlőkben még itt-ott meglelhetjük azokat a szőlőfajtákat, melyekből készült akkoriban a híres Diási bor. 
A gyümölcsösöket tekintve jellemző a zamatos barack-féléken kívül a mandula és a dió.  
 
A lakott terület felett emelkedő gyenesi és diási dombok még ma is megihletik az arra járó turistát. Régen a 
szőlősorok fölött húzódó dolomit kopárok ejtették rabul az arra járót, ma azonban a fekete fenyvesek 
lekerülésével, az átalakuló dolomit kopárok ismét különleges mediterrán hangulatot árasztanak.  
Télen és tavasszal szembetűnő az a néhol még megmaradt összkép, amelyet ilyenkor a zöldellő táj sugall, 
ugyanis az egységes erdőket alkotó és a lombhullató fák közt kibújó örökzöldek teremtik meg azt a 
bizonyos „Keszthelyi-hegységi hangulatot”, amelyet a történelmi időkben a mindenkori keszthelyi főurak 
teremtettek meg és alakították ki önnön gyönyörűségükre. 
 
Az eredeti Pannon táj szépségei azonban ennél is csodálatosabbak. A mai védett területek 90 %-a erdő, 
melynek döntő többsége közjóléti- és véderdő.  
A legértékesebbek azok a növénytársulások, amelyek ilyen gazdagságban szinte csak itt találhatók az 
országban. Ezek a nyílt- és zárt dolomit sziklagyepek, a sziklafüves- és pusztafüves lejtő-sztyepprétek, 
valamint a cserszömörcés karszt-bokoreredők.  
Nagyon ritka növényeknek vannak itt előfordulási helyeik a Keszthelyi-hegységen belül, országos 
viszonylatban is. A legértékesebbek: leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), cifra kankalin (Primula auricula 
ssp. hungarica), henye boroszlán (Daphne cneorom ssp. cneorum), adriai sallangvirág (Himantoglossum 
adriaticum).  
Gyenesdiáson vannak kifejezetten értékes kosborozó helyek is, ahol a különböző védett orchidea fajok 
igen nagy számban képviseltetik magukat (Keselő-hegy, Tüskéslap, Pénzesgödrök), ezek a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területei. 
 
A déli, délkeleti hegyoldalak cserszömörcés bokorerdei úgynevezett mediterrán állatszigetek. 
A "Gyenesdiás feletti mészkődombok" gazdag állatvilága számos tudós, kutató embert hozott lázba. A 
gazdag és értékes faunán belül a legérdekesebbek a ritka cincérek és díszbogarak. A területen szép 
számban fordulnak elő kisebb testű védett rágcsáló és ragadozó állatok is.  
A pelék, bár számuk csökken, megtalálhatók itt: nagy pele /Glis glis/ és a mogyorós pele /Muscardinus 
avellanarius/. A nyest (Martes foina) és a nyuszt (Martes martes) száma viszont egyre növekszik és a borz 
(Meles meles), valamint a mókus (Sciurus vulgaris) is közönséges. 
A rágcsálók és a káros rovarok irtásával nagy hasznot hajt a gyakori keleti sün (Erinaceus euroaeus). 
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Gazdag a madárvilág: a hazánkban ismert mintegy 400 madárfaj közül 260 ismert a Balaton vidékén! 40 
éve madármegfigyelő állomáshelyeket hozott létre több helyen, a Keszthelyi-hegység területén 
(Nagymező). Figyelték a ragadozómadár-feszkelőhelyeket és odúkat helyeztek ki a kisebb testű 
énekesmadarak számára, napjaink átalakuló természetében ismét értékes lehet egy ilyen kutatás! 
Az öreg odvas fák sok madárfajnak adnak fészkelőhelyet. Mindenütt gyakoriak a különböző cinege-fajok. A 
perem- és ligeterdők fajai a ritka fekete harkály (Dryocopus martius), a ritka kis fakopáncs (Dendrocopos 
minos) és a viszonylag gyakori zöld küllő (Picus viridus). Közönséges a lappantyú (Caprimulgus 
europaeus), gyakori a léprigó (Turdus viscivorus). Szintén gyakori az egerészölyv (Buteo buteo) és a héja 
(Circus aeruginosus). 
Téli időszakban gyakori a gatyásölyv (Buteo lagopus) és szerencsére mind gyakrabban előfordul a 
kabasólyom (Falco subbuteo) is. 
Az odvas fák és barlangok, illetve kőfülkék adnak otthont a denevérek fajainak: kis patkósorrú denevér 
(Rhinolophus hipposideros), korai denevér (Nyctalus noctula), közönséges denevér (Myotis myotis), fehér 
torkú denevér (Vespertilio murinus), valamint a törpedenevér (Pipistrellus pipistrellus). 
A vadászatilag dúvadként számon tartott vaddisznó (Sus scrofa) mennyisége, a nagyarányú szabad 
vadászat, valamint a védősűrűk összeszűkülése miatt lecsökkent. Genetikailag kiváló állományú 
gímszarvas (Cervus elaphus) a Keszthelyi-hegység vadászatilag karakterisztikus, fontos haszonvadja. 
Kisebb létszámú, nem jelentős az őzállomány (Capreolus capreolus), és ugyancsak nem számottevő - de 
felszaporodóban van - az elmúlt 35 évben betelepített muflonállomány (Ovis musimon) sem. 
 
Gyenesdiás nagyközség határában magasodó un. Ló-hegycsoport (Mária szobor – Keselő-hegy felőli) 
oldalában kis barlangnyílás húzódik, amelyet a helybeliek "Vadlánliknak" neveznek. A század eleji kőport, 
dolomitlisztet vájó falusi asszonyok és pálinkafőző férfiak lassanként tekintélyes nagyságú üreggé 
formálták ezt a szélfútta sziklaodút. Innen szép, telepített fenyvessel szegélyezett út kanyarodik a 
felhagyott kőbányák mentén a környék kedvelt kirándulóhelyére, a Nagymezőre.  

 
Kilátás a Kerek-hegy oldalából  

(Festetics-kilátó - 2022) 
 
A Festetics időkből fennmaradt („hercegi út”) völgyben levő tisztást jól felszerelt pihenőhellyé és erdei 
tornapályává alakította a keszthelyi erdészet (felújítva 2014 és 2021-ben). Különösen az elhunyt 
gyenesdiási Kovács Lajos erdész szerzett ebben nagy érdemeket. Az utókor őrzi is emlékét: a Nagymező 
közepén fából faragott portréja fogadja a kirándulókat.  
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A szemközti magaslaton áll a Festetics-kilátó (232 m), ahonnan szép körpanoráma nyílik a Keszthelyi-
öböltől a hullámos felszínű, kisebb-nagyobb völgyek szabdalta hegyhátakig. Innen indul a hegység 
panorámásabb kilátópontjaihoz vivő Darnay-Dornyai Béla Emléktúra útvonal. 
A Nagymezőtől északra az un. Csider-völgy a Pajta völgyben folytatódik és átszeli a hegységet a 
Büdöskúti-forrásig.  
Itt dolomit-sziklagyepek cseres- és mészkedvelő karszt-tölgyesekkel, gyertyános és kocsánytalan 
tölgyesekkel váltakoznak. A kezdetben még szellősen tág völgy egy hatalmas kiszáradt hagyásfa, de még 
szépmagőrzőként álló - megközelítőleg 300 éves Ferencz József bükk (Fagus silvatica) - után beszűkül, s 
szurdokvölgy jelleget ölt.  Valamikor ez volt a Festeticsek egyik legjobb vadászterülete, még az angol VIII. 
Edward is vadászott errefelé trónörökös korában. Az itt található Hatlábú pajtáról kapta nevét a völgy.  
 
Gyenesdiás természeti értékekhez tartozik egy hidrotermális érdekesség is. A diási lakott településrészen, 
a 71-es főút alatt található a Szent János-forrás, egy 1908-ban és 1962-ben lefoglalt nagy forráscsoport 
egyik tagja, kiépített forráskútfővel, amelyet 16 éve a helyi székhelyű Forrásvíz Természetbarát Egyesület 
helyreállított. A forrás mentén restaurált Nepomuki Szent János szobor alatta, pedig régi – közel 200 éves 
– malomépület (Talabér-féle vízimalom) található, amely 2021-ben került teljes felújítás alá, 
pékmúzeummal és herbáriummal. 
 

 
 
Ezeket a természeti és épített csodákat jelzett turistautak és erdei ösvények teszik megközelíthetővé. A 
pihenést és a kikapcsolódást szolgálják a kialakított park- és pihenőerdő részletek, melyeket vonzóbbá 
tesznek a terület magaslati pontjain felállított kilátótornyok is (Festetics kilátó, és a kissé messzebb 
található Berzsenyi kilátó /355 m/). 
A nagyközség területén megy keresztül a szépen felújított országos Kék Túra útvonala is, mely a többi 
turistajelzéssel együtt visz fel a Keszthelyi-hegység szívébe, a Büdöskúti pusztára. 
Ezek a területek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szerves részét alkotják a Keszthelyi-hegységen belül, s 
ezek napjainkban is a Zalai Balaton-part ékköveinek számítanak. 
 
A 2021-ben teljesen átalakított Bakonyerdő Zrt által fenntartott és működtetett Festetics Imre 
Élményközpontban a Keszthelyi-hegység élő és élettelen világának megismerésére van lehetőség az 
interaktív látványelemekkel, fotóillusztrációkkal, akusztikus és vizuális effektekkel, élethű diorámákkal 
színesített kiállításon.  
A Központ a környezeti nevelés mellett információs pontként is funkcionál a kirándulók számára. A 
Látogatóközpont ebben az évben az „Az év ökoturisztikai létesítménye” pályázaton III. helyezést ért el. 
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A Természet Háza szomszédságában található a Festetics Imre Állatpark. A magyar őshonos vad- és 
háziállatfajokat bemutató létesítmény kisállat simogatóval, játszótérrel és kiszolgáló épülettel várja 
vendégeit.  
 
Természeti területek 
1996. évi LIII. Törvény európai színvonalú, mely a faji védelmen túlmenően az élőhely védelméről is 
rendelkezik. A természeti terület jogi kategóriát a törvény azért alkotta, hogy a természetközeli állapotú 
élőhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása nélkül is biztosítva legyen.  
A törvény 15.§ (1) bekezdése értelmében természeti területnek minősülnek azok a területek, amelyek 
természetközeli állapotúként jellemezhetőek, továbbá az alábbi feltételeknek megfelelnek: 
a) Az erdő, gyep, nádas művelésű ágú termőföld 

b) A művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy ha a 

fenti törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján nem állt 

bányaművelés alatt 

c) A mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület 

 
Országos védettség alatt álló területek 
A település természeti értékei két nagy területhez kötődnek: a Keszthelyi-hegységhez és a Balatonhoz. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park nyugati határvonala Gyenesdiáson a nemzeti park területébe beékelődő 
Lakatos-dombi murvabányán halad keresztül; majd a Nagymezőn át a piros turistajelzésű Büdöskúti 
völgyben húzódik, s csak később lép át a vállusi határba. A Gyenesdiás feletti erdőségek, így szerves 
részét képezik a nemzeti parknak. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 2. számú 
rendeletében foglalt 045- 047; 049-052 hrsz-ú ingatlanok élveznek országos védettséget Gyenesdiás 
területén. 
A fokozottan védetté nyilvánított terület nagysága 139,9 ha kiterjedésű, amely jelenleg is szabadon 
látogatható. 
A Balaton-parti területek, kiváltképp a nádasok, a nemzetközi, az országos védelem mellett a helyi 
környezetvédelmi rendelet is kiemelten kezel, ezzel a Gyenesdiás Balaton-parti területein élő nádas 
állomány fokozott védelem és kiemelt oltalom alatt áll. 
Területileg a nádas állomány nagyon visszaszorult, a legutóbbi felmérések szerint a 012/14/a hrsz-ú, 
Gyenesdiáshoz tartozó Balaton-tó 595,1 ha-os területe mentén, csupán a három megmaradt iszapkazetta 
előtt találhatók meg igazából nagyobb telepei, 2,47 - 4,79 - 2,85 ha nagyságban (012/14/b,c,d - N  hrsz. 
alatt). 
 
Natura 2000 területek 
A Keszthelyi-hegység kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területe Gyenesdiáson a 
012/18 hrsz. 
 
Ramsari területek 
A nemzetközi madárvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó terület a település vonatkozásában jelentős 
külterületet érint. (Balaton-part – nádasok, vízfolyások – Malom-árok és környéke) 
Célja a terület állapotának, ezzel együtt az ott élő (költő, táplálkozó, téli vonuló) madárvilág számára az 
élőhelyek nemzetközileg meghatározott természetességi szinten való tartása. 
 
Helyi védelem alatt álló területek 
 A védett területek megőrzése, gondozása azt jelzi, hogy a településen jelen van a fenntartható fejlődés 
szemlélete, így a pótolhatatlan helyi értékek generációról generációra való átadása biztosítva van.  
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A helyi védettséget kapott területek leírásával és térképi jelölésével Gyenesdiás Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2001.(XII. 19.) számú rendelettel biztosította az országos 
védettségből kimaradt jelentős természeti értékeket képviselő területek védelmét. 
„A helyi környezet és természet védelméről, a település tisztaságáról” szóló rendelet szerint  külön, helyi 
védettségű oltalomban részesülnek egyes értékes élőhely-területek, melyek a következők:  
 

➢ Szoroshadi út -  Pénzesgödrök 

A helyi védettséget kapott kiemelt jelentőségű terület a nemzeti park határaitól nyugatra, a Szoroshadi út 
gyenesdiási oldalán, 750 - 780 m hosszúságban és  30 - 90 m szélességben található, mintegy   4,7 ha 
területen. Ez a külterületi  32/11/ a hrsz-ú területrész jelenleg erdőművelési ág alatt áll. 
 

➢ Nagymező - Festetics-kilátó /- Erdei tornapálya/ 

A terület legmélyebb pontja /Nagymező/ a tenger szintje felett 180 méterre, a legmagasabb kiemelkedés 
/Festetics-kilátó/ pedig közel 232,2 méteres magassági pontban helyezkedik el, a Dunántúli-középhegység 
legnyugatibb tagjának, a Keszthelyi-hegységnek a délnyugati oldalán, a Balatontól 2,5 km-re. 
A Nagymező és a kilátó környékén az eredeti kultúr- és pihenőerdő közel 10 ha nagyságban lett kialakítva.  
Ez a helyi védelemre érdemes terület a jelenlegi Balaton-felvidéki Nemzeti Park határvonalától nyugatra 
helyezkedik el, mintegy 2,4 ha nagyságban, a 029/2/b/ E-d hrsz-ú területen. 
A területegység amúgy a Keszthely környéki túristák egyik legkeresettebb kirándulóhelye, ezért fokozottan 
veszélyeztetett az emberi tevékenység káros hatásától.  
 

➢ Varsás (Pipa-hegy, György-féle fenyves, Lakatos domb) 

Ez a védett terület a 029 a jelű kőbánya nyugati szárnya és a Gödörházy illetve Szőlőhegyi utcák által 
körülírt Balaton-felvidéki Nemzeti Park határain kívül eső területet foglalja magába. 
E cserszömörcés karsztbokor erdővel borított területen majdnem háborítatlanul maradtak fenn az eredeti 
növénytársulások, ritka növények (Pulsatilla sp., Orchis sp.). A terület nyugati, napsütötte oldalain nyílt 
dolomit sziklagyepekre jellemző növénytársulások vannak.   
A védelemre kijelölt terület nagysága 2,7 ha, amely a Bakonyerdő Zrt. kezelésében áll, a 029/2/b hrsz-ú 
területen.   
 

➢ Lakatos-tető /kis tisztás/ 

A terület a beépített övezet határán húzódik, a Vadrózsa utca végében, a Hunyadi utca és a 030 a jelű 
kőbánya keleti szárnya által körülzárt területen 0,48 ha nagyságú területen. Részét képezi a 030 b hrsz-ú 
magántulajdonú nemesi Erdőbirtokossági Társulati tulajdonnak. 
 A helyi védettségű kis tisztáson számos ritka és értékes növényfaj fordul elő, melyek közül a legfontosabb 
a légybangó (Ophrys insectifera) kb. 20-30 töves állománya. Ezen kívül a terület rendkívül gazdag Orchis 
sp., Stipa sp. és Leontodon incanus fajokban. 
 
 

➢ Helyileg védett fasorok /Oppel Imre úti sétány és Fürdő utcai vadgesztenye fasor/ 

 

Oppel Imre úti fasor 
A 810 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban levő út két oldalán található vadgesztenye, nyár és fiatal csüngő 
nyír fasorra terjed ki a védelem, amely a Gyenesi Lidóstrandra levezető sétány legszebb dísze. (Az adott 
helyrajzi számú terület: 0,1697 ha nagyságú.) 
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Fürdő utcai vadgesztenye fasor 
A helyi védelem egy összefüggő, zömében 110-130 éves fasorra terjed ki, a 412 hrsz-ú, 0,1013 ha 
nagyságú a települési önkormányzat kezelésében álló területen, melynek tájesztétikai szempontból van 
nagy jelentősége, a Gyenesdiás /aldiási/ vasútállomáshoz vezető – felújításra szoruló - sétány mentén.   
 
A külterületen található fokozottan védett területek nagysága közel 35 ha (Keselő-hegy, Vadlánlik, 
Nagymező, Kűmell, Pajta völgy). 
A belterületen elhelyezkedő helyileg védett zöldterületek és parkok (Oppel Imre sétány, Fürdő utcai fasor, 
diási közpark) nagysága pedig csupán 12 ha-t tesz ki. 
 
 
 

4.6. A TELEPÜLÉSI ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA  
 

4.6.1. IVÓVÍZELLÁTÁS   
 
Gyenesdiáson napjainkra a víz ellátottság 100 %-os. A település a Nyugat-balatoni Regionális Vízmű 
(NYBRV) ellátási körzetébe tartozik. Az NYBRV kapacitása: 67.130 m3/d. Az éves átlagos kapacitás 
kihasználtság 32 %-os, és csúcsidőszakban is csak 2/3 arányú.  A Nyugat-balatoni Regionális Vízmű 
vízbázisát a Nyirádon kitermelt karsztvíz biztosítja.  
 
A szolgáltatott ivóvíz megfelel a szabványos minőségi követelményeknek és a hosszú csővezetéken való 
szállítás feltételeinek. A víz - fizikai jellemzői kifogástalanok, a keménység a „megfelelő” minősítés határán 
van, a többi kémiai tulajdonság ideális. Bakteriálisan stabil, coli száma 0.  
 
A regionális vízellátó rendszerben csúcsidei vízfogyasztás esetén, a hiányzó vízmennyiség a szomszédos 
településen, Vonyarcvashegyen lévő helyi víztermelő kutak is beüzemelésre kerülnek. 
A vízellátó rendszer rekonstrukciója folyamatos. Mivel a rendszerek többsége 30 év óta üzemel, 
üzembiztonságuk és teljesítőképességük folyamatos fenntartása érdekében előtérbe került a szűk 
keresztmetszet felszámolása, párhuzamos vezetékek kiépítése, tároló kapacitás bővítések, nyomászónák 
kialakítása. 
A regionális szállítómű üzemelését 24 órás műszakban a DRV Rt. Nyugat-balatoni Igazgatóság 
hibaelhárító egysége biztosítja. 
A Nyugat-balatoni Regionális Vízmű (NyBRV), mint műszaki rendszer a DRV Zrt legnagyobb és 
legösszetettebb regionális vízellátási műve, vízmennyiségi, hidraulikai és üzemirányítási szempontból 
egyaránt. 
A teljes rendszer a Balatont nyugati irányból öleli körbe, északon Zánkáig, délen pedig Balatonőszödig, 
mindezt az alábbi ábra szemlélteti. 
Az NyBRV legfontosabb vízbázisai a Nyirádi vízbázis és a Balaton. Kisebb vízbázisok is megtalálhatók a 
rendszerben, ezekből néhány kút és forrás nyer vizet. 
Gyenesdiás Nagyközség az NyBRV Keszthelyi ágán található, és egyike a rendszer által ellátott összesen 
100 db településnek. 
 
A település három nyomászónából áll. Ezek: Az NyBRV alapzónája, erre dolgozik még a  János forrás, 
mely a Gyenesdiást Keszthellyel összekötő NA 250-es vezetékre és a III. zónát ellátó, azaz a Gödörházi úti 
nyomásfokozó szívó oldali részére adja a vizet, végül pedig a Lakatos tetői kompakt nyomásfokozó zónája. 
A településen található a regionális vízellátó rendszer egyik stratégiai fontosságú tároló medencéje, 
melynek össztérfogata: 3.000 + 5.000 m3 azaz 8.000 m3 Ezen medence vízszintje biztosítja Keszthely 
térségében az alap víznyomást is. 
A település vízigénye átlagosan: 1.100 m3/ nap, míg csúcs időszakban: 1.600 m3/ nap. 
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Településen a vezetékhálózat hossza összesen: 53.880,42 fm; ebből a Nagyközségen áthaladó regionális 
távvezeték hossza: 6.063 fm, míg az elosztóhálózat hossza: 47.818 fm. 
A vízhálózat anyaga vegyes, de többnyire AC. Életkoruk és állapotuk az országos átlagokkal megegyező. 
Az üzemeltető a lehetőségeihez képest mindent megtesz a vízellátás biztosítása érdekében. 
 
Gyenesdiás településen már az 1900-as évek elején áthaladt a Festetics kastély ivóvízellátását biztosító 
vízvezeték, de a lakossági települési vezetékes közműhálózat kiépítése 1960-66 közötti időre tehető. A 
hatvanas évek végére községfejlesztésből és lakossági hozzájárulásból kiépült alapművön a regionális 
főművi fejlesztések, illetve a vízigények változása miatt jelentős változások történtek. 
A település fejlődésével járó magasabb területi beépítések miatt elengedhetetlenné vált egymástól 
elkülönített nyomóvezetékek kialakítása és a szűk keresztmetszetű vezetékek rekonstrukciós felújítása. 
A település helyi vízbázisa, a János-forrás kialakítása ugyancsak 1960-ra tehető. Mivel a vízbázis 
sérülékeny földtani környezetben van, kormányhatározat nyomán elkészültek a vízbázist fenyegető 
veszélyek feltárását célzó diagnosztikai munkálatok, és elkészült a biztonságos helyszíni terv, mely 
napjainkban a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél 
feldolgozás alatt áll a védőidomok határozati kijelölése végett. 
 
Az elmúlt évek víziközmű fejlesztései döntően az üzembiztonság, ezen belül is a magasabb fekvésű 
területek ellátásának javítását célozták. 
A Bem, Ady és József Attila utcákban végrehajtott vezetékcserére az állagvesztés és az elégtelen 
hidraulikai keresztmetszet miatt került sor. A Meleghegyi úton 700 fm hosszban kiváltott vezeték cseréjét a 
fentieken túl a topográfiai adottságok is szükségessé tették. 
Külön is említést érdemel a 2014-ben innovatív technológiával elkészült fejlesztés, amelynek során az ABC 
parkoló és az Arany J. utca között egy több mint 500 méteres, a Gödörházy A utca északi vége és az ABC 
parkoló között közel 1000 méteres szakaszon húztak be az 500 mm-es nyomócsőbe egy béléscsövet az 
ivóvíz szolgáltató DRV megbízásából. 
Összességében elmondható, hogy Gyenesdiás ivóvíz ellátása egy általunk is ismert kisebb terület 
kivételével a kiépített elosztóvezetékek mentén biztonságosan megoldott. A továbbra is problémás 
településrész (Tücsökdomb, Pince u., Domboldal u. és a József A út felső szakasza) ingatlanjainak ellátási 
problémája.  
E területen több, nem a DRV Rt. kezelésében lévő magánvezeték és átemelő üzemel, melyek a növekvő 
vízigényeket és az egyre magasabbra húzódó létesítményeket látják el. Megítélésünk szerint ezen a 
területrészen a vízellátás csak az önkormányzat, az érintett ingatlantulajdonosok és a DRV összefogásával 
oldható meg.  
A topográfiai adottságok miatt legcélszerűbb lenne körvezeték kialakítása, magaslati tározó építése, vagy 
kompakt nyomásfokozó létesítése és a magánvezetékek helyett közművezetékek kiépítése. 
 
Gyenesdiás vízellátásának alapja tehát a kiváló minőségű Nyirádi karsztvíz. Tartalékként, illetve bizonyos 
üzemállapotok esetén tehermentesítésként üzemeltetnek bekapcsolt forrásokat is. ilyen a diási János-
forrás is. Ez a forrásfoglalás 1962-ben készült Gyenesdiás településen. A foglaló mű 7db 15m mélységű 
kútból áll, melyekből gravitációsan töltődik a gyűjtőkút, mely maga is töltődik a vízadó rétegből. 
Jelenleg 1db búvárszivattyú üzemel a gyűjtőkútba építve. Az NA 250-es vezetékre dolgozik, illetve az 
összeköttetés miatt a regionális rendszerbe is. A klórozás helyi automata üzemű, a szivattyúval együtt 
működik. A szivattyú vezérlése: helyi kézi üzem és távvezérlés is lehet. 
A János forrás jelenlegi kapacitása: 45 m3/h  
Folyamatban van az udvarterén átemelő gépház létesítése, amely segítségével a Nyirádi vizet juttatjuk el a 
jelenleg János és Festetics forrás által ellátott nyomászónákba. Ennek oka a vízellátás biztonságának 
növelése, a felhasználók egészségvédelmének megőrzése (a források könnyen szennyeződhetnek, hiszen 
belterületen vannak)  
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4.6.2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS  
 
A Balaton négy medencéje közül a keszthelyi a legszennyezettebb és a legveszélyeztetettebb a 
szennyezést illetően.  
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetet a szennyvíz elvezetése és tisztítása alapján hét szennyvíz elvezetési 
területre osztották.  
Gyenesdiás település belterülete több mint 95 %-ban csatornázott, a gyűjtött szennyvíz a Balaton IV. 
számú szennyvízrégió Keszthely szennyvíztelepen kerül tisztításra. A gyenesdiási vízbázis geológiai-
talajtani adottságok miatt érzékenynek minősül.  
 
Keszthelyi szennyvíztisztító telep: 
A Keszthely-Hévíz kistérség szennyvizeit a keszthelyi szennyvíztisztító telep fogadja, melynek vízjogi 
üzemeltetési engedélyben a hidraulikai kapacitása 21 500 m3/d, 120 890 LE.  
 
A tisztító telep működése:  
A szennyvíztisztító telepre érkező átlagos szennyvízmennyiség 18 000 m3/d.  
A tisztított szennyvizek befogadója a Balaton, a tisztított szennyvíznek meg kell felelnie a 220/2004. (VII. 
21.) Kormányrendelet alapján az 1. vízminőség védelmi területi kategória szerinti határértékeknek, ill. a 
bevezető részben rögzített vízjogi üzemeltetési engedélyben leírt követelményeknek.  
Ennek megfelelően a tisztítási technológia: mechanikai, teljes biológiai tisztítás, szimultán denitrifikációval, 
biológiai foszfor eltávolítás, kémiai tisztítási fokozat: utófoszfortalanitással, és fertőtlenítéssel.  
 
Szennyvízelvezető rendszer leírása:  
A térségben elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel. A csatornahálózat települési 
gyűjtőhálózatból, szennyvizet továbbító átemelőkből, és szennyvízelvezető hálózatból áll. Az összegyűjtött 
szennyvíz a keszthelyi szennyvíztisztító telepre kerül bevezetésre. A településeken található vezetékek 
hossza, átmérője és anyaguk, utcánkénti felsorolásban. 
Gyenesdiás gravitációs csatornahálózat hossza összesen: 37390,36fm  
A IV. régió összes gravitációs vezeték hossza: 267931,46fm 
 
9. táblázat: Nyomás alatti csatornahálózat 

Cím  Hossz (m)  Fajtája  Csőanyaga  Átmérője  Tulajdonos  

Gyenesdiás település BR4 utáni szakasz  1090  Nyomott  AC  300  Magyar Állam  

Gyenesdiás település BR3  1100  Nyomott  ACNY  300  Magyar Állam  

 
10. táblázat: BR vonal Gyenesdiási átemelői 

Megnevezés  Méret, típus  Szivattyú típusa  Hely 
hrsz.  

Gyenesdiás település  

Gy.diás, Hercegi gh.szv.átemelő  Moba 1,5 x 4m  FLYGT-CP-3127-430-MT (2db)  1707  

Gy.diás BR-4/a Diás strand 
szv.átem.  

Moba 2 x 4m  FLYGT-CP-3102-430-MT  728/20  

Gyenesdiás BR-4 Madách 
u.szv.átem.  

Moba 2 x 5m  FLYGT-CP-3127-430-MT,FLYGT-CP-3126-
250-HT  

719  

Gyenesd. BR-3/a strand 
szv.átemelő  

Moba1,8 x 4m  FLYGT-CP-3101-430-MT  809/4  

Gy.diás, BR-3 Balaton 
u.szv.átemelő  

Moba 4 x 7m  FLYGT-CP-3300-641-MT (2db)  821/2  
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4.6.3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS  
 
Kvt 48/E. § (1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és 
gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell: f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat és előírásokat.  
Gyenesdiás Balaton-parti település. Keleten egybeépült Vonyarcvasheggyel, nyugati irányban elérte 
Keszthely város határát.  A községet délen a Balaton határolja. Gyenesdiás nagyközségben a 
vízelvezetést elsősorban az úthálózat biztosítja, bár a vízelvezetés vázát a 71-es főút és a Tapolca-
Balatonszentgyörgy vasútvonal alatt lévő átereszek megadják.  
 

A nagyközség csapadékvizeinek befogadója a Balaton.  
A Balatonhoz történő csatlakozás keszthelyi övárok (Szent László árok), illve közúti, vasúti átereszek 
segítségével. 
A település topográfiájából adódóan védett ártér nincs. A Keszthelyi-hegységben a talajvíz általánosan 
hiányzik, illetve déli alluviális előterében, 4-5m mélységben jelentkezik.   
Árvízi veszély nem jellemzi a települést. Megállapító, hogy a domborzati viszonyoknak köszönhetően 
sem árvízvédelmi, sem belvízvédelmi szempontból nem veszélyeztetett a település.  
 

A települési vízfolyások döntő többsége időszakos. A felszíni vizek gyűjtője a nyugati peremterületeken a 
Szent László árok, illetve a nagyközség domborzatából adódó mára már eltűnő árkok rendszere. Végső 
befogadó a Balaton.  
Az időszakos kis vízfolyások nagy esésűek, jelentős eróziós károkat okoznak. A legnagyobb eróziós kárt a 
település 1913. augusztus 3-án szenvedte el, mikor m2-enkét 100 l víz zúdult a falura 24 órán belül. A 
vízgyűjtőn található erdő késlelteti a lefolyást, csökkenti a lefolyó vizekből adódó csúcsokat.  Az erdő 
területén számos vízfogó található, amely mára több helyen tönkrement, feltelt. 
 
Keszthelyi övárok:  
A Keszthelyi övárok Keszthely és Gyenesdiás határán észak-dél irányba húzódik. Gyenesdiás jelentős 
vízgyűjtő területéről érkező csapadékvizet gyűjti össze, fogadja be, majd vezeti a Büdös- árokba. Kiépítési 
vízhozama: Q 10%, kezelője Keszthely város. Az elmúlt években korrekciók történetek az övárok alsó, 
valamint felső szakaszán.  
 
Gyenesdiás önkormányzata ugyanis a település belterületét érintő csapadékvíz-elvezetésére 2011-ben a 
Nyugat-Dunántúli Operatív Program pályázatán több mint 156 millió forint vissza nem térítendő Európai 
Uniós támogatást nyert. A támogatási összeghez 24 millió forintos önrésszel járult hozzá Gyenesdiás 
Önkormányzata. 
A beruházás célja volt egy komplett, zárt rendszerű csapadékvíz csatornák építése a Lőtéri u., Fenyves u., 
Cseresznyés u., Meleghegyi u., Faludi u és egyben az övárok Faludi-síkon összekötő szakászán, valamint 
a diási területen a Diótörő u., Bem J. u. és Darnay u. mentén. A beruházás mintegy 1800 folyóméter 
csapadékcsatorna építését jelentette. A projektben szereplő területek közvetve 185 ingatlant érintettek. 
Célja a vízgyűjtő lehulló csapadék összegyűjtése, rendszerbe való visszatartása, illetve a mellékes 
szennyeződések kiülepítése. A víz egyenletes elosztással történő bevezetése a Balaton parti nádas 
szűrőmezejében történik. Az övárok felszíni csapadékvizeinek visszatartására az árvizek összegyűjtésére, 
ülepítésére később völgyzárógátas tározó épülne. 
 
Műszaki adatai:  

➢ Üzemvízszint 124,5 mBf .  
➢ Maximális árvízszint: 125.0 mBf.  
➢ A tározó térfogat üzemvízszint 41.000 m3.  
➢ Vízfelszín üzemvízszinten 6,3 ha. 
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A Keszthelyi tározó továbbvezetése leeresztő műtárggyal (Átmérő: 40 cm-es tolózárral szabályozható.) A 
leürítő vezeték a tározótér felőli oldalán kőburkolattal körülvett medence található, amelynek szerepe az 
uszadék hordalék bejutásának megakadályozása.  
 
Balaton:  
A belterületről levezetésre kerülő csapadékvíz befogadói a meglévő nyílt árkok, közúti és vasúti átereszek 
közvetítésével négy helyen csatlakozik a Balatonba. Záportározó építése egy következő ütemben 
megépítésre kerülő csapadékvíz-elvezetést fejlesztő pályázattal elengedhetetlen az aldiási területeken. 
 
Időszakos vízjárta területek több helyütt megtalálhatók a területen. Gyenesdiás befogadó vízfolyások 
figyelembe vételével hat vízgyűjtőre osztható:   

a.) 1-es jelű részvízgyűjtő rendszer. Befogadó a Keszthelyi övárok, majd a Balaton. Ennek a vízgyűjtő 
területnek a nagysága 59 ha. Mértékadó vízhozama 1,6 m3/s. 
b.) 2-es vízgyűjtő területe 87 ha. Mértékadó vízhozama 2300 l/s.   
c.) 3-as vízgyűjtő területe 64 ha. Mértékadó vízhozama 1700 l/s. 
d.) 4-es vízgyűjtő területe 83 ha. Mértékadó vízhozama 220 l/s. 
e.) 5-ös vízgyűjtő területe 11,5 ha. Mértékadó vízhozama 300 l/s. 
f.) 6-os vízgyűjtő területe 11 ha. Mértékadó vízhozama 300 l/s. 

 
A jövőben cél a 2022-ben újra elfogadott települési vízkár-elhárítási program végigvitele, a település 
kritikus pontjain feladat lesz, hogy a vízkormányzást, csapadékvíz-elvezetést és vízmegtartást megoldják, 
mindezekre válaszokat adjanak.  
Helyi vízkár kialakulásában - nagyobb vízhozamú folyók hiányában – elsősorban a lehulló csapadéknak 
van döntő jelentősége. A csapadék elvezetéséről a település területén vegyes rendszerű elvezető hálózat 
gondoskodik. Részét képezik a már bemutatott vízfolyások, árkok, valamint elsősorban a főútvonal mentén 
található zárt csapadékvízgyűjtők.  
A felszíni vízfolyások szennyeződése is elsősorban az így lemosott anyagok útján történik. Téli időszakban 
a kiszórt csúszásmentesítő só mosódik le az utakról, míg egész évben a közlekedésből eredő 
szennyezőanyagok lemosódásával kell számolni.  
 
A fenti területeken csapadékvíz elvezető árkok hiányában a víz az úttesten, vagy annak szegélyénél folyik, 
jelentős hordalékot szállítva magával. A domborzati viszonyok, a jelentős színt vonalbeli különbségek miatt 
a nagyobb intenzitású csapadékvíz rendkívüli felületi károkat okoz. Az elmúlt években, a csapadékosabb 
időszakokban komoly útburkolati és zöldterületi károk keletkeztek. A csapadékvíz útburkolaton történő 
lefolyása nagyobb esőzések esetén rendkívül veszélyes a közúti közlekedésre is.  
Az elöntésekből származó károk minimalizálása érdekében e területeken olyan állapotba kell hozni a 
csapadék vízelvezető árkokat és műtárgyakat, hogy azok alkalmasak legyenek a csúcs vizek elvezetésére. 
További fejlesztési cél, a már megépült csapadékvíz elvezető hálózat további fejlesztése az időközben 
megjelenő kritikus pontokon. Az egyre gyakoribb nagy intenzitású esők rámutatnak a hálózat korlátozott 
kapacitású pontjaira, vagy egyéb okból problémás helyszíneire. A Bem utcában most zajló Vis Major 
pályázat is a támfal megerősítését célozza meg, két pontban. 
 
A csapadékvíz mennyiségi kezelésén túl, azzal párhuzamosan a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani a 
befogadó Balaton vízminőségére is. Ehhez vízminőségi vizsgálatok és a csapadékvíz elvezető rendszerbe 
épített további szűrők és homokfogók beépítése szükséges.  
 

Domborzati és talajadottságok miatt Gyenesdiás területén a belvíz megjelenésének az esélye igen csekély. 
A 2022. évi aszályos nyár pedig bizonyítéka annak, hogy a vízmegtartás fontosabb feladat lesz a jövőben! 
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4.6.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  
 
Magyarországon a hulladékgazdálkodásból, valamint a szennyvízkezelésből származik a teljes 
üvegházhatású gázkibocsátás 6-7 százaléka. A kibocsátás CO2 egyenértékben számított nagyobb részét 
az elszállított és lerakott települési (és ipari) hulladék anaerob bomlási folyamatából származó, illetve a 
szennyvízkezelés során képződő metán teszi ki. A hulladékgazdálkodás szempontjából a legjelentősebb 
kibocsátás a hulladéklerakókban képződő depóniagáz, amely ÜHG-potenciálja lényegesen magasabb a 
szén-dioxidénál. Ennek oka, hogy a szerves anyagok lerakóban történő spontán bomlása során a 
depóniagázt 40-60%- ban alkotó metán is képződik.  
A hulladékgazdálkodás alapelveivel összhangban előnyt élvez minden intézkedés, amely a lerakóktól 
eltereli a hulladékot, és így hozzájárul a kibocsátás csökkentéshez. Növekszik az egy főre jutó 
hulladékmennyiség a fogyasztási szokások, illetve magának a fogyasztásnak a növekedése, valamint a 
sokszor túlcsomagolt termékek miatt.  
A hulladékgazdálkodás terén az első lépés a hulladékok mennyiségének a csökkentése, amit nem lehet 
csak a tudatos fogyasztói magatartással és a szemléletformálással megoldani. A kereskedelem 
szereplőinek a gyártóknak és az eladásokat ösztönző marketingnek a szerepe legalább olyan jelentős. A 
hulladéklerakókról légkörbe jutó metán a szerves anyagok bomlása során szabadul fel, amelyek egyrészt 
különböző eredetű zöldhulladékokból, másrészt feldolgozott állati- és növényi maradványokból, jórészt 
ételmaradványokból tevődnek össze. Ezek együttes részesedése az összes települési hulladékon belül 
megközelítheti a 30%-ot is. A városias környezetben erősen megnő az ételhulladékok aránya (akár a teljes 
biológiailag lebomló hulladékok 90-95%-a is lehet).  
Ez a régióban fokozottan jelenik meg, hiszen az erős gasztro- turizmusnak köszönhetően a régió 
településeinek jelentős részén az élelmiszer eredetű hulladékok aránya magas. A vendéglátó ipari 
egységek mellett az élelmiszerhulladék és a megnövekedett csomagolási hulladék a turisták fogyasztási 
szokásaihoz, mintáihoz kötődnek. Ezek jelentős csökkentésével a hulladéklerakók kapacitása is tovább 
fenntartható, illetve a bomlásból származó nagy mennyiségű gáz keletkezése is elkerülhető lenne. 
 
Gyenesdiáson a kommunális hulladék gyűjtését a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt. (Székhely - 8798 Zalabér, 3096/12. hrsz.) végzi és saját Zalabéri lerakójában 
ártalmatlanítja.  
 
A ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt. 2008. június 2-án alakult 
részvénytársasági formában. A szolgáltatónak egyszemélyes tulajdonosa a Nyugat-Balaton és Zala völgye 
Településeinek Szilárd Hulladékainak Kezelésére létrehozott Önkormányzati Társulás (rövidített név: 
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás).   
 
Alapításnak célja az volt, hogy a Zala völgye és Nyugat-Balaton regionális hulladékgazdálkodási projekt 
keretén belül megvalósult létesítmények és eszközök üzemeltetését, vagyonkezelését saját tulajdonú cég 
végezze.  
 
 
ZALAISPA Zrt általi hulladékgyűjtési módok:  

➢ Házhoz menő begyűjtő járatos kommunális hulladékgyűjtés 
➢ Szelektív gyűjtőszigetes elkülönített frakciós gyűjtés  
➢ (műanyag, papír, fém, üveg) 
➢ Házhoz menő zsákos műanyag csomagolási hulladékgyűjtés,   
➢ Zöld hulladék zsákos gyűjtése családi házas övezetekben  
➢ 1,1 m3-s konténerek szűk keresztmetszetű utcákban 
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11. táblázat: Gyűjtőedényzetek ürítési gyakorisága 
 

Gyűjtőedényzet típusa Ürítés gyakorisága 
 

Szelektív gyűjtősziget /üveg/ Két hetente 

Zsákos műanyag és papír hulladékgyűjtés Hetente 

Hulladékgyűjtő edényzet (családi házas övezet) heti 1x /nyáron2x/ 

 
A települési szilárd hulladékok mennyiségét az alábbi összetevők teszik ki: 
                  * lakossági kommunális hulladék 
                  * lomtalanítási hulladék 
                  * zöldhulladék 
                  * szelektíven gyűjtött hulladék 
 
 

4.6.5. KÖZSZOLGÁLTATÁSI TAPASZTALATOK 
 
Az összegyűjtött kommunális hulladék a Zalabéri hulladéklerakóba kerül, ahol a hulladék fajtájától függően 
vagy lerakásra, vagy a válogatóműben utóválogatásra, továbbhasznosításra történő elkészítésre kerül. 
Az elmúlt 6 év tapasztalatai már azt mutatták, hogy a kihelyezett ügyfélszolgálat beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. Az új szolgáltatónak a felmerült problémákat minden esetben sikerült orvosolnia, egyetlen 
esetben sem fordultak az ügyfeleik a fogyasztóvédelmi hatósághoz.  
A szelektív gyűjtéssel kapcsolatban a telephelyen a válogató jól működik, azonban, ha a gyűjtőedénybe 
egyetlen szennyezett hulladék is belekerül, abban az esetben az újrahasznosítás már nem jöhet szóba.  
 
Összességében a nehézségek ellenére a szelektív átállás sikeres volt a településen, hiszen a 
Gyenesdiáson begyűjtött szelektív hulladéknak mintegy 75-85 %-a újrahasznosítható. A lakosság nagyon 
tudatosan, fegyelmezetten gyűjti és szelektálja továbbra is a keletkezett hulladékot. 
 
12. táblázat: Gyenesdiás tekintetében 2021.01.01-12.31-ig az összes lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége,és kezelési 
módja 

Hulladék megnevezése Hulladék 
főcsoport 

Elszállított mennyiség 
(t) 

Kezelés 

Egyéb kevert települési 
hulladék (EWC200301) 

 
20-as 

 
1425 

 
Ártalmatlanítás 

Lomtalanítási hulladék 
(EWC200307) 

 
20-as 

 
167 

 
Ártalmatlanítás 

Zöld hulladék 
(EWC200201) 

 
20-as 

 
41 

Hasznosítás, 
Komposztálás 

Papír csomagolási 
hulladék 
(EW150101) 

 
15-ös 26 

Hasznosítás, 
Válogatás, bálázás 

Műanyag csomagolási 
hulladék 
(EWC150102) 

 
15-ös 48 

Hasznosítás, 
Válogatás, bálázás 

Üveg csomagolási 
hulladék 
(EWC150107) 

 
15-ös 35 

Hasznosítás, válogatás 
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13. táblázat: Gyenesdiás község tekintetében 2021.01.01-10.31-ig a ZALAISPA Zrt a következő mennyiségű 
hulladékokat szállította el a közszolgáltatás keretében 

Hulladék megnevezése Elszállított mennyiség (t) Kezelés 

Egyéb kevert települési 
hulladék 

1244 
Ártalmatlanítás 

Lomtalanítási hulladék 89 Ártalmatlanítás 

Zöld hulladék 37 Komposztálás 

Papír csomagolási hulladék 29 Válogatás, bálázás 

Műanyag csomagolási 
hulladék 

55 
Válogatás, bálázás 

Üveg csomagolási hulladék 39 Válogatás 

 
 
Lomtalanítás lebonyolítása 
 
A lakosságnál keletkező nagydarabos un. lomtalanítási hulladékok összegyűjtése évente egy alkalommal 
tavaszi időszakban (március-április hónap) történik házhoz menő módón. A lomtalanítás lebonyolítását-
igazodva az önkormányzat illetve a lakosság igényeihez- a Zrt igyekszik minél hatékonyabban és 
gyorsabban a lakosság zavarása nélkül elvégezni.  
Gyenesdiáson a 2022 évi lomtalanításra novemberben kerül sor. 
 
Az összegyűjtött lomtalanítási hulladék a Zalabéri Hulladéklerakóba kerül beszállításra és 
ártalmatlanításra.  
 
 

 14. táblázat: A közszolgáltatás keretében összegyűjtött lomtalanítási hulladék mennyiségi megoszlása 2021-ben 

   Hulladék megnevezése Elszállított mennyiség (t) Tárgyév 

Lomtalanítási hulladék 180 2020 

 167 2021 /okt-ig!/ 

 
  Szelektív hulladékgyűjtés  
 
Gyenesdiáson 11 éve indult el a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés. A kezdeti nehézségek 
ellenére a két rendszer a mai napig együtt működik, majd a szigeteket fokozatosan csökkentette és meg is 
szüntette a közszolgáltató.  
Ez alól csak az üveggyűjtő konténerek képeznek kivételt /Pláza alatti szín/. 
 
15. táblázat: Az összegyűjtött csomagolási hulladékok és mennyiségi alakulásuk Gyenesdiás területén 2021.10.31-ig 
(gyűjtősziget+házhoz menő) 

Hulladék megnevezése Elszállított mennyiség (t) Kezelés 

Papír csomagolási hulladék 29 Válogatás, bálázás 

Műanyag csomagolási 
hulladék 

55 
Válogatás, bálázás 

Üveg csomagolási hulladék 39 Válogatás 

 
Az összegyűjtött csomagolási hulladékok tekintetében szezonális ingadozás figyelhető meg. A nyári –fő 
turisztikai szezonban- nagyobb mennyiségben kerül kihelyezésre a lakosság részéről csomagolási 
hulladék.  
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Az őszi és téli időszakban viszont a csomagolási hulladékok mennyiségi csökkenése figyelhető meg. A 
csomagolási hulladékok a Zalabéri válogatóműbe kerülnek ahol utólagos kézi válogatáson, bálázáson 
esnek át és másodnyersanyagként kerülnek hasznosítóknak továbbértékesítésre. 
 

 
Zöld hulladék gyűjtése 

 
A települési szilárd hulladékra vonatkozó országos csökkentési cél kitűzések alapján a lerakással 
ártalmatlanított hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát folyamatosan csökkenteni kell. 
Gyenesdiás nagyközség esetében a házhoz menő biológiailag lebomló hulladék gyűjtése a 
következőképpen történik, melynek módját, begyűjtés sűrűségét, technikáját az önkormányzat helyi 
rendeletben szabályoz. 
 
A ZALAISPA nonprofit Zrt évente három alkalommal (tavasz-2, ősz-1) – az Önkormányzattal előre 
egyezetett időben- elvégzi a lakossági biológiailag lebomló hulladék elszállítást. Az ingatlantulajdonosok a 
zöld hulladékot (fű, száraz virág, levél, konyhai zöldség maradék) zsákokba, nagyobb ágakat 
összekötegelve helyezik ki az ingatlan elé. Ezeket a zöld hulladék gyűjtési napján a lakóingatlanok elől 
szállítja el a ZALAISPA Nonprofit Zrt speciális célgépekkel.  
Tavaszi zöld hulladék gyűjtése 2022 áprilisában és májusában már történt. 
Az összegyűjtött zöld hulladék a Zalabéri Hulladékkezelőbe komposztálójában kerül hasznosításra. 
 
 
A települési környezet tisztasága 
A köztisztaság, a takarítottság tekintetében Gyenesdiás helyzete a hazai települések között jónak 
mondható.  
A köztisztaság fenntartásában az önkormányzattal együttműködve jelentős szerepe van a polgárőrök 
mindennapos jelenlétének és a közmunkások munkájának is.  
Az utcai hulladékgyűjtők számát a lakosság igényeihez igazodik, tisztításukról és karbantartásukról 
folyamatosan gondoskodnak. 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében gondoskodtak a dohányzást tiltó táblák kihelyezéséről a 
közforgalmú intézmények bejáratánál, a közterületi játszótereken, és a helyközi autóbuszmegállókban. A 
játszótereken a dohányzáson kívül megtiltották a kutyák bevitelét is.  
 
A Keszthelyi-hegység mentén elhagyott hulladékot az önkormányzati intézmények, elsősorban a civilek 
időről-időre, évente több alkalommal összegyűjtik.  
A környezet védelmének általános szabályairól törvényben foglaltaknak megfelelően a települési 
önkormányzatoknak a lakóhelyi környezet állapotáról évente tájékoztatniuk kell a lakosságot.  
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzatának feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje 
a nagyközség környezeti állapotát, segítse az itt élők és a vállalkozók környezetvédelmi, természetvédelmi 
tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között.  
Az elmúlt években Gyenesdiáson érintően, leginkább a hulladékgazdálkodásban, a közterületek 
felújításában, a zöldterületek növelésében, a közlekedésből származó környezetterhelés csökkentésében 
és az energiatakarékosságban történt fejlődés.  
 
A mindenkori Környezetvédelmi Program fontos eleme a környezeti nevelés, hiszen ez a hosszú távú, 
hatékony és sikeres környezetvédelem kulcsfontosságú eszköze, és mint ilyen a települési 
környezetvédelmi koncepciók és felülvizsgálatok egyik, ha nem a legfontosabb része.  
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A környezetvédelem fontosságának a fenntartható fejlődés alapeszméjének és gyakorlati 
megvalósíthatóságának megismertetése, nem korlátozódik a közoktatásra. Az óvodától kezdve az 
általános-, közép-, és felsőoktatáson túl kiterjed a felnőtt képzésre, a tanórákon kívüli tevékenységekre, az 
iskolai kereteken kívüli nevelési színterekre is.  
Lényegesek továbbra is a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Forrásvíz 
Természetbarát Egyesület programjai és felhívásai, valamint a település zöld napi (Föld Napja, Madarak 
és Fák Napja, Földünkért) rendezvényei, együtt a családokkal és a civil szervezetekkel. Ez az 
együttműködés hozott sikert az előző években Biodiverzitás Fővárosa rang, az Európai Tájdíj 
megszerzésében is, valamint abban hogy tavalyelőtt klímabarát I. díjat vehetett át a nagyközség és tavaly 
2021. október 13-án meglátogatta a települést Áder János, Köztársasági Elnök Úr is, a települési 
környezettudatos jó gyakorlatokat tanulmányozva, az ökofejlesztéseket megismerve. 
 
 
 

4.6.6. ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÁLLAPOTA  
 
Az épített környezet a települések beépített területeinek lakás- és középület-állományának összességét 
jelenti az épületekhez tartozó műtárgyakkal és nyomvonalas létesítményekkel együtt. 
Gyenesdiás nagyközség épített környezetét tekintve folyamatosan változik. Természetesen vannak romló 
és fejlődő területek, sokszor egymás mellett is. A közterületek alakítása, fejlesztése önkormányzati feladat, 
ennek tervszerű, tudatos végrehajtása pedig közérdek. A fejlesztések megvalósításához a város az egész 
területére vonatkozó Települési Arculati Kézikönyvvel rendelkezik, melynek alkalmazása különösen fontos 
a frekventált területeken. 
 
Gyenesdiás a Balaton ÉNY-i partján a Keszthelyi-hegység lábánál helyezkedik el. A tó ezen része – 
régészeti adatok alapján – már az új-kőkortól lakott terület volt. A történelem során a település szerkezete 
folyamatosan alakult, mígnem elérte mai formáját. Településszerkezetében, faluképében a középkor végén 
és az újkor elején a hegyközségi arculat volt jellemző.  
A késő-középkort megelőző időkből kevés, a tájra jellemző építészeti emlékünk maradt. (Napjainkig 
fennmaradt a Balaton-felvidék - vagy talán a Kárpát-medence (?) - legrégibb boronapincéje: a Darnay-féle 
boronapince), amely jelenleg is műemlékvédelem alatt áll.  A 20. század elejétől azonban a táj arculata 
kezdett rohamosan megváltozni (vasútépítés, fürdőegyesület-üdülési feltételek létrejötte), ami jelentősen 
befolyásolta a község további tájképi fejlődését.  
A hagyományokkal bíró faluforma még kb. az 1960-as évekig fennmaradt, de napjainkra már e balatoni táj 
lágyságát, puha vonalait ormótlanul megtörik a tájidegen építészeti „remekművek”.  
A kertek ugyanakkor egyre inkább „egyenkertek”: tuja és örökzöld minden mennyiségben, ami illik a 
temetőkbe, de teljes mértékben idegen a diófás, szőlőskertes, mályvarózsás emberközpontú balatoni tájtól. 
A harmónia pedig nagyon is fontos lenne napjaink rohanó világában. Ha törekszünk arra, hogy 
építészetünkben, kerttervezésünkben megóvjuk, vagy elővesszük a honi, tájba illeszkedő lehetőségeinket, 
akkor talán még valamelyest megőrizhetővé válnak örökségeink. 
 
Gyenesdiás utcáinak, tereinek hálózatát vizsgálva, akár a helyszínen járunk, akár térképről vagy légi 
felvételről tanulmányozzuk, megállapíthatjuk, hogy nem alakult ki egységes, hierarchikus 
településszerkezete. Táji- és természeti környezetének megismerése, történeti áttekintése után, ezen nem 
is csodálkozunk. 
A mindkét magtelepülést összekapcsoló Kossuth utca, kialakulásának ősi időszakában az első járható 
vonal volt a Balatont kísérő széles nádas és vizes legelők szélén, a hegylábi vonalon.  Évszázadokon át a 
települések déli szélén, majd a víz és a nádas visszaszorításával a déli harmadában haladt.  
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A mai állapot szerint pedig, szinte már a kelet-nyugat irányú szimmetria tengelyt jelenti. A fő útvonal 
mentén, egy kis templom és temető központú tér köré szerveződött Gyenes és Diás is. Ezekről a 
terecskékről csillag alakban indultak ki utak a hegy felé. 
 
A település közigazgatási területe délen a Balaton középvonaláig, északon a Keszthelyi-hegységbe nyúlik, 
csaknem Büdöskútig terjed. A belterület határa délen a Balaton, keleten Vonyarcvashegy, északon a 
Keszthelyi-hegység, nyugaton Keszthely. 
 
A település alapvetően 3 fő területegységre tagozódik: 

- a vasútvonaltól és a Balaton közötti parti sáv; 
- a vasútvonal és a 71. sz. főközlekedési út közötti terület – déli területrész; 
- a 71. sz. főközlekedési úttól (fő utca) északra eső terület. 

 
Gyenesdiást nem lehet falunak nevezni, bár lélekszáma alapján ez még megtehető lenne. A két ősi 
településrész (Gyenes és Diás) nem maradt fenn oly módon, hogy a hagyományos értelemben külön-külön 
faluvá fejlődhessen, a történelme során mindig a laza szövetű, sajátos hegyközségi struktúra volt a 
jellemző. Ezért Gyenesdiást (nagy)településnek kell nevezni. 
Ennek nyilvánvaló oka a szőlőművelés, ami értelemszerűen a lazán elhelyezkedő, egymástól nagyobb 
távolságokra épült házak összességét jelentette. A másik megélhetési forrás, a halászat sem tudta a 
települést faluvá kovácsolni, annak ellenére, hogy a fentebb röviden vázolt történelme sok száz éves 
lakókultúra jelenlétét igazolja.  
 
A hegyközség nagyon jól tudott alkalmazkodni a 19-20. századi változásokra, amikor az évszázados 
megélhetési forrásokat lassan felváltotta a Balaton fürdőéletének kialakulása.  
A turizmus fejlődése, a 20. századi életmódváltás magával hozta a Balaton-parti települések más irányú 
fejlődését. Lassan megnőtt az igény a családi üdülők, hétvégi házak iránt. A település életmódja egyre 
jobban az idegenforgalom felé fordult. 
 
A 19. század végén kezdődött és a 20. század elejére tehető az első üdülőépítési hullám megindulása. Jól 
elkülöníthető a múlt század elején ill. a második világháborúig terjedő időszakban épített villaépítészet és a 
1960-es években beinduló üdülőház-építési hullám alatt létrejövő településszerkezet közötti különbség.  
 
A település új házai (ezalatt elsősorban az utóbbi 10-20 év épületei értendők) rettentő heterogén képet 
mutatnak! Vannak nagyon szép utcák és utcaképek és vannak felejthető összevisszaságban megjelenő 
épületegyüttesek. De a gyors fejlődésnek köszönhetően a település mára viszonylag szegény maradt 
műemlékekben. Gyenesdiáson a múlt századi népi építészetnek csupán néhány emléke maradt fenn.  
Egy részük lakóház általában kőből épültek, náddal fedettek, alaprajzuk változatos. Leggyakoribbak az 
oromfalas, az utcára néző, két ablakos formák. Legtöbb ilyen épületet a Toldi és a Darnay utcák környékén 
találunk. Többségük azonban elpusztult, lebontásra került, pedig ezek megóvása nemzeti múltunk 
megbecsülését jelenti.  
Az önkormányzat több mint 10 régi épület teljes műszaki felmérésével rendelkezik, fotókkal dokumentálva. 
Ezek a dokumentációk megfelelő alapjául szolgálnak akár a helyi hagyományok megőrzésének, akár egy 
tervezett népi mesterségek terület vagy egy esetleges skanzenudvar kialakításához is. 
Műemlékké nyilvánított az egykori tehénpásztor szolgálati lakása "Csordásház", "Pásztorház" néven, ahol 
kialakításra került 2010-ben az Avar történeti Múzeum és a népi kismesterségek szakköreinek ad otthont.  
 
Évszázadokkal ezelőtt a diási és faludi tőszomszédos kocsányos tölgyrengetegek hatalmas szálfáiból sok 
boronapincét építettek a szőlőiről mindig jó hírű Vonyarcon, Diáson és Faludon. (A legrégebbi ránk maradt 
ilyen emlék a Dornyai-féle boronapince Diáson 1644-ből. Mestergerendáján ez a felirat található: " A Y  
1'6'4'4  JHS ".) 
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A környezetvédelmi szempontok mellett az épített örökség értékeknél: 
▪ meg kell ismerni és megfelelő térinformatikai rendszerben kell tárolni az épületállomány állapot- és 

értékjellemzőit (építménykataszter), különös tekintettel az országos műemlékekre, műemlék 
jellegű épületekre és s a helyi építészeti értékekre, hely- és kultúrtörténeti értékekre 
(műemlékkataszter).  

▪ a másutt már bevált és jól működő példák után, szorgalmazni kell a régi és értékes parasztházak, 
19. századi kúria épületek megmentését, ha szükséges a felújításukban való közösségi 
segítségnyújtását  

(Erre nagyon jó kezdeményezés már 18 éve az akkori Környezetvédelmi Bizottság által kezdeményezett 
un. „Népi értékek támogatására életre hívott Alap” megteremtése a költségvetésből a Környezetvédelmi 
Alap mellett, mellyel évente az önkormányzat – jelképes összeggel, de a településkép számára fontos 
épületek támogatását tudja 50 %-ban biztosítani!) 
 

16. táblázat: Gyenesdiáson található műemlék-épületek jegyzéke 

 
Neve 

 
Jellege 

 
Helye 

 
Hrsz. 

 
Tulajdonos/hasz-
nosítás 

Szent Ilona kápolna Klasszicista /1826/ 
karbantartott, a 
nyolcvanas évek 
második felében 
felújítva 

Felgyenes: temető 1391 Római Katolikus 
Egyház, 
temetőkápolna 

Darnay (Dornyai)-
féle boronapince 

Barokk /1644/ 
karbantartott 

Feldiás:  
Darnay u. 

146/2 Magánszemély 
(külföldi), 
 bor, illetve 
gyümölcstároló 

Pince-présház Népi, /1815/ 
átépítés alatt 

Felgyenes: 
Gödörházy A u., 
Zalay köz 

1427/2 Magánszemélyek 
(magyar és 
külföldi),  lakás 

Un. „Pásztorház” Népi/ felújítás alatt Felgyenes: Kossuth 
L. u. 97. 

89 Nagyközségi 
önkormányzat/ 
helytörténeti 
kiállítás és utazási 
iroda 

Lakóház Népi/ karbantartott Liliom u. 1. 1082/2 Magánszemélyek 
(belföldiek), 
üdülő 

Un. „Vitézkereszt” Klasszicista /1807/ 
karbantartott, a 
nyolcvanas évek 
második felében 
felújítva 
 

Aldiás és Algyenes 
határán, 
Madách I. u. – 
Kossuth L. u. sarok 

613/1, 1274/1,2 Közterületen áll 

Lakóház  Népi/ 1993-ban 
felújítva 

Algyenes: Toldi M. 
u. 17.  

888 Magánszemélyek  
(belföldi és külföldi), 
üdülő 
 

Pince (boronaház)  Népi/ karbantartott Algyenes,  Toldi  M. 
u. 22. 

880 Magánszemély 
(külföldi)/ üdülő 

      Forrás: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH)  
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4.6.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS  
 
A településen 1955-ben gyulladt fel először a villany, majd a ’60-as, ’70-es években az ivóvíz, a ’80-as 
évektől a szennyvízcsatorna-hálózatépítés jelentette az infrastruktúra fejlesztését. 
A vonalas közmű-infrastruktúra szempontjából a vízi- és energiaközművekkel való ellátottságot együttesen 
tekintve jól ellátott Gyenesdiás 2022-ben. 
A településen az ivóvíz hálózatra szinte minden (88,69%) lakóház rá van kötve, a szennyvízcsatorna szinte 
teljesen kiépítésre került, a DRV Zrt nyújtotta szolgáltatás jelenleg a belterület 85,78%-ában biztosított, de 
a teljes hálózatra történő rákötések kiépítése és a településen található szennyvíz átemelők technológiai 
korszerűsítése szükséges lenne.  
Az összes lakóház elektromos árammal való ellátása megoldott, az ellátás megfelelő. A vezetékes telefon 
ellátottság az igényeknek megfelelően biztosított, a mobil telefon vételi lehetősége megfelelő. A gázellátás 
Gyenesdiáson biztosított, a lakóházak 79,61%-a rendelkezik gázbekötéssel.  
A csapadékvíz elvezetés aránya azonban igen csekély, csupán 22 %-os. (Egy az egész községre szóló 
tanulmányterv azonban már évek óta létezik erre vonatkozóan.) 
 
Gyenesdiáson napjainkra a villany ellátottság teljes körű és korszerűsítésre is került. Az új LED-es 
technológia „elárasztotta” a világot, a térségben is egyre több jó példa bizonyította ezt, ennek megfelelően 
a közvilágítás területén is megjelentek a LED-es világító testek. A település közvilágításának biztosítása 
továbbra is önkormányzati feladat.  
A település energia ellátását a Keszthely 120/20 kV-os állomás biztosítja, a transzformátor állomások a 
Keszthely – Balatonederics 20 kV-os gerincvezetékről vannak ellátva.  
A gerincvezeték jellemzően légvezeték, illetve a belterület egy részén földkábel, melynek műszaki állaga 
megfelelő. A légvezeték áttört gerincű vasbeton oszlopokkal kialakított, megfelelő keresztmetszetű (95 
mm2), amellyel a település, illetve a transzformátor állomások üzembiztos ellátása biztosított. A Keszthely – 
Balatonederics 20 kV-os légvezeték a nyári üdülő szezonban túlterhelt, ezért arról új igények csak a 
település közelében végződő Keszthely-Észak III. 20 kV-os kábel meghosszabbítása után válnak 
kiszolgálhatóvá, melyre a 71 –es főúttól a Balaton felé eső transzformátorok átterhelése tervezett. A 
villamos energiát fogyasztó háztartások száma: 3239 db. (2021)    
 
A mai, energia válságos időszakban nagyon fontos, hogy  több alternatív energiaforrás álljon rendelkezésre 
és a megtermelt áramot – ha szükséges – tárolni is tudjuk annak érdekében, hogy a hálózati rendszertől 
kevésbé legyünk függőek. 
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Azért fontosak az ilyen vagy hasonló megoldások, mert a villamos hálózatok nem  vagy egyre kevésbé 
képesek a megnövekedett áram visszatáplálást kezelni. 
Többen több cikkben megírták, hogy a jövő hatékony és biztonságos energia ellátása az, ha akkumulátor 
tárolókba raktározzuk a megtermelt áramot. 
 
Gyenesdiás település energiaellátása a vezetékes energiahordozók közül a villamos energia és a földgáz 
felhasználására épül. Földgáz alapú fűtőberendezéseknél a füstgázokkal eltávozó vízgőz fajhőjének 
visszanyerésével az ún. „kondenzációs kazánokkal” gazdaságosabb termikus energiaellátás biztosítható, 
ezt a fűtéskorszerűsítések során figyelembe kell venni. De a földgáz sajnos problémás energiahordozó lett 
a kitört háború miatt egyelőre. 
 
Megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazásának lehetőségei: 
• Az úgynevezett „passzív, autonóm és ökologikus” házak építését, valamint a levegő és a föld hőtartalmát 
kihasználó hőszivattyús, napkollektoros energiaellátó berendezések alkalmazását, meglévő épületek hő-
háztartásának javítását (nyílászáró csere, hőszigetelés és a szellőzés és fűtési rendszereinek 
korszerűsítését pl. kondenzációs hő visszanyerő berendezés) szorgalmazni szükséges. 
• A napelemek alkalmazása, az általuk termelt villamos energiatárolási, gazdaságossági és üzemviteli 
körülményeinek javulása miatt, egyre inkább előtérbe kerül a településen, ezt a tendenciát tovább kell 
követni. 
 
 

4.7.  ZÖLDTERÜLET-GAZDÁLKODÁS 
 
A környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 26. § kimondja, hogy a település 
területén zöld területeket, véderdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani. 
 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 1996. áprilisától rendeletben szabályozza a 
település környezet- és természetvédelmi feladatait. 
A többször kodifikált rendelet külön fejezetekben tárgyalja a védett természeti és kultúrtörténeti értékek 
megóvását, a Balaton és a külterületi erdők védelmét, a közterületek és ingatlanok tisztántartását, a 
parlagfű elleni védekezés lehetőségeit, valamint a zöldterületek fenntartását és védelmét. 

https://www.mnnsz.hu/wp-content/uploads/2022/08/Solar-wind-system-diagram.png
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A zöldterületek védelméről szóló rendelkezések fokozott védelmet biztosítanak a parkoknak, 
zöldterületeknek. Meghatározásra kerültek a fakivágás szigorú szabályai; külön melléklet foglalkozik az 
ajánlott (honos) fa- és cserjecsoportok felsorolásával. 
 
Követve Gyenes és Diás fejlődését láthatjuk, hogy a két ősi település úgy nőtt össze, majd úgy 
terjeszkedett tovább délen a vasút vonaláig, északon az erdőhatárig, hogy szinte nem maradt zöldterülete, 
parkja, köztere.  
A két temető és a Kossuth utca menti közpark kivételével csak az egyes létesítmények összefüggő kertjei 
biztosítják a település zöldfelületeinek belső hálózatát, melyek a beépítések előkertjein keresztül a 
közutakat is kísérik.  
 
A település így zöldbe ágyazottnak mondható, annak ellenére, hogy az utcák szélessége helyenként 
szűkös.  
A belső szerkezet háborítatlansága mellett, Gyenesdiás tovább gazdagítható vonalas és pontszerű 
növényesítéssel, kerítések, tűzfalak függőleges vagy vízszintes zöldítésével. 
A település belső részein a zöldterületek hiányát, a belterületeket övező külterületi vagy be nem épített 
belterületi részletek megfelelő hasznosításával kell ellensúlyozni. 
 
A zöldterületeknek általában két alapvető rendeltetése van: 

- az egyik termelési célú, például ilyenek az erdő és mezőgazdasági területek, továbbá építési 
telken be nem épített részek, pl. gyümölcsös, szőlő, veteményes, virágos kert; 

- a másik közjólétet szolgáló, mint pl. parkok, sétányok, vízparti nádas és bokros területek, 
köztemetők, továbbá sportpályák, játszóterek, kempingek, strandok. 

 
Gyenesdiás bel- és külterületét elhatárolhatjuk: 

➢ A külterület legnagyobb részén termelési célú erdőgazdálkodás folyik, a kisebbik része 
parkerdőként, közjóléti erdőként funkcionál. A Gyenesdiás feletti erdőterületek értékét 
növeli, hogy szerves részét képezi a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
területének, fokozottan védett értékeivel. 

➢ A belterületen helyezkednek el a lakó, intézményi és szolgáltatási tevékenységet kitevő 
egységek, településrészek. 

 
A zöldterületek szerepe: 

- A belterületen a zöldterületek esztétikai, használati és ökológiai szerepe együttesen hat. 
- A beépített területek, házsorok közé ékelődve azok folyamatosságát megtörik, változatossá 

teszik a faluképet.  
- A fás, cserjés zöld sávok vagy foltok a lakóterületet védik a közlekedési emissziótól, javítják a 

levegő minőségét. (Egy 80-100 éves bükkfa, pl. a vegetációs időszakban képes egy ember éves 
oxigén-igényét fedezni.) 

- Az ember számára elviselhető levegő páratartalom 60-80% közötti. A növények 5%-kal képesek 
a páratartalmat növelni, kedvező irányba módosítani. 

- A levegőbe kerülő port csökkenti a gyepesített terület. A sorfák is képesek a levegőből a port 
kifésülni. A települési por, ugyanis mérgező ólmot is tartalmazhat. 

- A három fokozatban telepített növényzet (gyep, cserje, fa) a közlekedési vagy egyéb zajt akár 10 
decibellel csökkenteni tudja. 

- Élőhelyei egyben honos hazai növényfajoknak, költő madaraknak, hasznos kisemlősöknek; de 
emellett árnyékot adnak utcán, ill. lakóterületek közt játszó gyerekeknek, sétáló, pihenő 
polgároknak. 
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Összhatásukban a zöldterületi részek tájképi, tájesztétikai szerepe is igen fontos egy település jövőbeni 
faluképének megőrzésében, turisztikai szerepének javításában, melyre egy idegenforgalomból élő 
térségnek elsőrangú feladata odafigyelni. 
 
Virágosítás, parkosítás: 
Gyenesdiáson a községgazdálkodási feladatokat az állandó dolgozók mellett, a közmunka program már 
nem segíti, nincs jelenkező. Külsős vállalkozók oldják meg a fűnyírás, gallyazás és virágosítás feladatit. Ez 
azonban a vállkozóknak sem kis erőfeszítés, hiszen sok esetben idősebb szakemberekkel dolgoznak, 
dolgoztatnak. Itt hosszú távú térségi megoldásra lenne szükség!  
Az önkormányzat azonban a Bakonyerdő Zrt-vel karöltve gondozza a Nagymező Kirándulóközpont és 
környezetét is, valamint a hegylábi területeket. 
 

Az elmúlt esztendőben több gépbeszerzés is történt, mellyel a munka hatékonyságát lehet a jövőben 
fokozni, csak munkaerő legyen! 
Közterületeken minden évben mintegy 16-18.000 db egynyári virágpalántát ültet ki a községgazdálkodás, 
vállakozó segítségével, tavaszi és őszi színekbe varázsolva a települést. Ez a tendencia nagy öröm, hogy 
megváltozott és egyre több évelő, szárazságtűrő növény kerül ki közterületekre. 
 
A strandokra levezető utak mellett virágládákat helyeztek ki. TDM pályázat segítségével pedig virágkosarak 
kerültek ki a 71-es főút mellett. Tavaly befejeződött a János-forrás mentén a Malom utcai lakosokkal közös 
gondozásba vett un. „Forrás tanösvény” kialakítása is és most zajlik egy határon átnyúló – osztrák-magyar 
együttműködésű - Living Garden projekt, mintabemutató kertek építésével. 
Az utcanév jelző táblák tartó oszlopaira virágládákat helyeztek el, ahová a lakosság támogatásával 
egynyári virágokat ültetnek a szorgalmasabbak évről évre. 
 

 
Az erdők szerepe: 
Az erdőknek fontos szerepük van a klímaváltozás hatásainak mérséklésében, hiszen egyrészt megkötik a 
légköri szén-dioxid jelentős mennyiségét, másrészt kedvező mikro-, mezo- és makro-klimatikus hatásuk 
révén hozzájárulnak a szélsőséges hőmérsékleti és csapadékviszonyok mérsékléséhez. Az 
éghajlatváltozás okozta felmelegedés a fák legyengülésére valamint betegségeinek erőteljességére és 
terjedésére ma még előre nem látható hatással lesz. Az erdészet számára az éghajlatváltozás és a 
szélsőséges időjárás viszonyokhoz való alkalmazkodás sikeressége a természetszerű erdők telepítésén és 
megóvásán múlik. 
Ezen erdők egyrészt a hirtelen lezúduló csapadék okozta károkat csökkenthetik, másrészt az erdők 
jelentős szerepet játszanak a víz tárolásában, a mikroklíma szabályozásában, a biodiverzitás növelésében 
is. Az erdők telepítésénél, illetve az erdős területek gondozásánál kiemelt fontosságot kell tulajdonítani a 
fajok kiválasztásának.  
A helyi, őshonos fajokat kell előnyben részesíteni, valamint az erdők gondozásánál fokozott figyelmet kell 
szentelni az idegenhonos fajok eltávolítására. Erdészeti Tudományos Intézet meghatározása alapján 
természetközelinek tekintjük az erdőművelést, ha annak során a természetes folyamatokat minél nagyobb 
mértékben próbáljuk közelíteni. A természetközeli erdőművelés napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap. 
Ennek okai többek között az erdei biodiverzitás miatti aggodalom, a klímaváltozás, a nagy kiterjedésű 
biotikus és abiotikus károk. Magyarországon a természetközeli erdőművelést ma már jogi eszközökkel is 
segítik. Az erdőkép átalakítása, a vágásos üzemmódról a szálaló üzemmódra való áttérés azonban hosszú 
időt igényel. Hangsúlyozni kell, hogy a külföldi példák hazai erdeinkre csak igen korlátozott mértékben 
alkalmazhatók a lényegesen különböző termőhelyi adottságok miatt. Indokolt tehát egyrészt a célzott 
erdészeti kutatás, másrészt bizonyos mértékben a hazai erdészeti gyakorlatba az eddig nem használt 
módszerek bevezetése. Több figyelmet érdemel az erdőket egyre nagyobb mértékben fenyegető tűz elleni 
védelmi intézkedések kidolgozása és gyakorlati megvalósítása. 
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A Balaton környékének sajátos klimatikus adottságai, a kiterjedt erdőterületek és a vadgazdálkodás mind 
hozzájárulnak a vadállomány fenntartásához és a turisztikai vonzerő gazdagításához. Ahogyan az erdőkre, 
úgy a vadállományra is hatással van a klímaváltozás. Ez számukra is kihívást jelent, új kórokozókkal, 
megváltozott élőhelyekkel, változó növényállománnyal, táplálékhoz és búvóhelyhez való hozzáféréssel. 
Egyes fajok jól tűrik a változást, olyannyira, hogy egyre közelebb húzódnak a lakott területekhez. A túlzott 
mértékben elszaporodott vadállomány és a lakosság közötti konfliktus felerősödéséért nem feltétlenül a 
vadállomány számának a növekedése felel. Jellemzően a vad-élőhelyek megszűnése (nagyüzemi 
mezőgazdasági táblák mezővédő zöldsávjainak megszűnése) és a zártkerti területek elgazosodása, 
elhanyagolttá válása valamint a településeken a lakosság által felelőtlenül felhalmozott, vadak számára 
élelemforrást jelentő hulladékok is szerepet játszanak.  
A lakott területeken konfliktusokat okozó fajok Magyarországon több jogi kategóriába tartoznak, nem védett 
fajok (egyes galambfélék), kártevők (patkány, egér...), védett fajok (denevérek, fakopáncs, vetési varjú, 
házi veréb), valamint vadászható fajok (nyest, róka, vaddisznó, őz, gímszarvas). A nagyvad (gímszarvas, 
őz és vaddisznó), valamint a róka számár vonzó, vagy csak lehetőséget adó búvóhelyek és 
táplálékforrások csökkentése, megszüntetése települési feladat, míg a nagyvad állományokkal való tudatos 
vadgazdálkodás, az állomány létszámának jelentős csökkentése, majd szinten tartása a vadászatra 
jogosult feladata.  
Mindezt ki kell, hogy egészítse a lakosság folyamatos tájékoztatása, a kommunikáció, amely mindkét 
érintett közös feladata. 
 
BAKONYERDŐ Erdészeti és Faipari Zrt. erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenysége: 
A Bakonyerdő Zrt. vagyonkezelt területe a Kis-Balatontól, a Magas-Bakonyon át, a Mezőföldig, a Balaton 
és a Kisalföld ölelésében helyezkedik el. 
A vagyonkezelt és kismértékben társasági tulajdonú területek szerteágazó művelési áganként szerepelnek. 
A Keszthelyi-hegység területén jellemző az erdők erdőtömbszerű elhelyezkedése. Az ún. erdőség erdőtest 
jelleg (1000 ha feletti összefüggő erdő) a meghatározó, ami a Keszthelyi-dolomitvonulat esetében 93,5%-
os, a Tátika-csoport tájrészletben pedig 94,7%os arányú. A Keszthelyi-dolomitvonulat esetében a zártkerti, 
korábban meghatározóan szőlőművelésű területek egyre inkább üdülőövezetté alakulnak át, a Tátika-
csoport tájrészletben pedig az elmaradó művelés és használat a spontán befásulás és erdősülés irányába 
hat. 
Az erdők vonatkozásában a síkvidéki állományoktól a karsztbokor társulásokon át középhegységi erdőkig 
az erdőtársulásoknak minden típusa megtalálható. Magyarország egyik legváltozatosabb természetföldrajzi 
és társadalmi környezetében kell felelős gazdálkodást folytatni. 
A 2012-es évtől felerősödő erdőpusztulás azonban jelentősen átformálta a terület fafaj-összetételét és a táj 
arculatát. A Balaton-felvidéknek egyfajta mediterrán hangulatot adó, ugyan idegenhonos, de örökzöld 
tájképi elemeként szereplő feketefenyő, rendkívüli mértékű pusztulásnak indult. 2014-ben ezt még 
kiegészítette a cser kalamitásszerű pusztulása is. 
A fafajok eloszlásánál meghatározó az őshonos fafajok aránya. Akác és nemes nyár fafajok 
elhanyagolható mértékben vannak jelen. A 2013-15. években végrehajtott feketefenyő és cser pusztulás 
kárfelszámolási feladatait végrehajtva csökkent ezen fajok aránya. Helyüket az őshonos virágos kőris – 
molyhos tölgy karsztbokor erdők veszik át. 
 
A Keszthelyi-dolomitvonulat gyakorlatilag teljes mértékben védett természeti terület. A Balaton-felvidék 
egységes természeti, környezeti jellege alátámasztja a természeti szempontú védettség indokát. E tény 
alapvetően befolyásolja az itt folyó erdőgazdálkodást, és így az erdők rendeltetése is valódi tartalommal 
telik meg. A jövőben, az erdőgazdálkodás csak olyan módszerekkel tudja szolgálni a védelmi jelleget, 
amelyek a legkisebb látható beavatkozást jelentik a területen. Természetvédelmi szempontok miatt 
továbbá várható a felnyíló és a fátlan állapotban tartott erdők arányának növekedése is, e területeken 
azonban fokozott veszélyt jelentenek az invazív fászárúak, kiemelkedően a bálványfa elterjedése. 
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Az Erdészet erdeinek rendeltetés szerinti megoszlásából látszik, hogy meghatározó a védett területeken 
történő gazdálkodás. Keszthely környezetében szintén meghatározó tényezővé vált a megváltozott 
klimatikus hatások miatti aszályos időszakok gyakoriságának növekedése. Ezen körülmény jelentősége a 
jövőben várhatóan tovább fog növekedni, rontva az erdőgazdálkodás lehetőségeit. 
 
Erdőgazdálkodás a Keszthelyi-hegységben 
Az erdőnevelési feladatok végrehajtásánál megkezdték az örökerő gazdálkodásra való felkészülést, ennek 
keretében eddig mintegy 103 ha-on végeznek a pozitív kiválasztáson alapuló erdőnevelési munkákat, ahol 
az elsődleges szempont, hogy a legellenállóbb, legjobb vitalitású faegyedek kerüljenek megsegítésre. A 
pozitív szemléletű gyérítéseket a jövőben is folytatni fogják. Célunk minél elegyesebb, szerkezetes 
(többszintű), többkorú erdők létrehozása. Az ilyen erdőknek nagyobb a biodiverzitása, jobban hasonlítanak 
a természetes erdőkre. Feltételezhető, hogy stabilabbak, ellenállóbbak a kedvezőtlen külső hatásokkal 
szemben, mint amilyen az aszály, vagy a viharkár.  
 
Az erdők felújításánál elsődleges szempont a természetesség. Ez azt jelenti, hogy az erdőket nem 
mesterségesen, máshonnan származó csemete ültetésével, vagy makkvetéssel újítják fel, hanem az 
anyaállomány (idős állomány) magjáról újulnak föl. Az erdőfelújítás módja egy fontos mutató az 
erdőgazdálkodás természet-közeliségének megítélésében. Az évek óta folytatott munkának köszönhetően 
a mesterséges erdősítések aránya elhanyagolható szintűre csökkent az erdészet területén. Gyenesdiás 
nagyközség határában az elmúlt években nem történ mesterséges erdőfelújítás a kezelésben lévő 
erdőkben. 
 
Közjóléti tevékenység 
Továbbra is kiemelt szempont Keszthelyi-hegység közjóléti szerepe. Gyenesdiás nagyközség területén 
található Festetics Imre Élményközpont, az Állatsimogatóval és a Természet Háza Látogatóközponttal 
évente több tízezer látogatót vonz. További fejlesztése indokolt. Itt mindkét objektum látogatottsága 
folyamatosan emelkedik. 
A GINOP pályázatok támogatásával fejlődni fog a turista útvonalak szolgáltatása is. A 2014-2021 között 
meghirdetett pályázatok közül a GINOP-7.1.2 pályázat bonyolódik. Ennél a kékköröshöz hasonlóan a 
konzorciumvezető a Magyar Természetjáró Szövetség. A Bakonyerdő Zrt. a „Bakancsos barangolás 
Bakonytól a Balatonig” című, GINOP-7.1.2-15-2017-00021 kódszámú pályázatban konzorciumi tag. A 
pályázat megvalósítási része még fejlesztési szakaszában van. A Magyar Turisztikai Ügynökség 
konzorcium vezetésével további két pályázat előkészítése zajlik. 
 
Az egyik a GINOP-7.1.9-17 kódszámú, „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás 
fejlesztése” című konstrukció keretében benyújtandó „A Festetics örökség bemutatását és hálózatba 
kapcsolását célzó termék- és infrastruktúrafejlesztés I. ütem” című pályázat. A másik a GINOP-7.1.9-17 
kódszámú, szintén a „Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” című 
konstrukció keretében benyújtandó „Balaton madártávlatból”, kilátók és kilátópontok hálózatba kapcsolása 
című pályázat. Tavasszal /2022. április/ átadásra került a szépen felújított gyenesdiási 1976-ban, majd 
2000-ben felújított Festetics–kilátó. 
 
 

 

4.8. KÖRNYEZETBIZTONSÁG 
 
A település veszély-elhárítási tervei A két legfontosabb terv a Vízkárelhárítási és Vízminőség- védelmi 
Terv, illetve a Települési Veszély-elhárítási Terv. 
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Települési Veszély-elhárítási Terv 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény értelmében a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a veszélyhelyzetekre való felkészülés mind 
országos, mind megyei, mind pedig települési szinten. 
Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak megóvása 
érdekében az ország településeit az adott település vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárást 
követően katasztrófavédelmi osztályokba kellett sorolni. Gyenesdiás nagyközség a 61/2012. (XII. 11.) BM 
rendelete alapján a II. katasztrófavédelmi osztályba került az alábbi indoklás szerint: 
 
Veszélyeztető hatások értékelése 
 
A település veszélyeztetettsége több tényezőből tevődik össze: 

• veszélyes áru szállítása (közúti, vasúti): A településen áthalad a 71-es számú másodrendű 
főútvonal és a nyári időszakban nagy turistaforgalmat lebonyolító vasútvonal is, ezért számolni kell 
a veszélyes áruk szállítása során bekövetkező balesetek kockázatával is, ezen a téren a 
nagyközség közepes veszélyeztetettségű 

• árvízi-belvízi veszélyeztetettség: Gyenesdiás Balaton-parti település. Közepesen, de veszélyezteti 
a belvízi elöntés. 

• A víztározók alatti településrészek épületei egy esetleges sérülés következtében ki vannak téve 
egy jelentős károsodásnak (Gödörházy, Szőlőhegyi, Varsáshegyi u.) 

• A településen közvetlen veszélyt és kockázatot a belterületre csak a tűzzel járó légszennyezés 
jelent − rendkívüli időjárási viszonyok (szél-hóvihar, jegesedés, felhőszakadás, aszály) 

• egyéb eredetű veszélyek: felszíni és felszín alatti vizek sérülékenysége, a humán és az 
állatjárvány, a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége A 
kockázatbecslést minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni. A vonatkozó veszély-elhárítási 
tervek a jogszabályi környezetnek megfelelően átdolgozásra kerültek. A terv 2021 évi 
felülvizsgálata megtörtént. 

 
Rendkívüli időjárás 
A földrajzi és meteorológiai adottságok és jellemzők következtében főként a rendkívüli téli időjárás 
viszonyai. Számolnunk kell a klímaváltozás következményeire is, elsősorban a lokális észlelhető 
csapadékhullások tekintetében. 
 
Földrengés 
Magyarországon a földrengés tevékenység mérsékelt, évente átlagosan 5-8 olyan földrengés fordul elő, 
amelyet a lakosság már érzékel. Az épületkárokat okozó földrengések 10-15 évente fordulnak elő. Az 
eddigi adatok alapján sem a megyére sem Gyenesdiásra nem jellemző olyan nagyságú földrengés, amely 
katasztrófa veszélyével fenyegetne. 
Zala megyéhez legközelebbi földrengés forrásterület a Balatontól délre (DNy-ÉK-i) elhelyezkedő Kapos 
vonal mente, ahol az eddigi legsúlyosabb Mercalli-Sieberg skála szerinti 5-6,6° földrengés fordult elő. 
Az alábbi térkép szerint a település egy esetleges földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os 
meghaladási valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulása 0,14 g (gravitációs gyorsulás) 
lenne. A település veszélyeztetettségi osztályba sorolás ebből a szempontból: II. osztály. 
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2. ábra: Magyarország szeizmikus zónatérképe 

(forrás: http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeizmicitas/szeizmicitas-es-oeldrengesveszely) 
 



Ambrus Mária, tájépítész                                                                              9700 Szombathely, Pozsonyi u. 3.                

 

 

68 

Humán járvány vagy járványveszély, valamint állatjárvány 
Elsődlegesen a villám ár- és belvizesedések esetében léphet fel az ivóvíz megfertőződésével a humán 
járványok jelentkezése. Ennél sűrűbb előfordulási lehetőséggel kell számolni a települések állatállományát 
és növényvilágát veszélyeztető járványokkal. A leggyakrabban előforduló járványként a baromfi és 
sertéspestis, illetve a száj- és körömfájás, valamint a mezőgazdasági kultúrákban jelentkező betegségek 
említhetőek. 
A 2020-as év azonban minden eddigi tapasztaltaktól eltérően merően más volt, mint az előző évtizedek 
bármelyik éve. Az egész világot, így hazánkat is érintve megjelent a COVID–19 járvány, mely járvány 
terjedésének megakadályozása érdekében országos szintű korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre. 
Ilyen jellegű járványok jelentkezésére az előrejelzések szerint a jövőben is kell számítani. 
 
Lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák sérülékenysége 
Az áram-, gáz-, vízszolgáltatás nagy területet huzamosan érintő kimaradása komoly zavarokat okozhat. 
Ezek közül az elektromos ellátó rendszer meghibásodása a legveszélyesebb, mert maga után vonhatja 
több kommunális szolgáltatás megszűnését is. 
Korunk fejlett technikai világában kiemelt tényező a kommunikációs technológia, úgymint vezetékes- és 
mobiltelefon hálózatok, rádióhálózatok, Internet szolgáltatások zavara részleges vagy teljes leállása. 
A Települési Veszélyelhárítási Terv készítésének folyamata 2014 évben lezárult, 2021 évben megújításra 
és újra elfogadásra került a terv a Katasztrófavédelem által, mely munkát követően a polgári védelmi 
beosztások, illetve mozgósítási tervek is naprakészekké váltak. 
A tervekben megfogalmazott feladatok nagy részben a belvízelvezető csatornák állapotának felmérésére, 
illetve az árvízvédelmi szempontból a település üzemeltetésében lévő nyárigát szakasz állapotának 
felülvizsgálatára (Büdöskút) és ellenőrzésére (Bakonyerdő) terjednek ki, továbbá a polgári védelmi 
szervezetbe beosztott személyek és technikai eszközök felülvizsgálatára. 
A megfelelő humán erőforrás biztosítása céljából szintén minden településnek Polgári Védelemi 
Szervezetet kell fenntartani, akik a törvény értelmében kötelező jelleggel látják el a szolgálatot, Gyenesdiás 
nagyközség a II. veszélyességi osztályba sorolás értelmében 80 főt köteles fenntartani. 
 
A polgári védelmi feladatok végrehajtását a Helyi Védelmi Bizottság illetékességi területén a Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége segíti. 
A tervek aktualizálása helyszíni bejárást és egyeztetést követően minden év szeptember 30- ig lezajlik. 
Az Megyei Védelmi Bizottság illetve a Helyi Védelmi Bizottság feladatkiosztásának megfelelően a település 
mindent megtesz a feladatok szakszerű és időben történő végrehajtásáért. 
A település 2 db riasztóeszközzel rendelkezik, melyek a nagyközség különböző pontjain kerültek 
elhelyezésre. A riasztóeszközök felmérését a Katasztrófavédelem által illetve önállóan is minden évben 
elvégzi az Önkormányzat, az eszközök karbantartása folyamatos. 
 
Rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés keretében végrehajtott feladatok értelmében a hóhelyzetre 
való felkészítést szintén a keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végzi. 
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5. ELŐZŐ KÖRNYEZETVÉDELEMI PROGRAM EREDMÉNYEINEK KIÉRTÉKELÉSE 
 
 

Ssz. Megnevezés Felelős Megtörtént intézkedések Cél teljesülése 

I. Vízvédelem és fenntartható használat 

Ivóvíz 

1 Ivóvíz-hálózat műszaki felmérése, tisztítása, az 
egyes műtárgyak és hálózat javítása 

Dunántúli Regionális 
Vízművek Zrt. 

rendszer évi 2 mosatása 
karbantartások elvégzése 

folyamatos 

2 Vezetéki rekonstrukciók megvalósítása Dunántúli Regionális 
Vízművek Zrt. 

csőtörések folyamatos javítása 
azbesztcement vezetékek kiváltása folyamatos 

folyamatos, 
további 
intézkedéseket 
igényel 

3 A hálózat működésének folyamatos nyomon 
követése 

Dunántúli Regionális 
Vízművek Zrt. 

rendszeres vízminőség ellenőrzések folyamatos 

Csapadékvíz 

4 Bel- és csapadékvíz-elvezető művek fejlesztése Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

csatornaépítések részben 
megvalósult, 
folyamatos 
intézkedéseket 
igényel 
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5 Csapadékvíz elvezető művek karbantartása, 
felújítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

zárt szakaszok rendszeres mosatása 
nyílt medrű szakaszokat rendszeres fűnyírással és 
szükség szerinti kotrása 
áteresz csövek mosatása 
karbantartások hibabejelentések alapján elvégezve 

folyamatos 

6 Az illegális szennyvíz 
bevezetéseinek felderítése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
DRV 

kritikus helyek kijelölése megtörtént, műszeres 
vizsgálat szükséges 

részben teljesült 

7 A belvízelvezető művek feliszapolódásának 
megakadályozása, gyomnövényektől való 
megtisztítása. 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

rendszeres karbantartás megtörténik (Kaszálás, 
gaztalanítás, iszapolás) 

folyamatos 

8 A csapadékvíz szennyvízcsatornába történő 
szabálytalan bekötéseinek felderítése füstöléses 
eljárással 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

ütemterv készült, végrehajtása folyamatban részben teljesült 
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9 Az engedély nélküli felszínalatti vízkitermelés 
megszüntetése, ugyanezen rétegek szennyező 
forrásainak felderítése és a veszélyeztetés 
megszüntetése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Folyamatos ellenőrzése a vízkivételeknek folyamatos 

II. Talajvédelem 

1 Egyedi termékek termelésének preferálása 
(zöldség- és gyümölcsterületek, 
vetőmagtermesztés, gyógynövény-termesztés). 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Termelői piac működésében folyamatos 

2 Erdőterület, zöldfelület további növelése Bakonyerdő Zrt, 
Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

telepített erdő erdészeti munkáinak elvégzése 
megtörtént 

folyamatos 

3 Új erdőtelepítési lehetőségek vizsgálata Bakonyerdő Zrt, 
Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

konkrét terület kiválasztása és geodéziai bemérése 
megtörtént, telepítése folyamatban 

teljesült 

III. Települési közszolgáltatások és környezetvédelem 

1 Szennyvízcsatornára való rákötési arány 
növelése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Évente történnek új csatlakozások folyamatos 
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2 Csatornahálózat működésének nyomon 
követése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, DRV 

A csapadékvíz szennyvízcsatornába történő 
szabálytalan bekötéseinek felderítése füstölési 
ütemterv készítése megtörtént 
Panaszok alapján hibaelhárítás folyamatos végzése 
Szennyvízátemelő szivattyúk felújítása és pótlása 
Rendszeres karbantartások megtörténnek 

folyamatos 

3 Fejlesztési koncepció kialakítása Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, DRV 

Új utcák szennyvízhálózat kiépítési lehetőségének 
vizsgálata megtörtént 

folyamatban van 

IV. Hulladékgazdálkodás 

1 A házi és helyi komposztálási technológiák 
megismertetése a lakossággal 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Komposztálást népszerűsítő ismertető anyag 
készült 
Rendezvényeken komposztálás népszerűsítése 
Lakosság szelektív hulladékgyűjtő edényzettel való 
ellátása (1000 db) 

teljesült 

2 A fogyasztás mérséklését ösztönző kampányok 
folytatása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Rendszeres kampányok, tájékoztatók szervezése teljesült, 
folyamatos 
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3 A gyártói felelősségi körbe tartozó hulladékok 
(csomagolóanyag, akkumulátor, elem, 
elektronikai hulladék, gumiabroncs) lakossági 
begyűjtő rendszerének fejlesztése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Szervezett hulladékgyűjtéskor leadhatók teljesült 

4 A biohulladék elkülönített gyűjtésének 
megoldása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Zöldhulladék házhoz menő gyűjtése évente 
háromszor megvalósult 

teljesült 

5 A papír és bio-hulladékok eltérítése a lerakástól Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Szelektív hulladékgyűjtés rendszere kiépítésre 
került 

teljesült 

6 Az illegális hulladéklerakás megakadályozása Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Szerződés alapján a szolgáltató folyamatosan végzi 
az illegális hulladéklerakások felszámolását 
ITM pályázaton támogatás szerzése az illegális 
hulladéklerakók felszámolására, közel 60 t hulladék 
begyűjtése 

teljesült, 
folyamatos 
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7 Köztisztaság-védelem fejlesztése Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Takarítási világnap akció szervezése 
Nyílt napok szervezése a hulladékudvaron 

teljesült 

8 Lakossági veszélyes és elektronikai 
hulladékgyűjtési akció megszervezése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Lakossági veszélyes és elektronikai 
hulladékgyűjtési akció megszervezése 

részben teljesült 

9 A lakosság zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 
zsákkal való ellátása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése megvalósult. teljesült 

10 Lomtalanítási akció szervezése évente Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat, 
Zalaispa Zrt  

Évente 1 alkalommal lomtalanítási akciót szervez a 
szolgáltató 

teljesült 

12 Települési zöldhulladék komposztáló telep 
építése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

konkrét intézkedés nem történt nem teljesült 

13 Felhagyott hulladéklerakó területén monitoring 
tevékenység végzése 
 
 
 
 
  

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Monitoring tevékenység évi rendszerességgel 
elvégzésre kerül. 

teljesült, 
folyamatos 

V. Környezetbiztonság 
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1 A védekezésben együttműködő szervek 
kapcsolatának javítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Közbiztonsági referens kijelölésre került, oktatása 
megtörtént Polgári Védelmi Szervezet a szükséges 
létszámmal 
felállt Védekezésben együttműködő szervezetek 
feladatkörei lefektetésre kerültek 

teljesült 

2 Veszélyhelyzeti tervek rendszeres felülvizsgálata Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Tervek rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása 
megtörténik 

teljesült 

VI. Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 

1 Helyi szabályozások felülvizsgálata, környezeti 
szempontok beemelése 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Szabályzatok aktualizálása folyamatos, környezeti 
szempontok érvényre jutnak 

teljesült 

2 Az oktatási intézményekben környezeti nevelési 
tevékenység végzése 

Önkormányzat, 
oktatási 
intézmény 

Környezetvédelmi napok, témahetek, versenyek, 
hulladékgyűjtés, erdei iskola formájában 
intézményenként részletesen dokumentálva 
megvalósult. 
Tananyagba beépültek a környezetvédelmi 
szempontok. 

teljesült 
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3 A közintézmények környezettudatos 
működésének megtervezése és kialakítása (pl: 
energiatakarékos megoldások, szelektív 
hulladékgyűjtés, stb.) 

Önkormányzat, 
oktatási 
intézmény 

Iratmegsemmisítő gépek, szelektív szemetesek, 
palackprések alkalmazása a Polgármesteri 
Hivatalban 
óvodák víztakarékos vízadagolókkal való 
felszerelése 

részben 
megvalósult 

4 Civil környezetvédelmi szerveződések 
támogatása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Természet- és Környezetvédelmi projektek és 
rendezvények, zöld napok támogatása 
További támogatások nyújtása civil szervezeteknek 
(költségvetésben elkülönített forrás) 

teljesült 

5 Környezettudatosság erőteljes megjelenítése a 
helyi médiában 

Önkormányzat, 
szolgáltatók 

Lakosság rendszeres tájékoztatása a környezeti 
kérdésekkel kapcsolatban 

folyamatos 

6 A környezettudatosság és fenntarthatóság 
elveinek beépítése a helyi szabályozási 
folyamatokba 

Önkormányzat Szempontok beépítésre kerülnek folyamatos 
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7 Helyi termékek, ökogazdálkodásból származó 
termékek piacának ösztönzése, figyelemfelkeltés 

Önkormányzat Pályázat kiírása agrárgazdasági gazdálkodók 
számára 
Gyenesdiás Közösségi Életéért Egyesület részére 
30 asztal biztosítása a piacon, amin helyi 
őstermelők árusíthatnak 
Leader  - Szezon Bevásárlóközösség  

teljesült 

8 Helyi média anyagának alakítása, befolyásolása, 
a 
környezeti értékek megjelenítése céljából (helyi 
újság, rádió, TV) 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

gyenesdiási Híradóben, internetes portálon, Térségi 
TV-ben riportok tájékoztatók adása 
Lakosság folyamatos tájékoztatása 
(hulladékgyűjtés, komposztálás, egyéb 
környezetvédelmi ügyek) 

teljesült, 
folyamatos 

9 Helyi tájékoztató anyagok létrehozása, 
lakossághoz történő eljuttatása, a helyi 
környezet 
állapotáról. 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Környezetvédelmi program időarányos 
végrehajtásáról beszámoló készítése, nyilvánossá 
tétele 

teljesült 

10 Ügyfélbarát ügyintézés Gyenesdiás E-ügyintézés  még nem 
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Nagyközség 
Önkormányzat  

teljesen sikerült 

11 Rendezvényeken környezeti tudatformálás Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Környezetvédelmi programok 
Környezetvédelmi díjak átadása 

teljesült 

12 Környezettudatos technológiák alkalmazása Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Elektromos töltőállomás létesítése, csapadékvíz 
gyűjtő ciszternák telepítése 

nem teljesült 

13 Kerékpár használat és közösségi közlekedés 
támogatása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Kerékpározás népszerűsítésére akciók szervezése 
Autómentes nap akcióhoz való csatlakozás 
Kerékpárutak építése  

teljesült 

 
 
 
 
 
Egyéb intézkedések az emberi egészségvédelem érdekében 

1 Fásítás a legnagyobb kitettséggel rendelkezőv 
helyszíneken 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Folyamatos fatelepítések történnek a belterületi 
részeken önkormányzattal egyeztetett terv szerint 
BFT pályázat „Zöldben látjuk a jövőt” – Balaton utca 
fásítása  

teljesült, 
folyamatos 

2 Tájékoztatás hőségriadó esetén Önkormányzat Helyi médián keresztül teljesült teljesült 
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3 A parlagfű borította területek feltárása, a 
védekezés elmulasztásához kapcsoló hatósági 
intézkedések foganatosítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Rendszeres intézkedések történnek 
Bejelentővonal üzemeltetése folyamatos 

teljesült, 
folyamatos 

4 Fürdőszolgáltatások minőségének nyomon 
követése (strandok) 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Fürdővíz minőségének rendszeres ellenőrzése teljesült, 
folyamatos 

5 Forgalmas helyeken a klímavédelmi 
intézkedések megtétele 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Párakapuk kihelyezése részben teljesült 

6 Közterületi hőségzónák azonosítása, ezeken a 
területeken árnyékolt pihenőhelyek, párakapuk 
és ivókutak kialakítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Párakapuk telepítése a település központi részeken, 
főként a Balaton-parton megtörtént 

teljesült 

7 Lakosság tájékoztatása rendszeresen, illetve 
rendkívüli események idején 

Önkormányzat, 
szolgáltatók 

Helyi médiában lakosság tájékoztatása 
rendszeresen 
megtörténik az aktuális eseményekről. 

teljesült, 
folyamatos 

8 Sport és rekreáció számára alkalmas területek 
kialakítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Játszóterek karbantartása, felújítása, új játszóterek 
kialakítása  

teljesült 
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Energiagazdálkodás 

9 Az intézmények energiahatékonyságának 
növelése, komplex energetikai korszerűsítése 
(fűtési, hűtési és világítási rendszerek 
modernizálása, épületszigetelés). 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Éves jelentésekben részletesen felsorolásra 
kerültek 
az intézmények (iskolák, óvodák, közintézmények, 
piac), melyek energetikai korszerűsítése, fedése 
megtörtént 

teljesült, 
folyamatos 

10 Megújuló Energiahordozó Program helyi 
kidolgozása (helyi megújuló erőforrások, 
biomassza, nap-, szél-, geotermikus energia 
felhasználása.) 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Megújuló energia hasznosításával kapcsolatban 
fejlesztések történtek, konkrét program 
kidolgozására nem került sor 
 
 
 
 
  

részben 
teljesült, 
folyamatos 

Közlekedés 

11 Fenntartható közlekedésszervezés Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Forgalmi rend felülvizsgálata, véleményezése 
kerékpározás ösztönzése 

folyamatban 

12 A meglévő közlekedési infrastruktúra 
környezetbarát átalakítása 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat 

Elektromos töltőállomás létesítése  
Kerékpárút fejlesztések 

részben teljesült 
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13 Kerékpár-hálózat fejlesztése további pályázati 
formák igénybevételével 

Gyenesdiás 
Nagyközség 
Önkormányzat  

Több szakaszon kiépült a tervezési időszak alatt új 
kerékpárút, a hálózat további fejlesztése szükséges, 
TOP PLUSZ projektek keretében fejlesztési cél 

teljesült, 
folyamatban 
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6. ÁTHOZOTT VÁLLALÁSOK, MEGKEZDETT- ÉS KLÍMAVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK  
 
 
Gyenesdiás Nagyközésg Önkormányzata az előző években is kiemelt fgyelmet fordított környezete 
védelmére, állapota megőrzésére, fejlesztésére. De mindemellett vannak olyan akut problémák a melyek a 
továbbiakban is nagy odafigyelést igényelnek. 
 
Nagy gondot jelent továbbra is a zöldhulladék elhelyezése, a lerakónk (komposzttelep) megszüntetése 
miatt. A telep környezetében térfigyelő kamera rendszer kiépítésre került. Faág, fanyesedék és az idei évtől 
lehetőség van fűnyesedék és egyéb zöldhulladék valamint tuskó, gyökér, nyílászáró és szöges fa 
lerakására Cserszegtomajon a Kárpát utcában helyezhető el díj ellenében; valamint az idei évben is három 
alkalommal (2022. 04.11., 2022.05.17., 2022.11.14.) lett betervezve házhoz menő zöldhulladék szállítás. 
Jövőbeni cél egy rendezett és rendszeresített gyűújtőudvar létrehozása, aprítékolás és biomassza 
hasznosítás.  
 
A Magyar Telekom által létesített átjátszó torony környezete a beruházó támogatásával növényesítésre 
került. 44 db fa és 60 db cserje került elültetésre. Ezen felül növényesítettünk az új gyermekorvosi rendelő 
környezetében és az iskola területén összesen 10 db lombos fa és 12 db cserje került elültetésre. A további 
növényültetés szolgálja a település faültetési és zöldítési céljait, de az ökofolyosók megőrzését is. 
 
A Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával „Zöldben látjuk a jövőt” – Innovatív zöldterület fejlesztés 
Gyenesdiáson a klímavédelem érdekében c. pályázat 16.835.000 Ft támogatásban részesült. A pályázat 
keretében növényesítés és zöldterület rendezés és utcabútorok elhelyezése valósul meg az Oppel Imre 
sétány, Balaton utca, „Település-kapu” (körforgalom környezete), Dornyai-Faludi utca sarkán és a Dobó – 
Kossuth L. u. sarkán. Ezek további fejlesztést is igénylenek, mint a Living Garden, élő bemutató kertek 
népszerűsítését, mellyel a lakosság klímatudatosságát és környezetérzékenységét lehet javítani. 
 
 
Az iskola előtti mintegy 150 m2 felületű virágágyás megújítása megtörtént. Az új növényzet a változó 
klímakörülményeknek megfelelően került megtervezésre.  
A beruházás a Magyar Turisztikai Ügynökség által a Virágos Magyarország különdíjaként adományozott 
500.000 Ft-, támogatásból és önerő bevonásával valósult meg. Cél, hogy minél több helyen hasonló 
növényültetések jelenjenek meg, és kivédjük a változákony klíma miatti szélsőségeket. 
 
 
A Balaton-parti sétány és a kerékpárút létesítésére benyújtott pályázat (TOP-3.1.1.) zajlik és egy balaton-
parti ökobemutató attrakciós élményközpont a cél, mintát és jó gyakorlatot adva más vízparti 
településeknek. 
 
 
 
 
Az alábbiakban pedig az áthúzódó környezetvédelmi intézkedések sorát mutatjuk be:  
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Önkormányzati tulajdonú közintézmények (épületek) energetikai célú 

korszerűsítése 

M(1) 

intézkedés 

Feladat a települési önkormányzat által folytatott sikeres épületenergetikai felújítási tevékenység fenntartása, 
a tulajdonában lévő épületek komplex energetikai felújításának teljes véghezvitele. 
Az önkormányzati intézmények energetikai felmérése után, azok energia-felhasználásának csökkentése komplex 
energetikai felújítással (hőszigetelés, nyílászáró csere és árnyékolás, gépészeti korszerűsítés, ill. megújuló energia 
használat). Cél a minimum „C” besorolási osztály, valamint jelentős hő- és villamosenergia megtakarítás elérése minden 
felújított épületnél. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2024 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Települési közintézmények 

Finanszírozási igény 50 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP, TOP, ZBR 

 

A települési lakóépületek energetikai korszerűsítésének elősegítésében való 

közreműködés 

M(2) 

intézkedés 

Gyenesdiáson a legmagasabb ÜHG kibocsátással és mitigációs potenciállal a lakóépületek rendelkeznek, ezért 
kiemelt feladat a lakóépületállomány energiafelhasználásának csökkentése, a jelentős energia- megtakarítással járó 
komplex épületenergetikai felújítás családi házakra és társasházakra való kiterjesztésének elősegítése. 
Napjainkban jelentős központi pályázati források állnak rendelkezésre a lakóépületek energetikai felújítására, illetve 
megújuló energiaforrások használatára. A lakosság azonban sokszor nem jut hozzá a megfelelő forrásokhoz, 
melynek oka az információ hiány. Ezért az Önkormányzat lakosságot tájékoztató energiafogyasztási tanácsadó 
hálózatot hoz létre helyi szakértők bevonásával a rezsidíj csökkentéséhez hozzájáruló pályázati lehetőségek 
felkutatására és disszeminációjára, továbbá a település honlapján létrehozott tematikus aloldalon közzéteszi a 
vonatkozó információkat. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2027 
Felelős: Önkormányzat – klímavédelmi referens 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozási igény 5 millió Ft 

Lehetséges forrás Önkormányzati forrás 

 

Forgalomcsillapítás korszerű módszereinek széleskörű alkalmazása 

Gyenesdiás belterületén 

M(3) 

intézkedés 

Gyenesdiás településen jelentős az átmenő forgalom, hatásainak enyhítésére az Önkormányzat az alábbi 
intézkedéseket teszi: sebességkorlátozás bevezetése a nagyközség belterületi úthálózatának érintett szakaszaira 
(elsősorban a 71. sz. főút vonalán), a forgalomcsillapítás egyéb módszereinek széleskörű alkalmazása a településen: 
korszerű fekvőrendőrök telepítése, lehetőség szerint növényzettel fedett forgalomlassító sikánok, egyirányúsítás stb. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2023 

Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport - 
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Finanszírozási igény 50 millió  Ft 

Lehetséges forrás IKOP 

 

Kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése 
M(4) 

intézkedés 

A feladat kiterjed a meglévő kerékpárutak fenntartására, a kerékpárúthálózat további bővítésének – lakossági 
egyeztetéseken nyugvó – tervezésére, megvalósítására, továbbá kerékpártárolók felmérése és igény szerinti 
bővítése, kerékpár szervizpontok létesítésére. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2023 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, lakosság 

Finanszírozási igény 20 millió Ft 

Lehetséges forrás IKOP 

 

Gyalogosbarát fejlesztések megvalósítása 
M(5) 

intézkedés 

A feladat kiterjed a gyalogos közlekedés feltételeinek javítása céljából a meglévő járdák karbantartása (burkolat 
minőségének szükség szerinti javítása, akadálymentesítés), valamint új, vízáteresztő burkolattal ellátott járdák 
kiépítésére, sétáló utca kialakítása a vonzó gyalogos közlekedés biztosítása érdekében. A feladat keretében felül az 
utakat és vasútvonalat keresztező gyalogos átkelőhelyek elhelyezkedésének vizsgálata, indokolt esetben új átkelők 
létesítése. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2027 
Felelős: Önkormányzat 

 

Célcsoport Önkormányzat, lakosság 

Finanszírozási igény 20 millió Ft 

Lehetséges forrás IKOP, TOP 

 

Települési zöldfelületek megóvása, karbantartása és fejlesztése 
M(6) 

intézkedés 

A településen található zöldfelületek bővítése, a növényzet szén-megkötő képességének erősítése, a település kül-, 
valamint belterületi zöldfelületeinek összekapcsolása pl. zöldfolyosóval, fasorral. 
Emellet közparkok karbantartása, további funkcióbővítése és rekreációs értékének növelése a 
természetközeli területek tehermentesítése érdekében 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2025 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Lakosság 

Finanszírozási igény 10 millió  Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 
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Dekarbonizáció integrálása a települési stratégiai dokumentumokba 
M(7) 

intézkedés 

Klímavédelmi célok, dekarbonizációs célok megjelenítése a települési szabályozási tervekben, a települési stratégiai 
dokumentumokban, önkormányzati rendeletekben, pályázati kiírásokban, települési léptékű programokban. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1. - - 

Időtáv: 2018-2027 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Közintézmények, Önkormányzat 

Finanszírozási igény - Ft 

Lehetséges forrás - 

 

Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása a 

település számára 

M(8) 

intézkedés 

Gyenesdiás klímastratégiája és környezetvédelmi programja alapján készüljön el a település Fenntartható Energia- és 
Klíma Akcióterve (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan), mely dokumentum a település integrált 
klíma- és energiapolitikájának magas szintű keretdokumentuma. A települési Fenntartható Energia- és Klíma 
Akciótervet a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségének (Covenant of Mayor’s) elvárásai alapján, a 
szervezethez való csatlakozást követően kell kidolgozni. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
M-1. M-2. - - 

Időtáv: 2018-2023 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat 

Finanszírozási igény 3 millió  Ft 

Lehetséges forrás TOP 

 

I. Vízminőségvédelmi intézkedések 
 
 

„Villámárvizekkel szembeni sérülékenység felmérése” 
A(5) 

intézkedés 

A klímaváltozás következtében Magyarországon az extrém, szélsőséges időjárási jelenségek és hidrológiai események 
gyakoriságának és intenzitásának növekedésére lehet számítani. A „Villámárvizekkel szembeni sérülékenység 
felmérése” során az ezek következtében fellépő, várhatóan egyre gyakrabban kialakuló villámárvizekkel kapcsolatos 
felkészülés megalapozására kerülhet sor. Az esemény bekövetkezéséhez kapcsolódó megfelelő felkészüléshez, és 
ezáltal az anyagi károk mérsékléséhez nélkülözhetetlen a sérülékeny települési területek azonosítása, különös 
tekintettel a villámárvizek által potenciális veszélyeztetett pincékre és a hegylábi területek egyéb lehetséges 
érintettségére (egyéb építmények, utak stb.). 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
- Aá-3 SZá-6 

Időtáv: 2018-2024 
Felelős: Önkormányzat, felmérést elvégző szakember 

Célcsoport Önkormányzat, helyi lakosok 

Finanszírozási igény 500 ezer Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 
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„Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok 

tisztítása, karbantartása vonatkozásában” 

A(6) 

intézkedés 

A „Helyi szabályozás kiegészítése, szigorítása a vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása vonatkozásában” című 
beavatkozás esetében az extrém csapadékmennyiségekre, villámárvizekre való felkészülés és az azok következtében 
fellépő károkozás mérséklése áll az intézkedések középpontjában, mely beavatkozás egyben minden helyi lakos saját 
önös érdekét szolgálja. A vízelvezető árkok megfelelő karbantartásának szabályozása alapvető fontosságú a 
szélsőséges hidrológiai eseményekre való megfelelő felkészüléshez, mely szabályozás kiegészítést a települési 
vízelvezető árkok jelenlegi állapota teszi indokolttá. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja - Aá-3 SZá-6 

Időtáv: 2018-2025 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, helyi lakosok 

Finanszírozási igény - Ft 

Lehetséges forrás - 

 
 

„Belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer továbbfejlesztése” 
A(7) 

intézkedés 

A klímaváltozás várható hatásai közé tartozik a szélsőséges hidrológiai események bekövetkezési gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése, melyek bekövetkeztekor fellépő események mérsékléséhez a 
„Belterületi csapadékvízelvezető rendszer továbbfejlesztése” elnevezésű beavatkozás során megvalósított 
beruházások segítik a települési felkészülés és alkalmazkodás helyi szintű megvalósítását. A belterületi 
csapadékvízelvezető rendszer teljessé tétele alapvető fontosságú a települési infrastruktúra megfelelő szolgáltatás 
nyújtásához és üzemeltetéséhez az esetlegesen fellépő jövőbeli károk mérséklése érdekében. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
- Aá-3 SZá-6 

Időtáv: 2018-2024 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, helyi lakosok 

Finanszírozási igény 100 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP, TOP 

 
 

„Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek 

felmérése” 

A(9) 

intézkedés 

A villámárvizek következtében sérülékeny épített környezet elemeinek, műemlékek védelme speciális alkalmazkodási 
célhoz tartozó „Villámárvizekkel szemben sérülékeny helyi épített örökség, műemlékek felmérése” elnevezésű 
beavatkozás a települési épített örökség veszélyeztetettségének felmérését célozza, mely információk birtokában a 
várható káresemények mérséklésének elősegítése válik lehetővé a helyi lakosok és az önkormányzat számára. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
- As-2 SZá-6 

Időtáv: 2019-2023 

Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, helyi lakosok 

Finanszírozási igény - Ft 

Lehetséges forrás - 
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II. A település környezetvédelme 
 
Living Garden A határon átnyúló nemzetközi együttműködés során (Ausztria - Magyarország) három 
osztrák (Pfaffstätten, Trumau és Tattendorf) és két magyar településen (Gyenesdiás és Zalakaros) 
kerülnek kialakításra szabadon látogatható bemutató élőhelyek veszélyeztetett állatfajok (jelölő fajok) 
számára a biodiverztitás megőrzése érdekében. Gyenesdiáson a bemutató élőhelyek a Malom 
környezetében kerülnek kialakításra. 
 

„Klímabarát települési rendezvényszervezési lehetőségek felmérése” 
A(10) 

intézkedés 

A településen megrendezésre kerülő különféle események, rendezvények, konferenciák, versenyek stb. klímabarát jellege 
javításának megalapozásához járulhat hozzá a „Klímabarát települési   rendezvényszervezési lehetőségek felmérése” 
című intézkedés megvalósítása, mely során számos helyi szintű lehetőség összegyűjtésére, felmérésére kerül sor és a 
szervezők, valamint a résztvevők számára egyaránt ajánlásokat célszerű megfogalmazni a klímabarát 
rendezvényszervezés megvalósítása érdekében, mely a települési alkalmazkodás és fenntarthatóság szempontjaival is 
egyértelműen összhangban áll. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1 As-3 - 

Időtáv: 2018-2025 
Felelős: Önkormányzat 

Célcsoport Önkormányzat, rendezvények szervezői és résztvevői 

Finanszírozási igény - Ft 

Lehetséges forrás - 

 

Kiadvány készítése: energiatakarékossági és energiahatékonysági 

lehetőségekről 

SZ(1) 

Intézkedés 

A meglévő „Zöld abc” kiadvány, mely a fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtár frissítése és új aktuális 
információkkal való kiegészítése, különös tekintettel a legújabb energiatakarékossági és energiahatékonysági 
lehetőségekre. Különös tekintettel az épületek hőszigetelése, fűtése, villamos-energia fogyasztása terén, bemutatva egy-
egy példával (jó gyakorlattal) egy családi házra vetítve az elért megtakarítási eredményeket, így meggyőzve és 
ösztönözve a lakosságot, hogy minden lakos tehet valamit a klímaváltozás mérséklése érdekében. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1 - SZá-1 

Időtáv: 2017-2023 

 

„Kapcsold le – csavard le! legtakarékosabb háztartás” verseny 

meghirdetése, díj alapítása 

SZ(2) 

Intézkedés 

Verseny hirdetése Gyenesdiás oktatási intézményeiben, melynek célja, hogy a tanulók szüleik bevonásával vegyenek 
részt egy energiatakarékossági versenyben, mely során a villanyóra leolvasásával indul a verseny és 1-3 hónapon 
keresztül a család „energiatakarékosan” él, összegyűjti a legmeglepőbb felismeréseket, tapasztalatokat. A verseny végén 
újra leolvasásra kerül a villanyóra állása. A díjátadón a nyertesek (vagy 1-3. helyezettek) megosztják a „jó gyakorlatot” a 
többi résztvevővel. A verseny meghirdetése évente egy alkalommal javasolt. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja M-1 As-3 SZá-1 

Időtáv: 2017-2022 
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Felelős: 
Települési önkormányzat (civil szervezetekkel 
együttműködve) 

Célcsoport lakosság, oktatási intézmények diákjai 

Finanszírozási igény 5 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 

„Hagyd az autót a szálláson” kampány meghirdetése 
SZ(3) 

Intézkedés” 

Az önkormányzati hivatalban nyilvántartott , elmúlt évi adatok szerint 261 magánszálláshely 866 férőhellyel, a 12 
kereskedelmi szálláshely pedig 200 férőhellyel állt a Gyenesdiásra érkező vendégek számára. A közlekedési káros anyag 
kibocsátások mérséklése érdekében szükséges olyan kampány indítása a szálláshelyek részvételével, mely során az 
önkormányzat többnyelvű kiadványban tájékoztatja a vendégeket, hogy milyen klímabarát közlekedési módokat 
választhatnak a településen belül, illetve a környező települések közötti közlekedéshez. Példa klímabarát közlekedési 
módok megteremtésére: pályázati lehetőség vagy egyéb ösztönzők megteremtésével segíteni kell a szálláshelyeket, hogy 
biztosítsanak a vendégek számára kerékpárokat, illetve városnéző Dotto kisvonat gyűjtené össze a szálláshelyek 
vendégeit és vinné el a különböző turisztikai desztinációk helyszíneire. A feladathoz tartozó finanszírozási igény a 
kiadvány készítésére vonatkozik. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
M-1 As-3 SZá-2 

Időtáv: 2017-2022 

Felelős: 
önkormányzat (a Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel 
együttműködve) 

Célcsoport Gyenesdiáson szállást foglaló turisták 

Finanszírozási igény 2,8 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
 

„Az ezerarcú erdő” tájékoztató előadássorozat szervezése az erdő 

értékiről 

SZ(9) 

Intézkedés 

Az előadássorozat keretén belül az oktatási intézményekben az órarendbe illesztve (környezeti nevelés) vagy szakkör, 
délutáni foglalkozás keretében játékos és interaktív formában szakképzett moderátor segítségével bemutatásra kerülnek 
az erdővel kapcsolatos tudnivalók, értékek, pl: módosítja a táj éghajlatát; szerepet játszik a terület vízgazdálkodásában és 
a talaj védelmében; a levelek működése előnyösen megváltoztatja a levegő összetételét, megnöveli oxigén - és 
vízgőztartalmát, csökkenti a szén-dioxid és a por mennyiségét; élőhelyként szolgál a növényeknek és az erdei állatoknak 
stb. A finanszírozás a teljes tervezési időszakra vonatkozik. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja - Aá-2; As-1; As-3 SZá-5 

Időtáv: 2017-2022 
 

Felelős: 

önkormányzat együttműködésben civil szervezetekkel és 
a nemzeti park igazgatósággal, valamint az erdészeti 
igazgatósággal 

Célcsoport oktatási intézmények tanulói 

Finanszírozási igény 0,25 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 
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Tájékoztató kiadvány készítése a szélsőséges időjárási és hidrológiai 

eseményekről 

SZ(10) 

Intézkedés 

A villámárvizek pusztító erejét nehéz megfékezni, de némi körültekintéssel, mérsékelhetők az anyagi károk. A 
villámárvizek okozta károkat Gyenesdiáson elsősorban a pincékben, épületekben okozott elöntések és az utak 
megrongálását jelenti. A település fekvéséből adódóan ezekre a szélsőséges hidrológiai eseményekre a jövőben egyre 
gyakrabban lehet majd számítani, célszerű tájékoztatni, felkészíteni a lakosságot a védekezés lehetőségeiről. A kiadvány 
(legfeljebb 8 oldal) elkészítésében közreműködő szerepet tölthetnek be a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága és 
a Zala Megye Katasztrófavédelmi Igazgatósága. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
- Aá-3; As-2 SZá-6 

Időtáv: 2018-2023 
Felelős: önkormányzat 

 

Célcsoport település lakossága 

Finanszírozási igény 4,5 millió  Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
 

„Óvd az erdőt – előzd meg az erdőtüzet!” tájékoztató kampány 
SZ(8) 

Intézkedés 

Az egészséges fákat megtámadó vírusok kiszárítják, félig elpusztítják a fákat, majdhogynem tökéletes tüzelővé alakítják át 
az erdőt. Az erdőtüzek komoly veszélyt jelentenek az emberéletre, a vagyontárgyakra és az úthálózatra is, de a 
legnagyobb kockázatot az értékes élőhelyek elvesztése, a csökkenő a biodiverzitás jelentik. Erdőtűz-megelőzési kampány 
célja a gyenesdiási erdőtüzek megelőzése, a tűzgyújtási szabályok bemutatása és a tűzgyújtási tilalmak közlése. A 
tájékoztató táblák bemutatják a helyes tűzrakás lépéseit, majd egy ellenőrző lista („Figyelj oda: ezt kell tenned, ha tüzet 
gyújtottál!” és „Semmiképpen ne tedd tűzgyújtáskor!”) segítségével az érintettek csökkenthetik az erdőtüzek 
kialakulásának veszélyeit. (A firelife országos erdőtűz-megelőzési projekt mintájára). A tájékoztató táblákat a túra 
ösvények mentén, valamint a népszerű turisztikai desztinációk közelében célszerű elhelyezni. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja - Aá-2; As-1; As-3 SZá-5 

Időtáv: 2018-2023 

Felelős: 
önkormányzat (együttműködve az Erdészeti 
Igazgatósággal) 

Célcsoport turisták, természetjárók, lakosság 

Finanszírozási igény 1 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
III. Természetvédelem 

 
- Gyenesdiás népi arculaténak megőrzése: népi, építészeti és kortörténeti értékek megőrzésére pályázat kiírása, 
- Virágos udvar verseny meghirdetésre kerül 
- „Egy ház palántáz” akció 
- Esővízgyűjtők beszerzése és kiosztása a lakosság részére 

 

Vizes élőhelyek bemutatása 
SZ(7) 

Intézkedés 
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A védett fajok szempontjából kulcsfontosságú a vizes élőhelyek, táplálékszerzési területek, szaporodási területek, 
telelőterületek, termőhelyek megóvásának fontosságára irányuló szemléletformálás a nemzeti parkokkal és turisztikai 
szervezőkkel együttműködve. A tájékoztatás során fontos kiemelni, hogy egy-egy faj önmagában való védelme nem 
elegendő a „túléléshez”, az élőhelyeik bolygatása, a tájidegen fajok terjedése, az intenzív turizmus komoly veszélyforrást 
jelentenek. A fent leírtakról tájékoztató táblákat és/vagy plakátokat célszerű elhelyezni a település turisták által gyakran 
látogatott területeken (strand, kerékpárút, túraútvonalak, Látogató Központ, stb mentén), az oktatási intézményekben, 
felhívva a figyelmet a védendő fajokra és azok élőhelyeinek védelmére. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja - Aá-1; As-1; As-3 SZá-4 

Időtáv: 2018-2025 
Felelős: önkormányzat 

Célcsoport lakosság és turisták 

Finanszírozási igény 0,55 millió  Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
IV. Emberi egészségvédelem 

 
- Folyamatos zöldterület karbantartás, parlagfű irtás, 
- allergén gyomnövények felmérése, 
- tájékoztató és megelőző tevékenység,  
- települési zöldterület gondozás vállalkozó bevonásával 
 

„Kilométer faló verseny” meghirdetése 
SZ(4) 

Intézkedés 

A gyerekek szüleik segítségével, minden 1 héten keresztül vásárolt terméken a feltüntetett származási hely és 
Gyenesdiás közötti távolságot feljegyzik (km), majd egy hét után összesítik, hogy az 1 héten keresztül vásárolt termékek 
hány kilométert utaztak, amíg Gyenesdiásra érkeztek. A nyertes az, akinél a legkevesebb km-t utaztak a termékek. A 
győztes egy helyi termékekből készült „termék kosarat” kaphat ajándékba. A helyes fogyasztási szokások elsajátítása 
mellett, a tanulók meggyőződhetnek arról, hogy tevőlegesen ők is hozzájárulhatnak az ÜHG kibocsátások 
csökkentéséhez! A finanszírozási igény 5 évre szól, évenkénti verseny meghírdetésekor. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja 
M-1 As-3 SZá-3 

Időtáv: 2018-2022 
Felelős: önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve) 

Célcsoport lakosság, oktatási intézmények tanulói 

Finanszírozási igény 4,25 millió Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
 

Gyenesdiás térségében jelen levő allergén- és özönfajok bemutatása 
SZ(5) 

Intézkedés 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatósággal együttműködve felmérés készítése a Gyenesdiáson és környékén élő 
leggyakoribb özön és allergén növényekről, majd egy plakáton tájékoztató rövid leírással feltüntetni a növényeket, 
ismertetve a legjellemzőbb allergiás tüneteket, illetve az özön növényeknél, hogy milyen értékes (védett) növények 
élőhelyeit foglalják el. A plakátok a település közintézményeiben, hirdető táblákon, strandon, piacon stb. kerülnek 
kihelyezésre. 
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Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletformá

lási 

célkitűzés 

kódja  Aá-1 SZá-4 

Időtáv: 2018-2022 
Felelős: önkormányzat 

Célcsoport lakosság 

Finanszírozási igény 0,55 millió  Ft 

Lehetséges forrás KEHOP 

 
 

Gyenesdiási „Polleninformáció” aloldal az önkormányzat honlapján 
SZ(6) 

Intézkedés 

 

A feladat célja az Önkormányzat honlapján létesített aloldalon keresztül hetente tájékoztatást adni az aktuálisan virágzó 
növények pollenkoncentrációjáról, különös tekintettel a szénanáthát okozó, allergén virágporszemekre. Ezenkívül az 
aloldal számos, a pollenallergiával kapcsolatos kérdésről információt adhat (megelőzése, tünetek enyhítése stb.), 
összefoglalja azokat az ismereteket, melyeket a pollenekkel kapcsolatban tudni kell. A kereszt allergia fontosságára való 
figyelem felkeltés, az egészséges táplálkozás és az allergia összefüggéseinek feltárása, javaslatok, ötletek az allergia 
mentes élet eléréséhez, pl.: „Allergia mentes kert” bemutatása. A finanszírozási igény a tervezési időszakra vonatkozik. 

Kapcsolódás a gyenesdiási klímastratégia 

célkitűzéseihez: 

Mitigációs 

célkitűzés kódja 

Adaptációs 

célkitűzés kódja 

Szemléletform

álási 

célkitűzés 

kódja - Aá-1 SZá-4 

Időtáv: 2019-2022 
Felelős: önkormányzat (civil szervezetekkel együttműködve) 

Célcsoport lakosság 

 
 
 

7. KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEK 2022-2027 IDŐSZAKRA  
        
Az állapotfelmérés és helyzetértékelés segítségével megállapíthatók azok a feladatok, amelyeket a 
település területén javasolt valósítani annak érdekében, hogy a környezet állapota a kívánt célkitűzéseknek 
megfeleljen. 
A Gyenesdiáson tervezett környezetvédelmi fejlesztéseket szükséges az országos célokhoz hozzárendelni, 
így elemezhetővé válik, hogy az adott fejlesztés mely országosan kitűzött cél megvalósításához járul 
hozzá. 
 
A Települési Környezetvédelmi Program átfogó és stratégiai célkitűzései összhangban vannak a Nemzeti 
Környezetvédelmi Program céljaival. 
 
A program átfogó célkitűzése:  

• hozzájárulni a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. 

Stratégiai célkitűzések: 
• Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak 

csökkentése 

• Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata 

• Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és 

• körforgásos működésének erősítése 
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Horizontális célkitűzések: 
• A társadalom környezettudatosságának növelése, 

• Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képesség erősítése 

• Az egyes stratégiai területek 2022-2027 tervezési periódusra megfogalmazott konkrét célkitűzéseit a 

stratégiai célkitűzések szerinti bontásnak megfelelően ismertetjük. 

Megjegyzendő azonban, hogy a kitűzött stratégiai célok teljesülése túlnyúlik egy adott tervezési cikluson, 
tehát a Környezetvédelmi Program időszakos értékelésénél a folyamatokat és tendenciákat kell figyelembe 
venni. 
 
 

7.1. AZ EMBERI EGÉSZSÉG ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG KÖRNYEZETI FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA, 
KÖRNYEZETTERHELÉS HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE   

 

7.1.1. A TELEPÜLÉS LEVEGŐMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA   
 
A 2021−2026 közötti időszakra szóló, jelenleg jóváhagyásra váró Nemzeti Környezetvédelmi Program – 
szerint, hazánkban a környezeti levegő nemzetközi összehasonlításban közepesen szennyezettnek 
tekinthető. Hazánkban a kén-dioxid (SO2) kibocsátás meghatározó forrása a lakossági fűtés és az 
energiatermelés, a nitrogén-oxidok (NOX) legnagyobb része a közlekedésből kerül a levegőbe, a nem 
metán illékony szerves vegyületek (NMVOC) kibocsátásáért gyakorlatilag az összes szektor felelős, a 
környezeti levegőben lévő ammónia (NH3) pedig a mezőgazdasági tevékenység eredménye. Az utóbbi 
években a fokozottabb egészség kockázatra való tekintettel a kisméretű aeroszol részecske (PM10, 
PM2,5) szennyezettség került a levegőminőségi szabályozás középpontjába. A kisméretű részecske 
emisszió főként a lakossági fűtéshez köthető. Ezzel kapcsolatban fő kihívást a lakossági 
tüzelőberendezésekből, illetve az avar és a kerti hulladék égetéséből származó részecske kibocsátás 
csökkentése jelenti. 
Az életminőség javításának fontos eszköze a levegőminőség folyamatos javítása. A légszennyezettség 
kialakulásának megelőzése a legalkalmasabb módszer a terhelés csökkentése érdekében, ezért minden 
tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a levegőterhelés, a szennyezőanyagok 
kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A lakossági (szilárd) tüzelésből eredő kibocsátások mérséklésének elősegítése. 

• Szmogriadó tervek készítése, rendszeres felülvizsgálata. 

• A lakosság rendszeres tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról, szemléletformálási 

kampányok szervezése (helytelen fűtési technika levegőminőségre gyakorolt káros hatásairól). 

• A lakosság rendszeres tájékoztatása a fűtéskorszerűsítést, energiatakarékosságot támogató lakossági 

pályázatokról. 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• A levegőminőség javítása, állapot romlásának megakadályozása az ipari, lakossági, települési és 

közlekedési eredetű légszennyező anyag kibocsátások csökkentésével 

• Települési levegő minőségének ellenőrzése 

• A lakosság rendszeres tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról 

• A fa-és széntüzelésű berendezések visszaszorítása, korszerűbb eszközökre cseréjének támogatása 

• Közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése 

• Közösségi közlekedés népszerűsítése 

• A kerti zöldhulladék rendszeres elszállításának folytatása (égetéses emisszió csökkentése) 
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• Zöldfelületek nagyságának további növelése 

• A helyi levegőtisztaság-védelem érdekében megfelelő kommunikáció folytatása 

 
A szakterületi célkitűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott konkrét fejlesztési javaslatok: 

• Kerékpárutak építése, kerékpározás ösztönzése 

• Tájékoztató kampány a lakosság részére a helyes fűtési gyakorlatról (ideális szobahőmérséklet, megfelelő 

fűtésszabályozás, kályhákban, kandallókban, kazánokban tüzelőanyagként nem használható anyagok) 

• Önkormányzatnál parlagfű bejelentések és szankcionálások korábbi gyakorlatnak megfelelő működtetése 

• Zöldtetők, zöldfalak fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése a nagyközségben 

• Illegális égetés (pl. légszennyező fűtési rendszer, zöldhulladék égetés) észlelés bejelenthetőségének 

megteremtése, ellenőrzési, hatósági, szankcionálási hatáskör kialakítása 

 
 

7.1.2. ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSE   
 
Az EU tagországokhoz hasonlóan Magyarországon is nőtt a zajforrások száma, valamint az általuk 
kibocsátott zaj zavaró hatása. A zajforrások alapvetően három kategóriába sorolhatók: közlekedési, ipari és 
szórakoztató létesítmények zaja. Eddigi erőfeszítések ellenére továbbra is a közlekedés maradt zajvédelmi 
szempontból az egyik legtöbb gondot okozó tevékenység.  
A probléma kezelése érdekében a 3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közutakra, valamint a 
30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalakra stratégiai zajtérképek készültek.  
 
Fontos megjegyezni, hogy a hosszú időn keresztül jelentős zajhatásnak kitett személyeknél a hallási 
problémákon túl akár keringési betegségek is felléphetnek. A zajos környezet továbbá nehezíti a 
koncentrációt, befolyásolja az alvásminőséget, így teljesítménycsökkenéshez, valamint az életminőség 
romlásához vezet. Ezért az intézkedési tervben kijelölt jelentős zajterheléssel területeken mindenképpen 
szükség van zajcsökkentési intézkedések meghozatalára. 
 
A településeken a lakosság számára veszélyes vagy károsító zajterhelések csökkentését aktív vagy 
passzív módon, különböző műszaki megoldással, adminisztratív eszközzel, illetve ezek kombinált 
alkalmazásával lehet biztosítani. Új létesítmények esetében rendkívüli fontossággal bír a zajvédelmi 
szempontok figyelembevétele már a tervezés során. A településrendezés eszközei is hosszú távon 
determinálják az érintett lakosság zajterhelési viszonyait. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A stratégiai zajvédelmi intézkedési tervek elkészítése, felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása. Az 

intézkedési tervek megvalósítása. 

• Zajcsökkentést célzó intézkedések megtétele a kisebb népességű településeken. 

• A helyi zajvédelmi szabályok megállapítása (pl. csendes övezet, zajvédelmi szempontból fokozottan védett 

terület kijelölése, ellenőrzése). 

• A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. 

• Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok figyelembevétele. 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• A 71-es út menti és a lakóövezetek forgalmának enyhítése a forgalmi zaj csökkentése céljából (átmenő 

forgalom elterelése 

• Terület- és településrendezési tervek kialakítása során a zajvédelmi szempontok figyelembevétele 

• Az önkormányzati utak állapotának javítása (kátyúzás, burkolatcsere) 
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• A jegyzői hatáskörbe tartozó zajos tevékenységek kezelése, szükség esetén passzív akusztikai védelem 

fejlesztése 

• Lakossági tájékoztatás, szemléletformálás 

 
A szakterületi célkitűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott konkrét fejlesztési javaslatok: 

• A 71-es út forgalomlassítása, jelzőrendszeres forgalomtechnikai intézkedések  

• Csatlakozás az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap akciókhoz 

 

7.1.3. EGÉSZSÉGES ÍVÓVÍZ BIZTOSÍTÁSA   
 
A lakosság ivóvízzel való ellátása a legfontosabb közszolgáltatások egyike, mely nélkülözhetetlen emberi 
szükségletet és társadalmi-közegészségügyi igényt elégít ki. Magyarország Alaptörvénye is rögzíti, hogy 
alapvető jog az egészséges ivóvízhez való hozzáférés. Magyarország településeinek közműves 
ivóvízellátása mennyiségi szempontból alapvetően rendezettnek tekinthető. További fejlesztésre 
elsősorban ivóvízbiztonsági-ivóvízminőségi téren van szükség, emellett figyelmet kell fordítani az ellátási 
hiányok felszámolására, a hálózati veszteségek csökkentésére is. Az ellátási hiányok felszámolását 
költség-hatékony módon, folyamatos közegészségügyi és vízügyi szakmai kontroll megvalósításával kell 
végrehajtani. 
 
A hazai lakosság ivóvízellátása döntően felszín alatti vízkészletekből történik, ezért e források mennyiségi 
és minőségi védelme stratégiai szintű feladat. 
Az éghajlatváltozás a vízbázis-védelmet is új kihívások elé állítja. A klímamodellek eredményeinek 
figyelembevételével rendszeresen fel kell mérni a vízbázisoknak az éghajlatváltozással összefüggő 
sérülékenységét. 
 
Gyenesdiáson a helyzetértékelés alapján szükséges az ivóvíz mennyiségét, minőségét és a szolgáltatás 
biztonságát fokozó fejlesztések megvalósítására is. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• Az ivóvízminőség-javító beruházások előkészítése és megvalósítása. 

• Indokolt esetekben az átmeneti ivóvízellátás biztosításához szükséges feltételek megteremtése. 

 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott vízművet üzemeltető szervezetek számára 
kitűzött célok: 

• Ivóvíz biztonsági tervek folyamatos felülvizsgálata. 

• A biztonságos és folyamatos közüzemi ivóvízellátás megvalósítása, a hálózati veszteségek csökkentése, a 

szükséges fejlesztések kivitelezése. 

• Az illetékességükhöz tartozó vízelosztó hálózatban az ólomcsövek teljes körű cseréje. 

• A hátralévő, mintegy 400 sérülékeny üzemelő vízbázist érintő, még meg nem kezdett vízbázis diagnosztikai 

beruházások megvalósítása pályázatokon keresztül. 

• A vízbázisok biztonságba helyezése pályázaton keresztül. 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• Egészséges ivóvízhez jutás biztosítása minden lakos számára 

• A biztonságos és folyamatos közüzemi ivóvízellátás megvalósítása, a hálózati veszteségek csökkentése, a 

szükséges fejlesztések kivitelezése. 

• Ivóvízvezeték hálózat elavult szakaszainak (elsősorban AC-vezetékek) cseréje. 
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• 2021-2035 évi Gördülő Fejlesztési Tervben előirányzott, tervezési időszakra eső beruházások 

megvalósítása 

• Üzemelő vízbázis diagnosztikai vizsgálata (a termelt réteg hidrogeológiai állapotának vizsgálata), a 

csökkenő vízhozamok okainak feltárása, új nyomásfokozó megépítése a nyomás és ivóvíz biztosnság miatt  

• Lakossági tudatosság növelése a csapvíz minőségével, lehetséges kockázataival és a vízhasználati 

szokásokkal összefüggésben 

• Hálózaton a tolózáraknák felújítása 

 

 

 

7.1.4. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS   
 
Gyenesdiáson keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása a keszthelyi szennyvíz-tisztító telepre 
történik. Itt a tisztított szennyvizek és a szennyvíziszap hasznosítása folyik, ennek hiányában 
ártalommentes elhelyezése a térség lakosságának életminőségi javításához, a közegészségügyi 
szempontok érvényesítéséhez, a környezet védelméhez, valamint a gazdaság fejlesztéséhez, fosszilis 
tüzelőanyag-igényének csökkentéséhez egyaránt hozzájárul.  
A településeknek a gazdaságos üzemeltethetőség szempontjait is szem előtt tartva kell a 
szennyvíztisztítással és szennyvízelvezetéssel kapcsolatos létesítményeit fejleszteni, a közműolló teljes 
záródását nem indokolt célként kitűzni. A rendszerbe gazdaságosan nem bevonható területeken az egyedi 
kockázatmentes kezelési, hasznosítási és elhelyezési lehetőségeket kell megteremteni. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• Közreműködés a Szennyvíz Program végrehajtásában, a szükséges beruházások megvalósítása: új 

szennyvízelvezető és - tisztító rendszerek építése, meglévő szennyvízkezelő és - elvezető rendszerek 

fejlesztése és bővítése a 2000 LE feletti agglomerációkban. 

• A lakások csatornabekötésének ösztönzésére a talajterhelési díjon kívüli pozitív ösztönző kidolgozása. 

• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő 

közszolgáltatás szervezése és fenntartása. 

• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalommentes elhelyezését biztosító előkezelő és 

fogadó létesítmények kialakítása. 

• A csatornahálózatok fejlesztése, rekonstrukciója során törekedni kell az egyesített csapadék- és 

szennyvízelvezetés fokozatos felszámolására, az érintett zöldfelületek megőrzésére 

 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott közszolgáltatói feladatok: 

• A szennyvízelvezetés- és tisztítás biztosítása, a szükséges fejlesztések megvalósítása. 

• Korszerű szállítójármű alkalmazásával, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű 

gyűjtése és megfelelő ártalmatlanítása. 

• Meglévő keszthelyi szennyvíztisztító telep tisztítási-, energia- és költséghatékonyságának javítása, 

kombinált fizikai-kémiai és biológiai módszerek továbbfejlesztése. 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
 

• A szennyvízhálózatra való rákötések számának növelése 

• A szennyvíztisztítás technológiájának fejlesztése (szennyvíztelep jelenleg bírságolt) 

• A csatornahálózat fejlesztése, ütemezett rekonstrukciója 

• A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére közszolgáltatás fenntartása 
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• A csatornahálózatra vezetett csapadékvíz mennyiségének csökkentése kiegyenlítő tározó 
létesítésével és/vagy a csapadék-rákötések kiküszöbölésével. 

• Szennyvízcsatornára történő szabálytalan rákötések feltárása a füstölési terv alapján 

• A Balaton-parton, vagy annak közelebbi vízgyűjtőjén illegális szennyvízelvezetések, kijuttatások 
feltárása 

 
 
 

7.1.5. ZÖLDFELÜLETEK VÉDELME, ZÖLDINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE  
 
A települések zöldfelületi hálózata vagy rendszere (települési zöldinfrastruktúra) magában foglalja a 
növényzettel fedett összes földfelszíni területet (pl. zöldterület, erdőterület, parkok és magánkertek) és a 
vonalas jellegű zöldfolyosókat (pl. fasorok, vízfolyásokat kísérő (zöld) folyosók), valamint a földfelszínhez 
nem kötődő növényzettel borított felületeket is (pl. homlokzati sövények, tetőkertek); a vízfelületekkel együtt 
(kék infrastruktúra) a település magasabb biológiai aktivitású felületeit alkotja. 
 

A települések zöldfelületi rendszerének funkciója – területe, szerkezete és minősége függvényében – 
sokrétű: kedvezően módosítja a helyi klímát, védelmet biztosít egyes kedvezőtlen környezeti hatásokkal 
szemben, a létesítményeket keretbe foglalja, lehatárolja, illetve összekapcsolja a település különböző 
rendeltetésű területeit, alkalmas a lakosság rekreációjára, valamint hozzátartozik a település vizuális 
megjelenéséhez.  
 

A települési környezet minőségét nagymértékben befolyásolja a művi és természeti elemeinek aránya. A 
zöldfelületeknek nemcsak hiánya, de a meglévők elhanyagolt állapota, vagy nem megfelelő kialakítása is 
problémát jelent, hiszen így alkalmatlanok sokrétű funkciójuk ellátására. A zöldfelületi rendszerek pozitív 
hatással vannak a települési klímára – ezen belül is a levegő páratartalmára, hőháztartására (hőszigetekre) 
–, a talajvízháztartásra, a levegőminőségre, valamint – mindezeken keresztül – magára az emberre is. 
Ennek megfelelően a zöldfelületek fejlesztése egyre nagyobb hangsúlyt kap. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• Zöldfelület-gazdálkodási tervezés (pl. koncepció, program kidolgozása; települési parkok stratégiai tervének 

elkészítése, rendelkezésre álló, hasznosítatlan területek felmérése és annak integrációja, valamint 

zöldfelületi fejlesztésre alkalmassá tétele a településrendezési eszközökkel összhangban) 

• A Települési Arculati Kézikönyvben a településarculatot meghatározó zöldfelületi elemek számbavétele és 

védelmük biztosítása a településképi rendeletben. 

• Zöldterületek és önkormányzati fenntartás alatt álló intézménykertek minőségi megújítása. 

• A zöldfelületi rendszerre vonatkozó környezet-egészségügyi, illetve (a Nemzeti Tájstratégiával 

összhangban) minőségi célkitűzések meghatározása. 

• A zöldfelületi rendszer monitoringja, zöldfelületi kataszter térkép és adatbázis (nyilvántartás) létrehozása. 

• Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén új zöldterület (közkert, park) kialakítása. 

• Új térbeli összeköttetések kialakítása a zöldfelületi rendszer elemei között, új zöldhálózati elemek 

létrehozása. 

• Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, esetenkénti cseréje. 

• A zöldfelület fenntartható gondozása, karbantartása, a zöldfelületi funkciók fejlesztése, bővítése, 

visszaállítása, az idegenhonos inváziós fajoktól való megóvása. 

• Az alulhasznosított területek felmérése és azok új funkcióra történő hasznosítása keretében a zöldfelületek 

növelése. 

• Zöldtető létesítések ösztönzése (pl. kedvezmények biztosításával). 

 



Ambrus Mária, tájépítész                                                                              9700 Szombathely, Pozsonyi u. 3.                

 

 

97 

• A települési klímastratégiákon keresztül a zöldfelületek fejlesztése, zöldfelületi elemek tervezése, 

átalakítása az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében (pl. vízvisszatartás zöldfelületeken, 

szélsőséges időjárási körülményeket elviselő őshonos növényfajok és fajták megválasztása, lehetőleg a 

fenntartás során felmerülő öntözési igény minimalizálása stb.) 

• Települési átfogó rekonstrukciók esetén helytakarékos közműalagút-folyosók kialakítása. 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• A zöldfelületi rendszerre vonatkozó környezet-egészségügyi, illetve minőségi célkitűzések meghatározása 

• A zöldfelületi rendszer monitoringja, zöldfelületi kataszter térkép és adatbázis létrehozása 

• Települési Arculati Kézikönyvben megfogalmazott előírások betartása 

• Új lakó-, illetve egyéb beépítésre szánt területek kijelölése esetén új zöldterület (közkert, park) kialakítása 

• Új térbeli összeköttetések kialakítása a zöldfelületi rendszer elemei között, új zöldhálózati elemek 

létrehozása 

• Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, esetenkénti cseréje. Egységes fásított 

utcaképek kialakítása. 

• A zöldfelület fenntartható gondozása, karbantartása 

• Zöldfelület további növelése 

• A helyi lakosság és intézmények bevonása a települési zöldfelületek tervezésébe és fenntartásába 

• A zöldterületek kialakításának támogatási rendszerének fenntartása/fejlesztése 

• Gazdasági területek körüli védőfásítások végrehajtása 

 
A szakterületi célkitűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott konkrét fejlesztési javaslatok: 

• A régi játszóterek műszaki állapotának a felülvizsgálata, a felülvizsgálat eredményének a birtokában azok 

átalakítása, felújítása. 

• Játszóterek bekerítése és vagyonvédelmi rendszer kialakítása, ivókutak és illemhelyek telepítése (Faludi út, 

Diási park) 

• Elöregedett fák felmérése, kivágása, pótlása, veszélyes fák tervszerű gallyazása (Fürdő utca, Oppel Imre 

sétány) 

• Utcabútorok karbantartása (szoborpark, faragott térplasztikák) 

• automata öntözőrendszerek telepítése (strandok) 

• A Balaton-parti iszapkazetták elöregedett növényzete egy részének előírt véghasználatának megvalósítása 

• A játszóterek környezetének és az iskolaudvar közparkká alakítása 

 

 

7.2. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS ERŐFORRÁSOK VÉDELME, FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA   
 

7.2.1. A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE, TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
 
Magyarországon kialakult gazdag élővilág többnyire kisebb kiterjedésű és mozaikos elhelyezkedésű 
elemekből áll, melyek megőrzése nehéz feladat. Az éghajlat változása, a társadalom folyamatosan 
növekvő terület-, energia- és anyagigénye miatt a természeti környezet és az élő rendszerek egyre 
súlyosabb terheléseknek vannak kitéve.  
Az élőhelyek feldarabolódását jelentős mértékben a közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a területek 
beépítése okozza. A fragmentálódott és így elszigetelődött élőhelyek közötti ökológiai kapcsolatok hiánya 
jelentősen hozzájárul a természetes populációk fennmaradási képességeinek csökkenéséhez, a 
veszélyeztetett fajok számának növekedéséhez. 
Az élővilághoz kapcsolódó programpontok mindegyike azt a célt szolgálja, hogy a biológiai sokféleség 
fenntartásával, növelésével megmaradjon a természetes állapot.  
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A természet védelme nem csupán a védett területekre, hanem a nem védett területekre, a táj egészére is ki 
kell, hogy terjedjen. Az idegenhonos inváziós fajok megállíthatatlannak tűnő terjedése – az élőhelyvesztés 
mellett – napjainkban a biodiverzitásra ható legerősebb veszélyeztető tényező. 
 
A táj védelmének célja a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzése és fenntartása, amely 
magában foglalja a táj szerkezetének, jellegének, ökológiai, ökonómiai és tájesztétikai potenciáljának 
megőrzését, változásának nyomon követését. A táj védelme elsősorban a terület- és településrendezési 
eszközök szabályozási előírásain, valamint egyes egyedi hatósági eljárásokban érvényesíthető. Az egyedi 
tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzeti park igazgatóságok feladata, ugyanakkor a 
településrendezési terveknek tartalmaznia kell a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A meglévő helyi védett természeti területek védettségének fenntartása, állapotuk megőrzése 

• A tervezett, illetve szükségessé váló helyi védetté nyilvánítási eljárások lefolytatása 

• A megyei és a települési tervekben a természet- és tájvédelmi szempontok érvényesítése 

• Részvétel az egyedi tájértékek kataszterezésében és megőrzésében. 

• Együttműködés a helyi érintettekkel a tájvédelmi célok megvalósításában 

• Az inváziós növény- és állatfajok terjedésének megelőzése, visszaszorítása 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• A meglévő helyi védett természeti területek védettségének fenntartása, állapotuk megőrzése 

• A zöldfelületek felülvizsgálata, a helyi védelemre érdemes területek védettség alá helyezése 

• Települési tervekben a természet- és tájvédelmi szempontok érvényesítése 

• Részvétel az egyedi tájértékek kataszterezésében 

• Az inváziós növény- és állatfajok terjedésének megelőzése, visszaszorítása 

• A zöldfelületek kialakítása során elsősorban az őshonos növényfajok telepítése 

• Zöldfelületek ellenőrzése, idegenhonos és özönfajok gyérítése 

 
 

7.2.2. TALAJOK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA  
 
Magyarország egyik legfontosabb, feltételesen megújuló természeti erőforrása a talaj, melynek védelme, 
termékenységének fenntartása nem csupán a földhasználó, hanem a társadalom hosszú távú érdeke is. A 
talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú távú 
fenntartása az élelmiszerbiztonság szempontjából kiemelkedő feladat, mindazonáltal a talaj védelme 
környezeti érdek is. 
A talaj-degradációs folyamatok számos esetben a helytelen földhasználat, a talajvédelmi szempontokat 
figyelmen kívül hagyó gazdálkodás miatt alakulnak ki és a talajtermékenység csökkenése mellett a 
mezőgazdasági termelés költségeinek növekedését, az ökológiai, vízháztartási (növekvő 
aszályérzékenység) körfolyamatok felbomlását, a kockázatos anyagok felhalmozódását 
(élelmiszerbiztonság), valamint a vizek, ivóvízbázisok elszennyeződését eredményezik. A fenntartható 
talajhasználat megvalósításában fontos szerepe van az integrált tápanyag-gazdálkodásnak.  
A talajjavításában a jövőben fontos szerepe lehet a műtrágyázást kiváltó, komposztált biológiai hulladéknak 
és mezőgazdasági mellékterméknek. További fontos szempint, hogy a tervezett önkormányzati fejlesztések 
a zöldmezős beruházások helyett barnamezős területeken valósuljanak meg. 
 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• A talajtakaró ésszerű használata és védelme 



Ambrus Mária, tájépítész                                                                              9700 Szombathely, Pozsonyi u. 3.                

 

 

99 

• Az integrált földhasználati rendszer megteremtése 

• Az ökológiai gazdálkodás ösztönzése, tudatformálás 

• Barnamezős beruházások ösztönzése 

 

7.2.3. VIZEINK VÉDELME ÉS FENNTARTHATÓ HASZNÁLATA   
 
A víz korlátozottan rendelkezésre álló, megújuló, sérülékeny természeti erőforrás, mely mind az 
életminőség, mind a gazdaság alakulásában meghatározó tényező. A víz nemzeti vagyon, annak 
mennyiségi és minőségi megőrzése megköveteli a vízzel, a vízkészlettel való megfelelő gazdálkodást.  
 
Az társadalmi és gazdasági tevékenységek jelentős hatást gyakorolnak mind a hidrológiai folyamatokra, 
mind a készletek mennyiségére és minőségére. Mindezek mellett figyelembe kell venni az éghajlatváltozás, 
az urbanizáció kedvezőtlen hatásait is. 
A vízvédelmi szabályozás alapját a Vízkeret Irányelv előírásai jelentik, melyek alapvető célja a vizek 
ökológiai, kémiai és mennyiségi állapotának védelme, a fenntartható vízgazdálkodás feltételeinek 
biztosítása. A VKI végrehajtásának legfontosabb eszközei a hatévente felülvizsgálandó vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek (VGT) és az azokhoz tartozó intézkedési programok. A VGT2 szerint a hazai vizek a jó 
ökológiai állapotát/potenciálját várhatóan csak 2027 után lehet elérni. A vízgyűjtő-gazdálkodási 
problémákat részben a helyi szinten végzett intézkedésekkel lehet megoldani, ezért nagy jelentősége van a 
települési tervekben megfogalmazott és megvalósított fejlesztéseknek. 
 
A klímaváltozás, a területhasználatok megváltozása hatására az árvízvédelem fokozott jelentőségű. A 
magas kockázatot hordozó árhullámok kialakulása napjainkban számos települést, köztük Gyenesdiást is 
érinti. Fontos a települések árvízi biztonságának növelése, illetve az egyre gyakoribb villámárvizek miatt a 
víz okozta károk megelőzése, csökkentése érdekében természetes vízvisszatartási megoldások 
alkalmazása. A kiépült védművek megerősítése mellett nagyobb hangsúlyt kell fektetni a vízkészleteknek 
az aszályos időszakra történő tározására, átmentésére. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá a víztakarékos technológiák elterjesztésére, mind a kommunális, 
mind a mezőgazdasági vízfelhasználások terén. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A belterületi vízrendezésekkel a csúcsidejű víztöbbletek által okozott károk csökkentése és a vízhiányos 

időszakokban fontos vízkészletek helyben tartása. 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• A felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelme 

• Csapadékvíz elvezető rendszer állapotának felmérése, kritikus pontok meghatározása  

• Csapadékvíz elvezető rendszerre vonatkozó tisztítási, karbantartási és felújítási terv készítése, és a terv 

megvalósítása 

• Új csapadékvíz-elvezető művek kiépítése  

• Csapadékvíz betározási lehetőségeinek vizsgálata 

• A belvízelvezető művek feliszapolódásának megakadályozása, gyomnövényektől való megtisztítása 

• Felhagyott hulladéklerakó területén monitoring tevékenység folytatása 

A szakterületi célkitűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott konkrét fejlesztési javaslatok: 
• A Vízkárelhárítási és Vízminőség Védelmi Tervben veszélyeztetett területként felsorolt településrészek 

vízrendezésének megoldása 

• A Klímabarát települések Szövetségével közös vízmegtartási pályáaztokban való részvétel, lakossági 

meghírdetése 
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7.3. AZ ERŐFORRÁS-TAKARÉKOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA, A GAZDASÁG ZÖLDÍTÉSE ÉS 

KÖRFORGÁSOS MŰKÖDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE   
 
A könnyen hozzáférhető erőforrások szűkössége, a növekvő környezeti terhelés, az átalakuló fogyasztói 
igények és az innovatív technológiák térnyerése egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy célként fogalmazódik 
meg a termelés körforgásos jellegének erősítése. Az Európai Bizottság 2020. március 11-én mutatta be a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó új cselekvési tervet, amely szerint a termékek környezetre gyakorolt 
hatásának csökkentése érdekében változtatni kíván a „kitermelés-előállítás-felhasználás-ártalmatlanítás” 
lineáris modelljén. 
A folyamat részét képezi az innovatív, környezetbarát termékfejlesztés, az anyagok és erőforrások 
környezettudatos felhasználása, a termékek élettartamának növelése, továbbá az anyagoknak a lehető 
leghosszabb ideig a gazdasági ciklusban tartása (elutasítás, csökkentés, javítás, újrafelhasználás, 
újratervezés és újrafeldolgozás), mely célok egyben segítik a fogyasztói szokások kedvező irányú 
változtatását, illetve válaszolnak az új, környezettudatos fogyasztói igényekre. 
Ezen elvek érvényesülésével a kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése és a természeti erőforrások 
hatékonyabb felhasználása révén jelentős lépést lehet tenni a fenntarthatóság irányába. 
 
 

7.3.1. A FOGYASZTÁS KÖRNYEZETI HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE   
 
A lakosság értékrendje és életmódja alapvetően határozza meg fogyasztási szokásait, amely hatással van 
a környezet állapotára. Az élelmiszerfogyasztás, a lakásfenntartás és a közlekedés felelős a környezetet 
érő terhelések 70-80%-áért, valamint ezek alkotják a háztartások kiadásainak jelentős részét. Ugyanakkor 
az egyének saját fogyasztási szokásaikat kevésbé tudják összefüggésbe hozni olyan átfogó problémákkal, 
mint az ökoszisztémák védelme vagy az éghajlatváltozás. 
A fogyasztás fenntarthatóbbá tétele érdekében közérthető és színvonalas tájékoztatást kell nyújtani a 
lakosságnak a környezet és az ökoszisztéma szolgáltatások állapotáról, a várható folyamatokról, ezeknek 
a jelenlegi fogyasztási és életmódmintákkal való összefüggéseiről, a változtatás lehetséges módjairól. 
A jelenlegi fenntarthatatlan tendencia csak úgy fordítható meg, ha a fogyasztó tájékozott, döntésképes, és 
átérzi választásának környezetre gyakorolt hatását, jelentőségét.  
 
A körforgásos gazdaságra történő átmenethez szükség van az állampolgárok aktív szerepvállalására a 
fogyasztási minták megváltoztatása terén is. A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentését segítheti a 
rövid ellátási láncok elterjesztése, amely a helyi gazdaságfejlesztéshez is hozzájárul. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A környezettudatos fogyasztói magatartás elterjesztését elősegítő szemléletformálási kampányok, akciók 

megvalósítása 

• Helyi fogyasztói közösségek szervezésének ösztönzése (pl. az érintett felek közötti kapcsolatépítés 

elősegítése) 

• Helyi piacok létesítésének, illetve működtetésének ösztönzése 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• Vásárlói tudatosság erősítését célzó kampányok és akciók végrehajtása 

• A helyi termékeket kínáló rendezvények támogatása. 

• A helyi termelői piac népszerűsítése 

• Környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerűsítése 
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7.3.2. ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS HATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA, A MEGÚJULÓ ENERGIA-
HASZNOSÍTÁS NÖVELÉSE   

 

Az energiaellátás meghatározó a társadalmi jólét és a gazdaság működése szempontjából, ugyanakkor a 
környezet számára az energiatermelés és - fogyasztás lényeges terhelést jelent: a természeti erőforrások 
felhasználásával, az üvegházhatású gázok és más légszennyezőanyagok kibocsátásával, földhasználattal, 
hulladéktermeléssel jár.  
 
Ezek hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz, a természetes ökoszisztémák és az épített környezet, illetve az 
emberi egészség károsodásához, amik összességében kedvezőtlenül hatnak mind az életminőség 
alakulására, mind a gazdaság működésére. Emiatt kiemelten fontos, hogy az energiaszükségletek 
kielégítése a környezeti fenntarthatósággal összhangban valósuljon meg. 
Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság javítása, a megújuló erőforrásokra alapozott 
fűtési/hűtési megoldások alkalmazása, a közintézményi, ipari és közlekedési célú energiafelhasználás 
csökkentése, illetve a megújulókon alapuló decentralizált energiatermelés ösztönzése a környezetre és az 
emberi egészségre káros kibocsátások elkerülése mellett hozzájárul az energiafüggetlenség és az 
energiabiztonság megerősítéséhez. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása (fűtési, 

hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés). 

• Helyi megújuló energiaforrások lehetőség szerinti, decentralizált felhasználása a környezeti szempontok 

figyelembevételével. 

• Távhőellátó rendszerek energiahatékonyságának növelése. 

• Az energiatakarékosság és –hatékonyság elterjesztését szolgáló szemléletformálási programok, 

kampányok, akciók, tanácsadás megvalósítása. 

 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• Középületek, közintézmények energiatakarékos működtetése, energiahatékonyságának javítása (fűtési, 

hűtési és világítási rendszerek modernizálása, tanúsítása, épületszigetelés) 

• Közvilágítás energiahatékony fejlesztése 

• Megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítása 

• Fenntartható Energiagazdálkodási Akciótervben (SEAP) vállalt értékek monitorozása 

• SECAP készítése a közintézményekre 

• Az energiatakarékosság és –hatékonyság elterjesztését szolgáló szemléletformálási programok, 

kampányok, akciók megvalósítása 

 
A szakterületi célkitűzésekkel kapcsolatban megfogalmazott konkrét fejlesztési javaslatok: 

• A helyi tömegközlekedés fejlesztése, elektromos buszok beszerzési lehetőségeinek megvizsgálása, okos 

alapon működtetett utas tájékoztató rendszer megvalósítása 

• Önkormányzati intézmények épületeinek energetikai felújítása (hőszivattyús megoldások, fotovoltaikus 

további korszerűsítések) 

• Közvilágításban: új, költséghatékony, időjárásálló, valamint hosszú élettartamú LED-es lámpatestek 

felszerelése, napelemes kandeláberek számának növelése 

• Elektromos töltőpontok kialakítása az elektromos autók töltéséhez 

• Okos padok kihelyezése (napelemes megoldással) 
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7.3.3. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS   
 
A környezet és az emberi egészség védelme érdekében minden tevékenységet úgy kell megtervezni és 
végezni, hogy az biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, illetve környezetkímélő ártalmatlanítását.  
A hulladékgazdálkodásnak fontos szerepe van a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás 
kialakításában, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának javításában, az anyagok termelési-fogyasztási 
körforgásban tartásában, az üvegházhatású gáz kibocsátás mérséklésében. 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Program vonatkozó pontja nem nevesít feladatokat kifejezetten az 
önkormányzatok számára, azonban a kormányzat számára nevesített feladatok közül több egyértelműen 
önkormányzati célként is értelmezhető, ezek az alábbiak: 

• A hulladék keletkezésének megelőzéséhez kapcsolódó intézkedések megvalósítása. 

• Meglévő települési hulladék előkezelő rendszerek fejlesztése, átalakítása (pl. MBH üzemek átalakítása). 

• A települési hulladékgyűjtő szigetek közegészségügyi karbantartásának folyamatos biztosítása. 

• A települési hulladék hasznosító kapacitások fejlesztése technológiafejlesztéssel és/vagy új technológiák 

kiépítésével. 

• Települési hulladék egyes frakcióinak újrahasználatra történő előkészítését szolgáló fejlesztések 

végrehajtása. 

• Biohulladék és háztartási sütőolaj kötelező elkülönített gyűjtését szolgáló rendszer kialakítása, működtetése. 

• Textilanyagok kötelező elkülönített gyűjtését szolgáló rendszer kialakítása, működtetése. 

• A veszélyes hulladék keletkezésének megelőzése, gyűjtésének, hasznosításának, továbbá környezetkímélő 

ártalmatlanításának fejlesztése, a lakosságnál képződött veszélyes hulladék elkülönített gyűjtését szolgáló 

rendszer fejlesztése. 

• Egyéb kiemelt hulladékáramok (építési-bontási hulladék, gumiabroncs stb.) elkülönített gyűjtését szolgáló 

rendszer fejlesztése. 

• A csomagolási hulladék elkülönített gyűjtésének, újrafeldolgozásának növelését elősegítő intézkedések 

megvalósítása. 

• Meglévő csomagolási papír, műanyag, üveg, fém és zöld hulladék elkülönített gyűjtését szolgáló rendszer 

működtetése, fejlesztése (pl. kiterjesztés nem csomagolásokra is). 

• Az illegálisan lerakott hulladék keletkezésének megelőzése, az illegális hulladéklerakók felszámolása és 

visszatermelődésük megakadályozása. 

• A hulladéklerakók rekultivációja 

• Az illegális hulladékégetés visszaszorítása. 

• A lakosság szemléletformálása, tájékoztatása a hulladék megelőzésére, hasznosítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó előírásokról és lehetőségekről 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• A hulladék keletkezésének megelőzéséhez kapcsolódó intézkedések megvalósítása 

• A települési hulladékgyűjtő szigetek közegészségügyi karbantartásának folyamatos biztosítása 

• Hulladékgyűjtő szigeteken tartósabb, fém gyűjtőedények arányának növelése 

• Az illegálisan lerakott hulladék keletkezésének megelőzése, az illegális hulladéklerakók felszámolása és 

visszatermelődésük megakadályozása, megfelelő szankciók kidolgozása 

• Önkormányzat minden intézményében a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése 

• Szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése érdekében jobb együttműködés a lakossággal 

• Kereskedelmi és vendéglátó egységek közterületi tisztántartási kötelezettségének betartatása 

• A háztartási sütőolaj és zsiradékok elkülönített gyűjtési rendszerének bővítése  

• Textilhulladékok elkülönített gyűjtési rendszerének további bővítése 
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• A lakosság szemléletformálása, tájékoztatása a hulladék megelőzésére, hasznosítására és 

ártalmatlanítására vonatkozó előírásokról és lehetőségekről 

• Lakosság tájékoztatása az építkezés és felújítás során keletkező építési-bontási hulladékok tárolásának és 

elhelyezésének módjáról 

• Lakossági lomtalanításról tájékoztatás nyújtása 

• Lakossági komposztálás támogatása 

• Dohányboltok és vendéglátóhelyek számára szelektív gyűjtésre irányuló ösztönzési rendszer kialakítása 

 

7.3.4. AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE, FELKÉSZÜLÉS AZ 

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAIRA   
 
A klímaváltozás mérséklése érdekében globális szintű összehangolt cselekvésre van szükség, ehhez 
biztosít átfogó keretet globális klímapolitika jövőjével foglalkozó Párizsi Megállapodás, mely minden ország 
számára kibocsátás-szabályozással, alkalmazkodással, ezek tervezésével, és a végrehajtással 
kapcsolatos kötelezettségeket ír elő. 
Magyarországon a Párizsi Megállapodásban megfogalmazottakat az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezmény Részes Feleinek 21. Konferenciáján elfogadott Párizsi Megállapodás kihirdetéséről szóló 
2016. évi L. törvény összegzi. A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve Magyarország Kormánya 
elfogadta az 2050-es klímasemlegességet célzó Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (NTFS) tervezetét.  
 
A klímasemlegesség kifejezés egy olyan egyensúlyi helyzet kialakítására utal, ahol egyensúly jön létre az 
üvegházhatású gázok emberi eredetű forrásokból való kibocsátási értékei és a nyelők általi, légkörből 
történt kivonási értékek között. 
Míg a kibocsátás csökkentési feladatok leginkább globális összefogással valósíthatók meg, a változó 
klímához való alkalmazkodási törekvések helyi és regionális szinten vezethetnek eredményre. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• Térségi és helyi klímavédelmi (mitigációs és adaptációt segítő) stratégiák kidolgozása és megvalósítása, 

összhangban a települési fejlesztési és környezetvédelmi tervekkel, programokkal, szabályozási kerettel. 

• Integrált csapadékvíz-gazdálkodási terv kidolgozása. 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• Helyi klímavédelmi (mitigációs és adaptációt segítő) stratégiák kidolgozása 

• Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek bővítése, a megelőzési ésalkalmazkodási intézkedésekkel 

kapcsolatos tájékozottság növelése 

 

7.3.5. AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS KÖRNYEZETI ASPEKTUSAI   
 
A társadalom környezettudatosságának erősödéséből adódóan az utóbbi években megváltoztak az 
erdőkkel szemben támasztott elvárások. Az erdők gazdasági szerepének elismerése mellett előtérbe 
kerültek az erdő környezet- és természetvédelmi, közjóléti (egészségügyi, szociális, turisztikai) és 
esztétikai funkciói. A hazai erdőkhöz kötődő faj- és egyedszám azt jelzi, hogy az erdőknek kiemelt szerepe 
van a biológiai sokféleség megőrzésében. 
A klímaváltozásra való felkészülés és alkalmazkodás érdekében az erdők és egyéb faállományok (pl. 
fasorok, fásítások, agrárerdészeti rendszerek) területének növelése fontos célkitűzésként jelenik meg a 
stratégiai tervezés során. Bizonyos területeken az erdők az eróziós folyamatok mérséklésében is jelentős 
szerepet játszanak. 
Az erdősítéseknél és az erdőhasználatoknál kiemelt figyelmet kell fordítani az erdőgazdálkodás, 
vízgazdálkodás, természetvédelem és a klímavédelem szempontjainak összehangolására.  
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Az erdősítést az adott táj és ökoszisztéma működéséhez kell igazítani, figyelembe véve pl. az 
éghajlatváltozás hatására megváltozó környezeti feltételeket.  
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 
Kifejezetten az Önkormányzatoknak dedikált feladatot a Nemzeti Környezetvédelmi Program nem határoz 
meg ezen a területen, de az alábbi kormányzati feladatok integrálása javasolt az egyéb, jelen programban 
kitűzött célok elérése során: 

• Az erdősítés támogatása, az őshonos, elegyes erdők telepítésének előnyben részesítése. 

• Az erdők környezeti állapota fenntartásának, javításának, illetve az erdők természetességének javítását és 

közjóléti értékének növelését biztosító beruházások támogatása. 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• Új fásítási/erdőtelepítési lehetőségek vizsgálata, parkosítások 

• Őshonos, elegyes erdőalkotó, szárazságtűrő fafajok telepítésének előnyben részesítése (parkok és 

játszóterek környezetében) 

• Meglévő erdőterületek karbantartása (Balaton-parti zagykazaetták) 

 
 

7.3.6. KÖZLEKEDÉS ÉS KÖRNYEZET   
 
A közlekedés bár különböző mértékben, de a környezet minden elemére hatással van (levegő- és 
zajszennyezés, üvegházhatású gázok kibocsátása, az infrastruktúra kiépítésével összefüggésben az 
élőhelyek feldarabolása stb.), ezért különösen fontos a környezetet kevésbé terhelő közlekedési módok és 
alternatívák előnyben részesítése, ösztönzése.  
A turisztikailag frekventált települési közlekedésben mára kialakult zsúfoltság csak a felszíni közlekedésben 
részt vevő járművek számának csökkentésével és a közösségi közlekedés egyidejűleg javuló kínálatával, 
az utazási forgalom átterelésével valósítható meg.  
A közlekedési módok összekapcsolása a közlekedés hatékonyabbá tétele mellett a környezetre gyakorolt 
káros hatások csökkentéséhez is hozzájárul. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A mobilitási igények csökkentése településtervezési, forgalomszervezési és szabályozási eszközök 

segítségével (pl. alacsony kibocsátású zónák létesítése). 

• A közlekedési igényt, személygépjármű forgalmat csökkentő kampány szervezése (pl. autómentes nap). 

• A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járda- és kerékpárút- építés, valamint ezek 

karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása). 

• Kerékpártárolás, -bérlés, -kölcsönzés feltételeinek megteremtése, fejlesztése. 

• A közösségi közlekedés (infrastruktúra, járműpark) fejlesztése. 

• Az éghajlatváltozás közlekedési infrastruktúrát és eszközparkot érintő hatásainak felmérése, az alapján az 

indokolt megelőzési intézkedések megtétele (pl. megállóhelyek árnyékolása, közösségi közlekedési 

eszközök légkondicionálása). 

• A települési úthálózat por-, illetve síkosság mentesítése (környezetbarát anyagok alkalmazásával) 

• Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással, folyamatos tájékoztatással. 

• A kis fajlagos szennyezőanyag kibocsátású tömegközlekedési járművek számának és arányának növelése. 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• Közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés csökkentése a településközpontot elkerülő úthálózat 

fejlesztésével 
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• Forgalomtechnikai felülvizsgálatban megfogalmazottak tervezése és megvalósítása 

• Útburkolat karbantartása 

• A közösségi közlekedés (infrastruktúra, járműpark) fejlesztése 

• A kis fajlagos szennyezőanyag kibocsátású tömegközlekedési járművek számának és arányának növelése 

• A gyalogos és a kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása (járda- és kerékpárút- építés, valamint ezek 

karbantartása, a biztonságos használat feltételeinek javítása) 

• A települési úthálózat por-, illetve síkosság mentesítése (környezetbarát anyagok alkalmazásával) 

• További parkolók létesítése a balaton-parton (strandok, piac) 

• Nyilvános töltőpontok kialakítása elektromos járművek részére 

• Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással, folyamatos tájékoztatással. 

• Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap akciókhoz való csatlakozás 

 
 

7.3.7. TURIZMUS ÉS KÖRNYEZET   
 
A turisztikai úti célok minősége és vonzereje szorosan összefügg a természeti értékek állapotával, ezek 
jelentős vonzerőt képviselnek, infrastruktúra nélkül azonban nem képeznek piacképes turisztikai terméket. 
A turizmus hozzájárulhat a természeti értékek ismertségéhez, az egészséges életmód elterjesztéséhez, 
ugyanakkor a látogatók számának bővülése és az infrastruktúrák fejlesztése jelentős környezeti 
igénybevétellel és terheléssel járhat, illetve a jelentős közlekedési és energiaigények miatt számottevő 
üvegházhatású gáz kibocsátást is eredményez. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott önkormányzati feladatok: 

• A természeti és környezeti értékek fenntartható módon történő bemutatását szolgáló fejlesztések, 

programok megvalósítása, kiemelten a natúrparkok területén. 

• Az erdei óvoda és iskola intézmények, valamint a természet- és környezetvédelmi oktatóközpontok 

szerepének erősítése e tevékenységekben. 

• A turisztikai építési beruházásokban az erőforrás-takarékos módok alkalmazása, a turisztikai létesítmények 

működtetése, a programok szervezése során a környezeti szempontok fokozott figyelembevétele. 

• A természet bemutatását szolgáló létesítmények fejlesztése. 

• A helyi értékek megismerését, bemutatását lehetővé tevő útvonalak kialakítása, fenntartása. 

• A falusi és vidéki szálláshelyek ökoturisztikai igényeknek megfelelő fejlesztése, speciális öko-szálláshelyek 

kialakítása. Vendéglátóhelyek környezet- és egészségtudatos szempontok szerinti fejlesztése. 

• Környezetbarát közlekedési módok használatának ösztönzése, elősegítése. 

• Hagyományos és helyi termékek előállítása, márkatermékként való terjesztése; helyi sajátosságokhoz 

igazodó rendezvénykínálat fejlesztése (pl. környezetbarát gazdálkodást bemutató programok); komplex 

szolgáltatás-csomagok kialakítása a különböző célcsoportoknak. 

• Közönségkapcsolatok fejlesztése (sajtócikk, tévéműsor, könyv stb.), korszerű informatikai és 

kommunikációs eszközökre épülő tájékoztató, látogatói információs hálózat kialakítása és működtetése. 

• Irányelvek és etikai kódexek kialakítása, terjesztése a helyi értékek megőrzése érdekében. 

• Öko-szemléletű minőségbiztosítási rendszer kiépítése. 

• Honlapok folyamatos fejlesztése, bővítése. 

A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 
• A természet bemutatását szolgáló létesítmények fejlesztése 

• A helyi értékek megismerését, bemutatását lehetővé tevő útvonalak kialakítása, fenntartása 

• Öko-szálláshelyek kialakításának támogatása 

• Kerékpáros turizmus fejlesztése 

• Honlap fejlesztése, ahol a helyi öko-turisztika programok és desztinációk nyomon követhetők 



Ambrus Mária, tájépítész                                                                              9700 Szombathely, Pozsonyi u. 3.                

 

 

106 

7.3.8. A KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLET ÉS GONDOLKODÁSMÓD ERŐSÍTÉSE   
 
A környezeti szemléletformálás célja, hogy az állampolgárok tájékozottak legyenek a szűkebb és tágabb 
környezetük állapotáról, a táji- és a biológiai sokféleség értékéről és jelentőségéről, az ökoszisztéma 
szolgáltatások fontosságáról, a vizek értékéről és szerepéről, a környezetvédelem szükségességéről és 
ismerjék az életmódjuk, az általuk is használt termékek, eszközök környezeti kockázatait, azok 
következményeit, a megelőzés és mérséklés lehetőségeit,  
továbbá akarjanak tenni a környezet megóvása érdekében. Ismerjék meg és alkalmazzák a természeti 
erőforrásokkal való gondos bánásmód lehetőségeit (energia- és víztakarékosság, hulladékcsökkentés stb.). 
Mindez összefügg a klímatudatosság erősítésével is. 
 
A környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a 
döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, 
példaértékű cselekvések támogatása, bemutatása, elismerése, illetve a környezeti szempontból helytelen 
viselkedés, közösségnek okozott kár számonkérése és társadalmi elítélése. 
A környezeti nevelés és oktatás a személyes példaadással párosuló ismeretátadáson keresztül, a képzés 
pedig a fenntarthatóságra neveléssel, az ehhez szükséges tudás átadásával ösztönzi a környezettudatos 
szemlélet alakulását annak érdekében, hogy az egyén képes legyen döntéseiben és életvitelében is 
alkalmazni, viselkedése szerves részévé tenni az elsajátított ismeretanyagot. 
 
A Nemzeti Környezetvédelmi Programban megfogalmazott cselekvési irányok, feladatok: 

• Az oktatás területén a környezettudatosság erősítése 

• A társadalmi szemléletformálás területén a környezettudatosság erősítése 

 
A Települési Környezetvédelmi Programban meghatározott célkitűzések: 

• Környezeti nevelés folyamatos integrálása a pedagógiai munkába környezetvédelmi vonatkozású 

világnapokon programok szervezése 

• Környezetvédelem, természetvédelem témájú rendezvények támogatása 

• Nem kifejezetten környezetvédelmi jellegű helyi rendezvényeket felhasználása a környezeti 

szemléletformálásra 

• Környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek működésének további támogatása 

• Környezettudatosság erőteljes megjelenítése a helyi médiában 

• Környezetvédelmi témájú versenyek rendezése 

 
 

8. KLÍMAVÉDELMI JÖVŐKÉP 
 
Gyenesdiás jövőképének kialakításához figyelembe vettük a település meglévő stratégiai 
dokumentumait, a Települési Alkalmazkodási Barométer (TAB) főbb megállapításait, valamint 
az önkormányzat munkatársaival folytatott szakmai egyeztetéseken elhangzottakat.  
Ezek figyelembe vételével Gyenesdiás jövőképének legfontosabb alkotó elemei a következők: 
 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET SZEREPE A TELEPÜLÉS ÉLETÉBEN 
A környezeti, táji és természeti értékek megóvása, illetve a természet védelmének szem 
előtt tartása a település gazdasági, társadalmi fejlesztése során kiemelt jelentőséggel bír. Ezért 
a települési értéklista alapján elkészült a nagyközség épített és természeti örökség-érték 
leltára is. A településkép javítása érdekében a táj-rehabilitáció és a műemlékvédelem, a 
közterületek rendezése mind fontos feladat a településen.  
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Az értékes táji- és természetikörnyezet jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll, a település 
természeti értékei kétnagy területhez kötődnek: a Keszthelyi-hegységhez és a Balatonhoz. Elsősorban 
növényföldrajzi szempontból kiemelkedő az élővilág és a táj. A legértékesebbek a nyílt és zárt 
dolomit sziklagyepek, a szikla- és pusztafüves lejtő sztyepprétek, valamint a cserszömörcés 
karszt-bokorerdők.  
A Balaton Natura 2000-es élőhely, kiemelt jelentőségű természet megőrzési és madárvédelmi terület, 
fontos madárélőhely. A helyi környezetvédelmi rendelet kiemelten kezeli a Balaton parti nádasokat, melyek 
fokozott védelem és kiemelt oltalom alatt állnak.  
A János-forrás és a Festetics-forrás védelme szintén kiemelt feladatként jelenik meg a település életében, 
mivel Gyenesdiás a felszín alatti víz minősége szerint kiemelten érzékeny terület. 
 
AZ EGÉSZSÉG ÉS KLÍMATUDATOSSÁG SZEREPE GYENESDIÁSON 
A település küldetésének, jövőképének egyik fontos alkotó eleme, hogy a település 
lakóinak életminősége, komfortérzete jelentősen javuljon és a település turisztikai vonzereje 
tovább erősödjön.  
Gyenesdiás önkormányzata nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a településfejlesztés során olyan 
programok, beruházások valósuljanak meg, melyek lehetőséget teremtenek a vonzó vidéki életmód 
megteremtésére, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások megelőzésére, csökkentésére. 
Ennek megvalósítását két irányból közelíti meg a település, egyrészt a családbarát településfejlesztésben, 
másrészt a fenntartható fejlődésen alapuló környezettudatos gazdálkodásban és fejlesztéspolitikában, 
mely során elérendő cél, hogy az emberek belső igényévé váljon a tiszta, egészséges környezet 
és mindez párosuljon egy környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával.  
Ezt támasztja alá az I. Balatoni Hal- és Termelői Piac kezdeményezés, ahol a helyi és környékbeli 
termelők kínálják portékáikat, házias ételeiket, mindez szombatonként tematikus és 
családbarát rendezvények kíséretében zajlik. Az önkormányzat amellett, hogy klímabarát 
település, céljai közé tartozik, az „ökotelepülési rang” elérése is és ezzel azon európai 
települések körébe való tartozás, ahol a környezetvédelemnek, klímavédelemnek kitüntetett 
szerepe van egy közösség életében.  
Az öko- és klímatudatos gondolkozás a gazdasági, környezeti és társadalmi értékek közti harmónia 
fenntarthatóságának a megteremtését jelenti. Ilyen többek között az energiaszektor leválasztása a szén 
alapú energiahordozókról és megújuló energiaforrások irányába történő elmozdítása, mellyel a települési 
CO2 emisszió jelentősen csökkenthető és a levegőminőség javítható, de ide tartoznak azok az 
elképzelések is, melyek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást szolgálják. 
 
TELEPÜLÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2016. év végén lakossági fórum keretében 
társadalmi vitára bocsátotta a várossá nyilvánítás kérdését. A jelenlévő lakosok ellenvélemény 
nélküli támogatása egyöntetű megerősítést adott a képviselő-testületnek a kezdeményezés 
indítványozására. A várossá nyilvánítást nem fogadták be, a település a polgármester szavaival: „maradt 
elagáns nagyközség”. 
A település jövőképéhez hozzá tartozik a Gyenesdiás adottságaihoz és hagyományaihoz 
illeszkedő, környezeti és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő fenntartható 
fejlődés feltételeinek megteremtése, a környezetbarát és versenyképes termelési és 
szolgáltatási technológiák alkalmazása.  
A környezet- és klímavédelem kiegészítéseként a fenntartható fejlődés társadalmi dimenziói is 
megjelennek. A település oktatási intézményei méltán nyerték el az „ökoiskola és zöld óvoda” rangot. 
Ennek megtartása érdekében a környezeti nevelés, az egészséges életmódra és családi életre való 
nevelés megjelenik az órarendi keretek között is.  
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Az önkormányzat más szervezetekkel is együttműködik, többek között az Általános és Művészeti Iskolával, 
a településen tevékenykedő civil szervezetekkel, különösen a rokon tevékenységet folytatókkal 
(Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány és csoportjai, Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Varázshangok az 
Egészségért Egyesület, Egyházközség, Védőnői szolgálat, Óvoda stb.), valamint a környező települések 
hasonló intézményeivel (közös pályázatok, programok koordinálása). 
 
A fenti szempontok figyelembe vételével Gyenesdiás jövőképe az alábbi módon foglalható össze: 
Értékmegőrzésen alapuló, egészség- és klímatudatos balatoni város megteremtése a fenntartható 
fejlődés jegyében! 
Gyenesdiás fenntarthatóság felé átmenetének „apró lépései” az ágazati stratégiák 
legteljesebb körű konzisztenciájának biztosítása mellett érik el céljukat, amelynek segítségével 
a helyi lakosság, a Gyenesdiásra látogató turisták, illetve a természeti és épített környezeti 
elemek éghajlati sérülékenysége egyaránt csökkenthető. 
 
A fennálló stratégiai kapcsolódási pontok azonban nem egyirányúak, vagyis nemcsak az 
gyenesdiási fejlesztési stratégiai dokumentumokba szükséges a klímavédelmi szempontokat 
integrálni, hanem a klímastratégia felülvizsgálata során az egyes változó fejlesztési 
aspektusokat is be kell vonni a tervezési folyamatba. Mivel az egyes stratégiai 
dokumentumok felülvizsgálati folyamatai nem esnek egy időpontra, így a folyamatos, 
kétirányú ellenőrzés és monitoring szakaszok biztosítani tudják azt a tervezői gyakorlatot, 
melynek segítségével a különböző fejlesztési stratégiák egymást erősítve alakuljanak. 
 
Összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy az általános érvényű, hosszabb távú gyenesdiási 
fejlesztési célok elérése is szinte lehetetlenné válik a klímavédelmi szempontok figyelembe 
vétele nélkül. A 2017-ben elkészült Klímastratégiában felvázolt tervezési gyakorlat alkalmazásával 
biztosítható, hogy Gyenesdiás klímabiztos és klímatudatos településsé váljon. 
 
 

9. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSI RENDSZERE   
 
A Környezetvédelmi törvény rendelkezése szerint a települési önkormányzat gondoskodik a települési 
környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, 
és figyelemmel kíséri a feladatok ellátását. 
A Környezetvédelmi Program végrehajtásának és a projektek megvalósításának értékeléséhez a 
monitoring rendszer szolgáltat információt a projektgazda és az önkormányzat részére. A megfelelő 
monitoring tevékenység és a specifikus indikátorok biztosítják azt, hogy indokolt esetben a projekt 
megvalósításának felülvizsgálatával, a végrehajtási folyamatba történő beavatkozással biztosítható legyen 
a kitűzött eredmény elérése. 
A rendszer alapját a kiindulóértékek és a megfelelő output indikátorok megadása jelenti. A stratégia célok 
és az elérhető erőforrások ismeretében a tervezési időszak célértékei is meghatározásra kerülnek. 
A célértékek és az indikátorok pontosan csak akkor azonosíthatók és számszerűsíthetők, amikor a 
Program célkitűzései és intézkedései véglegesen elfogadásra kerülnek, illetve az egyes projektek műszaki 
és tartalmi előkészítettsége eljut arra a szintre, hogy a hozzájuk kapcsolódó indikátorok meghatározhatóak 
legyenek. Amíg ezen feltételek nem teljesülnek, addig az egyes intézkedéstípusokra javasolt monitoring 
mutatók megállapítására kerülhet sor. 
A Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkitűzések alapján éves Akcióterv készül az aktuális 
feladatok feltüntetésével. Az indikátorokat ennek megfelelően célszerű évenként felülvizsgálni és a kitűzött 
éves feladatokhoz rendelni. 
Az alábbiakban az egyes stratégiai célok mérésére alkalmas mutatószámokat sorolunk fel, melyeket az 
adott évi akcióterv konkrét fejlesztéseinek ismeretében kell hozzárendelni az adott fejlesztésekhez. 
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A Környezetvédelmi Program előrehaladásának értékelése során az alábbi fő szempontokat kell 
mérlegelni: 

• annak ellenőrzése, hogy a program időarányos teljesítéséről szóló beszámolók megfelelnek-e a 
célkitűzésekben, illetve a feladatok meghatározása során rögzített közvetlen követelményeknek,  

• a környezet állapotának éves értékelése megfelelően tartalmazza-e a program végrehajtásának 
időszakos eredményeit. 

 
Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, Képviselő-testület határozatban dönthet a Környezetvédelmi 
Programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
 
 

10. A MEGVALÓSÍTÁS LEHETSÉGES PÉNZÜGYI ESZKÖZEI  
 
Gyenesdiás nagyközésg 2022-2027 időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programja keretstratégia, 
amelynek végrehajtása a rendelkezésre álló hazai és EU-s támogatások, valamint az Önkormányzat 
költségvetése függvényében alakul. 
 
 

10.1. SAJÁT FORRÁSOK  
 
Az Önkormányzat gazdálkodási feltételeit alapvetően meghatározza jelenlegi finanszírozási helyzete, a 
feladatellátás struktúrája. Az elmúlt időszakban történt államigazgatási reformok miatti feladatellátási 
struktúra átrendeződését követően a korábbi önkormányzati közfeladatok jelentős részét az állam 
közvetlenül látja el. Ez a finanszírozási rendszer átalakítását is maga után vonta. 
A feladatfinanszírozás során az állam az általa meghatározott működési kiadási szükséglet, valamint az 
Önkormányzat működési bevételi lehetőségeinek figyelembe vételével (adóerő képesség, beszámítás stb.) 
kerül meghatározásra az Önkormányzat költségvetési támogatása. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. §-
ában foglalt rendelkezések alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági 
programban, fejlesztési tervben rögzíti. 
A Gazdasági Program kiemelten az alábbiakat tartalmazza: Gyenesdiás fejlesztési elképzeléseit, a 
településfejlesztési stratégiát, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 
kulturális- sport- és ifjúságpolitikai elképzeléseket, továbbá Gyenesdiás esetében a befektetés-ösztönzési 
stratégia és településüzemeltetési stratégia célkitűzéseit. 
 
A program fejlesztési elképzelései a lehető legtöbb ponton illeszkedik az Európai Unió 2021- 2027-es 
költségvetési időszaka főbb célkitűzéseihez is: munkahelyteremtés, a fenntartható növekedés, innováció. 
Azonban olyan területeken, mint a kutatás-fejlesztés, okos-város fejlesztés (Smart Cities), a digitális 
hálózatok és a karbonszegény gazdaság is tesz javaslatokat. A Programban számos környezetvédelmi 
vonatkozású fejlesztés is megjelölésre került, melyek megvalósítása a rendelkezésre álló források 
figyelembe vételével ütemezhető. 
 
A futó környezetvédelmi beruházások egy része többéves saját forrás finanszírozási kötelezettséget von 
maga után, ezen kötelezettségeket az Önkormányzat jórészt betervezte az aktuális költségvetésébe, 
középtávú koncepciójába. 
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11. KÖRNYEDZETVÉDELMI ALAP  
 
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi 
környezet- és természetvédelmi feladatok, kötelezettségek teljesítése érdekében környezetvédelmi alapot 
hozott létre. 
A Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos előírásokat a 20/2021. (IX.17.) önkormányzati rendelet 
tartalmazza. 
Az Alap rendeltetése, hogy megfelelő feltételeket és fedezetet biztosítson: 
a. a település környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus 
környezeti állapot megteremtéséhez, 
b. a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és 
felszámolásához, 
c. a környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatásához,  
d. a település természeti értékeinek megóvásához, fenntartásához és fejlesztéséhez, 
e. a zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez, 
f. a környezet- és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz, neveléshez, 
g. a Környezetvédelmi Programban foglalt feladatok végrehajtásához. 
 
Az Alap bevételi forrásai: 
a) az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírság, 
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén kiszabott 
környezetvédelmi szabálysértés befizetései, 
c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része, 
d) egyéb bevételek  
 
Az Alap pénzeszközeit az Önkormányzat elkülönített alszámláján kezelni, bevételi források szerint tartja 
nyilván. 
 
 

11.1. EU TÁMOGATÁS ÉS HAZAI KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁS  
 

11.1.1. SZÉCHENYI TERV PLUSSZ (2021 – 2027)  
 
Magyarország Partnerségi Megállapodás tervezete összefoglalja a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési 
ciklusra vonatkozó kohéziós fejlesztések (ERFA, KA, ESZA+, ETHA alapok) magyar fejlesztési 
beavatkozásait, a kapcsolódó koordinációs és végrehajtási mechanizmusok és a támogatási források 
megoszlásának ismertetésével. Ezzel biztos alapot nyújt a kohéziós források nemzeti érdekeknek 
megfelelő, hatékony felhasználásához. A forrásfelhasználás konkrét beavatkozásait az operatív programok 
tartalmazzák, melyeknek a Települési Környezetvédelmi Program készítésekor még társadalmi 
egyeztetése zajlott. 
A környezetvédelmi fejlesztések a 2021−2027 közön időszakban elsősorban a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretein belül jelennek meg, melynek 
prioritási tengelyei az alábbiak: 
− megújuló energiagazdaság; 
− vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentése; 
− környezet- és természetvédelem; 
− körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság. 
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A környezetpolitika integrációja szükségessé teszi azonban, hogy más operatív programok is 
hozzájáruljanak a hazai környezetpolitikai célok megvalósításhoz. 
A programozási időszakban meghirdetett további operatív programok az alábbiak: 

• GINOP Plusz - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 

• TOP Plusz - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, 

• IKOP Plusz - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz, 

• DIMOP Plusz - Digitális Megújulás Operatív Program Plusz, 

• EFOP Plusz - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz 

• MAHOP Plusz – Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz 

• VOP Plusz – Végrehajtás Operatív Program Plusz 
 
A fentiek mellett a megújuló Vidékfejlesztési Program és a LIFE program forrásai is hozzájárulnak a 
környezetvédelmi célok eléréséhez. A költségvetési támogatásoknak, kedvezményes hiteleknek jelentős 
szerepe van az önkormányzati, gazdálkodói és lakossági környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó 
források mobilizálásában. 
 
A település a TOP Plusz (korábbi elnevezése VMOP- Versenyképes Magyarország Operatív Program) 
Zala megyére dedikált keret terhére fejlesztési pályázatokat nyújtott be (utak portalanítása, útburkolat 
javításai, valamint Aquatika dombkilátó kialakítása, vizes környezettudatos és öko játéktérrel). 
 
 
 

11.2. ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁS ESCO-FINANSZÍROZÁSSAL  
 
Az energetikai infrastruktúra modernizálásának egy lehetséges és ismert finanszírozási módja az ESCO 
konstrukció is, amely elsősorban a közvilágítás, az önkormányzati tulajdonban lévő épületek beltéri 
világítási, valamint hűtési-fűtési eszközeinek korszerűsítése során használható eredményesen – ezen 
eszközök modernizációja akár 50% feletti energiamegtakarítást is eredményezhet, azonos felhasználási 
szokásokat feltételezve (pl. középület helységeinek éves világítási vagy fűtési óraszáma).  
Az ESCO konstrukció garantáljaa beruházás megvalósulását, a megfelelő minőségű kivitelezést és az 
üzemeltetést. 
Ezen beruházási és szolgáltatási forma során egy energiahatékonysági szolgáltató partner 
energiahatékonysági korszerűsítést végez a használatnak megfelelő megtérülési keretrendszerben, majd 
ezt a korszerű infrastruktúrát üzemelteti egy szolgáltatási szerződés keretében.  
A beruházás az önkormányzat részére akár nulla önköltséggel valósulhat meg, a korszerűsítési projekt 
befejezése után az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a partner részére a szolgáltatási időszakban – 
ezzel a díj, a megfelelő szolgáltatási konstrukció esetén, a korszerűsítés elvégzése előtti szinten marad, 
míg a szolgáltatás (világítás, fűtés, stb) szintje és minősége azonnali, látható javulást eredményez, az 
energiafelhasználás pedig jelentősen csökken.  
A szolgáltatási idő lejártakor az eszközök az önkormányzat tulajdonába kerülnek – az ezzel járó 
üzemeltetési és karbantartási feladatokkal együtt.  
 
 
 
A teljes beruházási- üzemeltetési ciklust az alábbi ábra szemlélteti: 
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3. ábra: ESCO konstrukció sematikus ábrája 

 
 

12. VÉGREHAJTÁS  
 
A Környezetvédelmi Program végrehajtása olyan, széleskörű társadalmi együttműködéssel megvalósuló 
folyamat, amelynek elengedhetetlen része a rendszeres monitoring és az időszakos stratégiai 
felülvizsgálat. A program kivitelezése helyi szinten bővíti a fenntarthatóságról, az azt veszélyeztető 
folyamatokról és a szükséges értékváltásról rendelkezésre álló tudást. A rendszeres visszacsatolás révén 
lehetővé teszi a helyi rendeletek, településfejlesztési politika és a végrehajtásért felelős intézményrendszer 
rendszeres megújítását. 
A Környezetvédelmi Program végrehajtásában közvetve gyenesdiási Közös Önkormányzati Hivatalának és 
önkormányzatának minden szervezeti egysége és tagja szerepet vállal, ha különböző mértékben is.  
 
A fejlesztésekkel minden bizottság munkája érintett, jellegükből adódóan azonban kiemelt szerepet kap a 
településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Községgazdálkodás, a Képviselő-testület, a 
Polgármester, a Klímareferens, valamint a környezetvédelmi tanácsosok, szakértők. 
 
Gyenesdiáson a Környezetvédelmi Alap, Önkormányzat és civil megvalósítók együttműködésére készült 
egy minta modell, melynek hatékony működtetése példaértékű lenne más önkormányzatok számára is. 
 
 
 
Szombathely, 2022. augusztus 
 

 
Ambrus Mária 

 
 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: GY/171-161/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 12-én tartan-
dó ülésére a Darnay Boronapince és Zalai Pajta bérleti szerződésének megújítása tárgyá-
ban.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata 2017-ben hat évre bérleti szerződést kötött a Max
Gastro Group Kft-vel, mely szerződés 2023. január 31-vel lejár.

A hat év alatt szerzett tapasztalatok alapján az alábbi tartalmi pontok szerint javaslom az új
bérleti szerződés megkötését és a pályázati kiírás közzétételét. 

 A bérleti szerződés időtartama: 3 év. 
 A bérleti díj összege: 2023. évben 300.000 Ft/év, mely összeg évente a KSH hivata-

los inflációs rátájával emelkedik.
 A Bérlemény kötelező nyitva tartására vonatkozó előírás: április 1. napjától októ-

ber 31. napjáig. Ezen belül április 1. napjától május 31. napjáig, valamint szeptember
1. napjától október 31. napjáig heti 12 óra, június 1. napjától augusztus 31. napjáig heti
30 óra. 
A bérlemény nyitva tartási időből minden esetben egy napnak hétvégi napnak kell len-
nie.

 A Bérleményben megvalósítható programok jellege: borkóstolók, egyéb kulturális
és gasztronómia  programok,  hagyományőrző rendezvények,  tematikus  estek.  Lakó-
övezetben való elhelyezkedését figyelembe véve a lakókörnyezetet nem zavaró hang-
erejű események. 

 Bérlő kötelezettségei: 
o az eredeti, műemléki értékek megőrzése és turisztikai bemutatása
o a bérlemény üzemeltetéshez szükséges berendezések biztosítása 
o az ingatlan külső és belső környezetének ápolása, karbantartása
o közüzemi díjak fizetése

A bérleményre vonatkozóan a pályázóknak 5-10 oldalas üzleti tervet kell benyújtani az
alábbi szempontok szerint:  vállalkozás bemutatása, korábbi referenciái, célkitűzése, terve-
zett működés és szolgáltatások részletes bemutatása, marketingtevékenység. 

A bérleményre vonatkozó pályázatok benyújtási határideje: 2023. február 15., mely dátu-
mot követően a  bérleményre jelentkezőket  szakmai munkacsoport  személyes  meghallgatás
keretében is értékeli.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata támogatja az előterjesztésben meghatározott tartalmi
szempontok szerint a Darnay Boronapince és Zalai Pajta új pályázati felhívásának összeállítá-
sát és közzétételét, valamint a benyújtott üzleti terv és szóbeli meghallgatás alapján a jelentke-
zők kiválasztását.

Felelős: Gál Lajos polgármester
Határidő: folyamatos

Gyenesdiás, 2022. december 9.

Gál Lajos
polgármester



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám:  GY/171-162-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2022.  december  12-én
tartandó ülésére az általános iskola felvételi körzetek véleményezése tárgyában. 
 
Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján A
területileg  illetékes  tankerületi  központ  meghatározza  és  közzéteszi  az  iskolák  felvételi
körzetét,  továbbá  a  pedagógiai  szakszolgálatot  ellátó  intézmény  működési  körzetét.  A
felvételi  körzetek  megállapításához  a  területileg  illetékes  tankerületi  központnak  be  kell
szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdésében
foglaltak  szerint  az  illetékes  tankerületi  központ  december1-jéig  tájékoztatja  a  települési
önkormányzatokat és az illetékességi területén működő általános iskolákat a kijelölt körzetek
tervezetéről.

A Rendelet  24.  §  (1a)  bekezdése  szerint  a  települési  önkormányzat  a  véleményéről  vagy
körzethatár  módosítását  kezdeményező  javaslatáról  február  15.  napjáig  tájékoztatja  az
illetékes tankerületi központot.

A Rendelet  24.  § (1b) bekezdés  alapján az illetékes  tankerületi  központ  az (1a)  bekezdés
szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig
tájékoztatja  a  települési  önkormányzatokat,  az  illetékességi  területén  működő  általános
iskolákat.  Egyetértés  hiányában  vagy  körzethatár-módosítást  kezdeményező  javaslattétel
esetén a tankerületi központ az egyeztetést követően jelöli ki a felvételi körzeteket február
utolsó napjáig.

A Nagykanizsa Tankerületi Központ megküldte az illetékességi területén működő általános
iskolai felvételi körzetek tervezetét a 2023/24. tanévre vonatkozóan (1.melléklet). A tervezet
szerint a Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi körzete
nem változik az előző időszakokhoz képest, az iskola beiskolázási körzete: Gyenesdiás,
Várvölgy, Vállus.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
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Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  nevelési-oktatási
intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
20/2012.  (VIII.31.)  EMMI  rendelet  24.§  (1a)  bekezdése  alapján  egyetért  a
Nagykanizsa Tankerületi Központ által megküldött, az illetékességi területén működő,
2023/24. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek tervezetével.

2. A képviselő-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy az 1.  pontban foglalt  döntéséről
értesítse a Nagykanizsai Tankerületi Központot. 

Felelős: Czibor Zoltánné jegyző
Határidő: értesítésre: 2021. december 31.

Gyenesdiás, 2022. november 28.

Gál Lajos
         polgármester

      



























GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: polgarmester@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: GY/171-163/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  december  12-én
tartandó soros ülésére  a  Dornyai Béla úti nyomásfokozó  1884/13 hrsz-ú terület átadása
tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete  a 107/2022.  (IX. 27.)  számú
képviselő-testületi  határozatával  a  tulajdonában  lévő  Gyenesdiás  1884/6  hrsz-ú  ingatlan
telekalakítását határozza el.

A 1884/6 hrsz alatti 6450 m2 kivett közterületből 132 m2 területrészt külön 1884/13 hrsz-ú
ingatlanként lett megosztva, hogy a DRV Zrt részére át tudjuk adni az ivóvíz nyomásfokozó
kiépítés miatt. A területre az áramkiépítési igényt benyújtottuk. Amennyiben a Magyar Állam
tulajdonába, a DRV Zrt vagyonkezelésébe kerül az ingatlan, úgy a nyomásfokozó kiépítése
meg fog történni. A tervek már engedélyezés alatt vannak.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő
Gyenesdiás  1884/13  hrsz-ú  132  m2 területű  (közterület  művelési  ágú)  ingatlan
térítésmentes  átadás  határozza  el  Magyar  Állam  részére,  a  DRV  Zrt
vagyonkezelésébe ivóvíz nyomásfokozó kiépítés céljából.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
            Felelős:    Gál Lajos polgármester

 
Gyenesdiás, 2022. december 6.

  Gál Lajos
polgármester
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GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550
Szám: Gy/171-164/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 12-én tar-
tandó ülésére a 2022. évi költségvetésben nem tervezett kiadások jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési  Bizottság november 29.-i  ülésén szóba került,
hogy a Gyenesi Lídó strand keleti oldalán (az új kerékpárút és sétány mentén) a vállalkozótól
kölcsönbe kapott kerítés elbontásra kerül.

A Bizottság kérte a végleges kerítés mielőbbi megépítését a téli időszakban az Önkormányzati
dolgozók bevonásával. 

A kerítés megépítésének költségei az alábbiak (2022.12.09.-i árak):

Megnevezés
Menny.
egység.

Mennyiség
Ár (Ft-, brut-
tó)

50x50x3 mm oszlop
+ támasztó oszlop

db 73  + 12 739.680

Oszloptető db 75 14.625
Huzalfeszítő db 56 29.400
Drótháló (2 m ) m 200 406.400
Tüskés drót m 400 54.000
Índrót m 1000 68.580
12  mm húzott  kör-
acél

db 16 54.848

Alapozófesték - - 80.000
Szerelési  segéd-
anyag  (anya,  kötö-
ző)

- - 50.000

Beton m3 4,5 120.000
Fedőfesték - - 100.000
Oszlopok  előkészí-
tése (vágás, hegesz-
tés, alapozó festés)

- -
350.000
(vállalkozó
által)

Összesen: 2.067.533

A kerítés 200 m hosszban és 2 m magasságban készülne (a diási strandi kerítés mintájára). A
betonozást, oszlopok állítását, drótfonat rögzítését és a fedőfestést a dolgozóink végeznék.
Fentiek költsége mindösszesen 2.067.533 Ft kiadást jelentenek.
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Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fent részletezett költségeket az általános tartalék terhére biztosítani szívesked-
jenek az alábbi határozati javaslat elfogadásával.

Határozati javaslat.
Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés általá-
nos  terhére  biztosítja  a  Gyenesi  Lídó  strand  keleti  oldali  kerítésének  építési  költségeit
2.067.533 Ft, (bruttó) összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2022. december 12.

Gál Lajos
polgármester
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