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1. BEVEZETÉS  
 

A II. Nemzeti Környezetvédelmi Program megállapítása szerint a társa-
dalom jólétének, életminıségének javítása hosszú távon csak akkor bizto-
sítható, ha a társadalmi és gazdasági fejlıdés természeti örökségünk meg-
ırzésével, természeti erıforrásaink védelmével, fenntartható használatá-
val, a megfelelı környezeti minıség elérésével szerves egységben valósul 
meg. Ennek megfelelıen célja „a fenntartható fejlıdés megvalósításának 
környezeti megalapozása, a környezeti és természeti értékek megırzése, a 
környezeti károk megelızése, valamint a környezeti problémák okainak 
felszámolása hatékonyabb eszköztár alkalmazásával”.  
 

Veresegyház Város II. Környezetvédelmi Programja (a továbbiakban: 
Program) a környezetvédelmi és társadalmi érdekek érvényesítése céljából 
a fent megfogalmazott kihívások helyi kezelésére kíván hatékony eszközö-
ket és megoldásokat nyújtani.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veresegyház Város Önkormányzatának képviselı-testülete  
 

– összhangban a Környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény, és a Természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. 

törvény szellemével és elıírásaival, a környezetminıség romlásának meg-

állítása, illetve javítása érdekében –  

 

a ………………...… sz. mellékletben csatolt ………………..…. sz. 

önkormányzati határozattal jóváhagyta Veresegyház Város II. 

Környezetvédelmi Programját (2009-2012).  
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1.1. Veresegyház Város I. Környezetvédelmi Programja (2005-
2008) felülvizsgálatának eredményei 
 
 
A felülvizsgálat indokoltsága 
 

Veresegyház Város Önkormányzatának képviselı-testülete 2005-ben 
fogadta el a település I. Környezetvédelmi Programját (a továbbiakban: I. 
Program). A környezetvédelmi törvény rendelkezik a települési környezet-
védelmi programok legalább kétévente történı felülvizsgálatáról. Az I. 
Program elfogadása óta eltelt idı alatt számos olyan változás történt és új 
dokumentum látott napvilágot, mely szükségessé tette a felülvizsgálatot. A 
legfontosabbak az alábbiak: 
 
� új környezetvédelmi jogszabályok megjelenése, 
� Európai Uniós pályázati kiírások, lehetıségek, 
� térség- és településfejlesztési, -rendezési változások, 
� új települési környezeti adatok, információk. 
 

Az I. Program életbelépése óta eltelt négy év elegendı idı volt ahhoz, 
hogy végrehajtásának hatékonyságáról, eredményességének mértékérıl, 
megvalósulásának esetleges problémáiról a felülvizsgálat elvégzésével 
átfogó képet kapjunk. Az elemzés eredményei alapján eszközölt változtatá-
sok, javítások, kiegészítések alapján készült el a II. Program. Az átdolgozás 
növeli a hátralévı feladatok végrehajtásának hatékonyságát is. 
 
Az átvilágítás és átdolgozás lépései 
 
A felülvizsgálat során a következı lépéseket tettük meg: 
 
1. A lejárt határidejő feladatok számbavétele 

a. megvalósított feladatok értékelése, 
b. a meg nem valósított feladatok esetén a halasztás okainak feltárása, 

a végrehajtást segítı új javaslatok adása. 
2. A „Környezetállapot értékelése” címő fejezet kiegészítése új adatokkal, 

információkkal. 

3. A környezetvédelmi célok, célkitőzések felülvizsgálata, szükség esetén 
módosítása, az elérni kívánt célállapotok ellenırzése, esetleges megvál-
toztatása. 

4. Szükség esetén új feladatok meghatározása és a határidık módosítása. 
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Veresegyház I. Környezetvédelmi Programja (2005-2008)  
végrehajtásának hatékonysága 

 

Lejárt határ-
idejő  
(db.) 

„Folyamatos” 
megvalósítású 

(db.) 

Összesen 
(db.) 

Teljesen vagy rész-
ben megvalósított, ill. 

folyamatban lévı 
feladatok  
(db./%) 

„Kötelezı” feladatok 25 40 65 30/46% 
„Sürgıs” feladatok 3 15 18 7/39% 
„Fontos” feladatok 5 12 17 3/18% 
„Egyéb” feladatok 1 7 8 1/13% 
Összesen: 34 74 108 41/38% 

 
Az I. Környezetvédelmi Program végrehajtásának hatékonysága részterületenként 

Terület 
Teljesen vagy részben megvalósí-
tott, ill. folyamatban lévı felada-
tok száma/ összes feladat (db.) 

Megvalósított 

feladatok aránya (%) 

Levegıtisztaság-védelmi program 1/4 25 

Vízminıség- és talajvédelmi program, ökológiai vízgazdálkodás 5/17 29 

Természet- és tájvédelem 7/16 44 

A belterületi zöldfelületek növelésének és megóvásának programja 3/7 43 

A települési és az épített környezet védelme 3/6 50 

Hulladékgazdálkodási program 6/12 50 

Zaj és rezgés elleni védelem 1/6 17 

Környezetbarát közlekedésszervezés 2/4 50 

Energia-gazdálkodási program 2/8 25 

A környezeti szemléletmód változtatásának programja 7/21 33 

A Program megvalósításának biztosítékai 4/6 67 

Összesen/átlag%: 41/108 38% 
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A felülvizsgálat fontosabb eredményei – az önkormányzat környezetvédel-
mi teljesítményértékelése 
 

Veresegyház Város Önkormányzata az I. Programban elıírt feladatok 
több mint harmadát részben vagy egészében végrehajtotta, illetve számos 
feladat megvalósítás alatt áll. 

A „kötelezı” és a „sürgıs” feladatok végrehajtási aránya 46 és 39%, 
mely a feladatok nagy száma és a pénzügyi forráshiány miatt kedvezınek 
mondható, ugyanakkor a „fontos” és „egyéb” feladatoknál ez a mutató 
csak 18, illetve 13%. Arányában a legnagyobb elırelépés a Program meg-
valósításának biztosítékai, a települési és az épített környezet védelme, 
hulladékgazdálkodás és a környezetbarát közlekedésszervezés terén tör-
téntek. A zaj és rezgés elleni védelem, a levegıtisztaság-védelem és az 
energiagazdálkodás feladatainak megvalósítása azonban nem érte el a 
kívánatos mértéket. Mennyiségre a legtöbb (részben vagy egészében) 
megvalósított feladat a természet- és tájvédelemhez, a környezeti szemlé-
letmód változtatásához és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódik. Ezekben 
ugyanakkor a helyi civil szervezetek is jelentıs szerepet vállaltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. A települési önkormányzatok környezet-és természetvédelmi 
feladatai  
 
1.2.1. A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény határozza meg alapvetıen a hazai környezetpolitika alakítását. A 
törvény IV. fejezete írja elı a helyi önkormányzatok környezetvédelmi fel-
adatait az alábbiak szerint:  
 

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fıvárosi Önkor-
mányzat is) a környezet védelme érdekében 
a./ biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, 
ellátja a hatáskörébe utalt hatósági feladatokat  
b./ A [Nemzeti Környezetvédelmi] Programban foglalt célokkal, feladatok-
kal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi területére 
önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet a képvise-
lı testülete (közgyőlés) hagy jóvá  
c./ a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet 
bocsát ki, illetıleg határozatot hoz  
d./ együttmőködik a környezetvédelmi feladatokat ellátó egyéb hatóságok-
kal, más önkormányzatokkal és társadalmi szervezetekkel  
e./ elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról 
szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot  
f./ a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelmé-
nyeit, elısegíti a környezeti állapot javítását.  
(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében  
a./ a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi progra-
mot készít  
b/ elızetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvé-
delmi programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását  
c./ állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmét érintı 
rendeletek tervezetével kapcsolatban  
d./ elısegíti az 58. § /7/ bekezdése szerinti egyezség létrehozását  
e./ javaslatot tehet a települési önkormányzati környezetvédelmi társulások 
létrehozására  
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(3) A megyei jogú város tekintetében a /2/ bekezdés a./ és b./ pontja sze-
rinti feladatokat az egyeztetı bizottság (Ötv. 61/A. §) keretében kell ellát-
ni.  
 

47.§ (1) A 46. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott települési 
környezetvédelmi programnak tartalmaznia kell, különösen:  
a./ a települési környezet tisztasága,  
b./ a csapadékvíz-elvezetés,  
c./ a kommunális szennyvízkezelés, -győjtés, -elvezetés, -tisztítás,  
d./ kommunális hulladékkezelés,  
e./ a lakossági és közszolgáltatási (vendéglátás, településüzemeltetés, 
kiskereskedelem) eredető zaj-, rezgés-és légszennyezés elleni védelem, 
f./ a helyi közlekedésszervezés,  
g./ az ivó vízellátás,  
h./ az energiagazdálkodás,  
i./ a zöldfelület-gazdálkodás,  
j./ a feltételezhetı rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a 
környezetkárosodás csökkentésének, településre vonatkozó feladatait és 
elıírásait.  
(2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi  
programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 
biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megoldását, 
és a programot szükség szerint - de legalább kétévente felülvizsgálja.  
(3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladato-
kat a település rendezési terveinek jóváhagyása során, illetve az önkor-
mányzat által hozott más határozat meghozatalával -szükség esetén ön-
kormányzati rendelet megalkotásával -kell végrehajtani.  
(4) Települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi progra-
mot is készíthetnek.  
 

48. § (1) A települési önkormányzat képviselı-testülete, illetıleg a fı-
városi önkormányzat esetén a fıvárosi közgyőlés önkormányzati rendelet-
ben -törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mér-
tékben - illetékességi területére a más jogszabályokban elıírtaknál kizáró-
lag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elıírásokat határozhat 
meg.  
 

(2) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, 
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintı terveinek 
tervezetét, a környezetvédelmi programot (46. § (1) bek. b./ pont) a 
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, valamint a területi környe-
zetvédelmi hatóságnak [65. § (1) bek. a) pont] megküldi. A területi kör-
nyezetvédelmi hatóság szakmai véleményérıl harminc napon belül tájékoz-
tatja a települési önkormányzatot.  
 
1.2.2. A természet védelmérıl szóló1996. évi LIII. törvényben megjelenı 
új törekvések lényege az eddigiekkel szemben újfajta viszony kialakítása a 
természetvédelem-gazdaság, és az ember-természet vonatkozásában. Az 
eddigi tiltások helyett támogatásokban, illetve gazdasági ösztönzésben 
gondolkodnak, célul tőzve ki a társadalmi közmegegyezés megvalósítását, 
a természetvédelem, a területfejlesztés, és a gazdasági, mezıgazdasági 
politika integrált együttmőködését. E célok megvalósítása érdekében ala-
kítják ki az Érzékeny Természeti Területek Rendszerét (ESA), és az Európai 
Ökológiai Hálózat (EECONET) részeként a természetes ökológiai folyosók 
és természetvédelmi területek alkotta Nemzeti Ökológiai Hálózatot 
(NECONET). 

Az ESA célja a hagyományos (extenzív) földhasználat, földmővelés és 
gazdálkodási gyakorlat folyamatos fenntartása révén a természeti értékek 
és a biológiai sokféleség (biodiverzitás) megırzése. A NECONET a 
biodiverzitás megırzése érdekében az ökológiai folyosók segítségével tér-
beli kapcsolatot biztosít a különbözı élıhelyek között, mely lehetıvé teszi a 
különbözı növény-, gomba- és állatfajok terjedését, vándorlását. Kiemelt 
cél, hogy ezek a területek ne csak a természet védelmét, hanem az ott 
élık megélhetését is figyelembe vegyék, segítsék.  
 
A Természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény önkormányzati vo-
natkozású rendelkezései:  
 

55. § (1) A települési önkormányzat -fıvárosban a fıvárosi önkor-
mányzat -az illetékességi területén található helyi jelentıségő védett ter-
mészeti területek fenntartására tervet készít. A tervnek az országos, a 
regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési önkor-
mányzat képviselı-testülete, a fıvárosban és a megyei jogú városban a 
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közgyőlés (a továbbiakban együtt: képviselı-testület) rendelettel fogadja 
el. 
(2) A tervek elıterjesztéséhez a [nemzeti park] igazgatóság elızetes véle-
ménye szükséges. Az elfogadott önkormányzati természetvédelmi terv egy 
példányát meg kell küldeni az igazgatóságnak. 
 

62. § (1) Törvényben meghatározott esetekben természetvédelmi fel-
adatokat települési önkormányzatok is ellátnak.  
(2) A helyi jelentıségő védett természeti terület fenntartásáról, természeti 
állapotának fejlesztésérıl, ırzésérıl a védetté nyilvánító települési önkor-
mányzat köteles gondoskodni.  
(3) A települési önkormányzat a természet védelmének helyi -területi fel-
adatai ellátására az önkormányzat környezetvédelmi alapjában (Kt. 58. §) 
természetvédelmi célokat, szolgálórészt hozhat létre.  
…  
 

63. § (1) A települési - fıvárosban a fıvárosi - önkormányzat képvi-
selı-testülete önkormányzati természetvédelmi ırszolgálatot mőködtethet.  
(2) Az önkormányzati természetvédelmi ır feladata a helyi jelentıségő 
védett természeti terület védelme érdekében a külön törvényben és az 59. 
§-ban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése.  
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt keretek között az önkormányzati ter-
mészetvédelmi ırszolgálat tagjaira vonatkozó részletes szabályokat a Kor-
mány rendeletben határozza meg…  
 
 
1.2.3. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatairól, a Helyi önkor-
mányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény is rendelkezik. 
Egyértelmősíti az önkormányzatok tennivalóit „a helyi közszolgáltatások 
körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és 
természeti környezet védelme, ….a vízrendezés és a csapadékvíz-
elvezetés, a csatornázás, ….a köztisztaság és a településtisztaság biztosítá-
sa…” tekintetében.  
 
 
 

1.2.4. Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait is befolyásolják a 
következı fontosabb nemzetközi dokumentumok:  
 
a) Az Agenda 21  

Az ENSZ Környezet és Fejlıdésrıl tartott konferenciája (1992, Rio de 
Janeiró) után a fenntartható fejlıdés jegyében készült el az ún. Agenda 
21, melyet mint vezérfonalat terjesztették elı a környezetvédelmi progra-
mok elkészítéséhez az egész világon. A dokumentum 28. fejezete felhívást 
tartalmaz az összes közösséghez, hogy alkossák meg a saját, helyi Agenda 
21-et, mely átveszi az Agenda 21 általános célkitőzéseit és konkrét tervek-
ké, akciókká alakítja át egy-egy konkrét terület vonatkozásában. A prog-
ram sikere jelentısen függ a helyi közösség részvételétıl és a decentrali-
zált fejlıdés népszerősítésétıl. Az Agenda 21 a szociális, gazdasági és 
környezetvédelmi problémákat integrált megközelítéssel tárgyalja. A prog-
ram életbe léptetése el kell vezessen azon célkitőzések, politikák és tevé-
kenységek megfogalmazásához amelyek lehetıvé teszik a helyi közösségek 
fejlıdését.  

Ki kell emelni, hogy Rio de Janeiróban írták alá az ún. „riói egyezmé-
nyeket”, a Biológiai Sokféleségrıl szóló Egyezményt és az Éghajlatváltozási 
Keretegyezményt is.  

A kevés elért eredmény értékelésére, illetve a további környezetvédelmi 
feladatok megfogalmazására 2002-ben került sor Johannesburgban, a 
Fenntartható Fejlıdés Világkonferencián.  
 
b) Európai Unió Hatodik Környezetvédelmi Akció Programja (2001-2010) 
Az akció program legfontosabb célja a fenntartható fejlıdés megteremté-
se. A dokumentum fejezetei a következı témaköröket foglalják magukba:  
 
• a környezeti érdekek integrálása más politikákba,  
• klímaváltozást okozó gázok kibocsátásának csökkentése,  
• a természet, illetve a biodiverzitás védelme,  
• a természeti erıforrások fenntartható használata,  
• hulladékgazdálkodás,  
• környezet-egészségügy,  
• környezeti szemléletmód változtatása.  
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2.  A KÖRNYEZETÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE 
 
 

A környezetgazdálkodás egyes szakterületein – közöttük az önkormány-
zat feladatkörébe és felelısségi körébe tartozó területeken – a környezetál-
lapot értékelése alapján kell meghatározni a környezetminıség romlásának 
megállításához, illetve javításához szükséges lépéseket, stratégiai döntése-
ket, intézkedéseket. Az egyes szakterületek egymással szoros összefüg-
gésben, együttesen alakítják egy adott térség, település környezeti állapo-
tát. Ennek figyelembevételével, szakterületenként, illetve környezeti ele-
menként közelíti meg a Program az egyes problémaköröket.  

A környezetminıséget az egyes környezeti elemek állapota határozza 
meg. A talajok, a felszín és a felszín alatti vizek, a levegı minısége, a kü-
lönbözı hulladékok kezelési módja, a zaj- és rezgésvédelemi helyzet, a 
zöldfelületek, a természet és az épített környezet állapotának vizsgálata 
teszi lehetıvé a környezetminıség javításához szükséges önkormányzati 
stratégia kialakítását.  
 
A helyes állapotértékeléshez együtt kell látni az okok, hatótényezık → a 
környezet állapota → probléma → cél → megoldások → feladat folyama-
tot. 
  

Ennek eredményeképpen a feladatok jelentıs része nem a környezet-
ben keletkezett károk csökkentésérıl, felszámolásáról szól (ún. „csıvégi 
megoldások”), hanem az emberi tevékenységet javasolja megváltoztatni a 
környezeti károk megelızése érdekében.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KÖRNYEZETI ADATOK OECD-ALAPKÉSZLETÉNEK RENDSZERE

TERHELÉS ÁLLAPOT VÁLASZ

terhelés

erõforrások

információ

társadalmi 
válaszok
(szándékok
akciók)

      Emberi
tevékenységek

Energia
Közlekedés
Ipar
Mezõgazdaság
Egyebek

A környezet állapota
    és a természeti
       erõforrások

Levegõ
Víz
Föld
Természeti 
erõforrások

Gazdasági és
   környezeti
    tényezõk

Közigazgatás
Háztartások
Vállalkozások
Nemzetközi 
helyzet

Információ

Társadalmi válaszok (szándékok, akciók)

Forrás: OECD Environmental Data Compendium 1997, Paris 
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2.1. Veresegyház térségének környezeti állapota 
 

  
A térség környezeti elemeinek és természeti területeinek állapotát 

alapvetıen meghatározzák természeti adottságai, a fıváros közelsége – 
illetve a települések egy részénél – az agglomerációhoz tartozás. 
(Kis)térség alatt a 2004. január 1-én alakult Veresegyházi Többcélú Kistér-
ségi Önkormányzatok Társulása településeit értjük (Csomád, Erdıkertes, 
Galgamácsa, İrbottyán, Vácegres, Váckisújfalu, Vácrátót és Veresegyház). 
A környezet minıségére alapvetı hatással van az a tény is, hogy – a me-
zıgazdasági tevékenység utóbbi évtizedekben tapasztalt háttérbeszorulása 
ellenére – a térség jelentıs része még ma is mezıgazdasági jellegő. A 
lakónépesség, a beépítettség és a motorizáció növekedése, a mezıgazda-
sági hasznosítás alatt álló területek csökkenése, a mővelésiág-váltások 
jelentıs, rendszerint kedvezıtlen folyamatokat indítottak el a környezeti 
elemek állapotában és a különbözı élıhelyek kiterjedésében, természetes-
ségi viszonyaiban. Az egykor tágas rétek, erdıs domboldalak helyett ma 
lassan egymásba növı településeket láthatunk. A természetközeli állapotú 
területek eltartó-képessége, terhelhetısége és biológiai sokfélesége csök-
kent, így egyre inkább elveszítik társadalmi (szabadidıs) vonzerejüket is.  

 
 
2.1.1.A levegı állapota 
 

A térség levegıjének legfıbb szennyezı forrása a közúti közlekedés. 
A zajszennyezés szempontjából is jelentıs gépjármőforgalom a nagyará-
nyú, foglalkozási célú Budapestre ingázásból adódik. A nagyobb belterület-
tel rendelkezı települések (elsısorban Veresegyház) esetében a belsı 
közlekedés is számottevı. A légszennyezésben a települések belterületén 
áthaladó útvonalak, elsısorban a Vác-Gödöllı (2104. sz.) és a Budapest-
Galgamácsa (2102 sz.) utak forgalma által okozott terhelés a meghatározó. 
Bár a közösségi közlekedési hálózat (MÁV, Volánbusz) Európa más fıvárosi 
agglomerációival összehasonlítva kedvezı, a közutak terheltsége és a sze-
mélygépkocsi közlekedés növekedése miatt kihasználtsága alacsony. A 
porszennyezettség a legtöbb településen magas, melynek egyrészt a talaj-
adottságok, másrészt a szilárd útburkolat hiánya az oka.  

A térség településein nem végeznek rendszeres levegıminıség-
mérést. Az Országos Légszennyezettségi Mérıhálózat 
(http://www.kvvm.hu/olm/) legközelebbi (automata és kézi) mérıállomá-
sai Vácott győjtenek adatokat. Az automata mérıállomás adatai alapján 
csak közvetett képet kaphatunk a térség levegıminıségérıl (1. melléklet). 
A különbözı légszennyezı anyagok többsége a kiváló és jó kategóriába 
esett, a szálló por mennyisége azonban rosszabb (megfelelı) minısítést 
kapott. (A magas érték feltehetıen részben a Duna-Dráva Cement Kft. 
okozta porterhelés miatt van.) A kén-dioxid 2003 és 2007 között csökkenı 
trendet mutatott, mely a földgáz főtés elterjedésének és az ipari moderni-
zációnak, illetve a kibocsátások csökkenésének köszönhetı. A nitrogén-
oxidok koncentrációja a vizsgált ötéves idıszakban szintén csökkent, azon-
ban a nitrogéndioxid szintje az órás határértéket többször is meghaladta. E 
szennyezıanyag legfıbb forrása a közúti közlekedés. 2002 és 2007 között 
Vácott a levegı szénmonoxid koncentrációja a negyedére esett, a szálló 
por (PM10) és a – fıként közlekedési eredető – ózon koncentrációja vi-
szont kb. 60%-kal nıtt. Ez utóbbi jelenléte a nyári (fotokémiai) szmog 
kialakulásának egyik feltétele. A szintén közlekedési eredető, rákkeltı ben-
zol koncentrációja 2004 és 2007 között duplájára nıtt. 

A levegı- és zajterhelés tekintetében javulást hozott a fıutak díjasítá-
sa a tehergépjármővek számára. Ezzel az M3 autópálya díjasítása óta ége-
tı problémát sikerült részben enyhíteni. Az autópálya díjasítását követıen 
ugyanis megnıtt a környezı települések átmenı nehéz-gépjármő forgal-
ma.  

A térség levegıjének szennyezéséhez a termelı ágazatok telephelyei 
és a háztartások is hozzájárulnak. Utóbbiak kibocsátása fıként a főtési 
idényben, illetve az avar és a kerti hulladék égetése idején (ısszel) jelen-
tıs. Utóbbi tevékenységet a helyi önkormányzatok egy része idıben korlá-
tozza. Kibocsátási adatok mérése telephelyenként, bizonyos légszennyezı 
anyagokra vonatkozóan történik, míg a szennyezettség vizsgálatára alka-
lomszerően, például egy-egy beruházást elıkészítı elızetes környezeti 
vizsgálat részeként kerül sor. A Levegıtisztaság-védelmi Információs 
Rendszer adatbázisában (http://okir.kvvm.hu/lair/) településenként megta-
lálhatók az egyes telephelyek kibocsátási adatai. 

Egyes településeken a zöldfelületek kiterjedt hálózatot alkotnak, mely 
a levegı állapotát jelentısen javítja A parkok rekreációs jellege azonban 
fejlesztendı: egy részük kikapcsolódásra kevéssé alkalmas a berendezések 
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(padok, asztalok, játszóterek stb.), illetve a kommunális kiegészítı elemek 
(pl. szemetesek) hiánya miatt.  
 
 
2.1.2. A felszíni és a felszín alatti vizek állapota 
 

A felszíni és a felszín alatti vizek, illetve a talaj minıségére elsısorban 
a térség több településén még hiányzó (de napjainkban kiépítés alatt álló) 
szennyvízcsatorna-hálózat, vagy az alacsony rákötési arány miatti vízszeny-
nyezés van káros hatással. A mezıgazdasági területekrıl származó terhe-
lés (pl. mőtrágya bemosódása) az utóbbi évtizedekben csökkent (mezı-
gazdaság visszaszorulása, növekvı költségek). Talajerózió elsısorban Er-
dıkertes, Vácegres és İrbottyán domboldalaira jellemzı.  
 
A Szıdrákosi-patak és a Galga 
 

A térség fı patakjait és mellékágait száz-százötven éve még dús ve-
getáció szegélyezte, amelyet ma már csupán nyomokban találunk meg. A 
természetközeli élıhelyek kiterjedésének csökkenése a mikroklímára is 
kedvezıtlen hatással van (csapadékfelvevı és párologtató felületek csök-
kenése). A patakok mentén inváziós (özön-) növények (pl. magas és kana-
dai aranyvesszı) jelennek meg. A patakok vízhozama az utóbbi évtizedek-
ben jelentısen csökkent és több forrás is elapadt, melyben az általánosan 
szárazabbá váló éghajlat, az új tavak kialakítása (megnövekedett párolog-
tató felület) és a vizek mezıgazdasági (öntözési) célú hasznosítása játszot-
tak/játszanak szerepet. A vízfolyások egy részét gyakran indokolatlanul (pl. 
a Szıdrákosi-patak mentére nem jellemzı árvízveszélyre történı hivatko-
zással) kotorják annak ellenére, hogy azok sem mővelt területet, sem épü-
leteket nem veszélyeztetnek. A Szıdrákosi-patak vízgyőjtıje kb. a Vác-
Budapest-Gödöllı háromszögben a Pesti-síkság északi részét és a Gödöllıi-
dombság nyugati, északnyugati lejtıit foglalja magába.  
A településeken a csapadékvizek természetes befogadói a felszíni vizek. Az 
összegyülı csapadékvizeket általában az utak mentén kialakított nyílt 
árokhálózat vezeti a befogadókba.  
 

A térség területén a felszíni vizek minıségét mindössze egy ponton 
mérik rendszeresen. A veresegyházi Malom-tó strandján 1985 óta mér az 

ÁNTSZ (1990 elıtt: KÖJÁL). A Szıdrákosi-patakon, annak mellékágain és 
tavain a Tavirózsa Egyesület rendszeres vízminıség vizsgálatokat végez 
2003 óta. Az adatok alapján megállapítható, hogy a Veresegyházon, 
İrbottyánon és Vácrátóton is átfolyó patak állapotát a Veresegyházi Regi-
onális Szennyvíztisztító és a használt termálvíz bevezetése (Termálfürdı) is 
kedvezıtlenül befolyásolja. A vízfolyások és tavak is erısen terheltek nö-
vényi tápanyagokkal (nitrogén-vegyületek és foszfor tekintetében általában 
szennyezett, IV. és V. osztályú vízminıség). Ez az állóvizeken az algák 
tömeges nyári elszaporodását (vízvirágzásokat) okoz. Megjegyzendı, hogy 
a térség számos vízfolyására nézve veszélyt jelentenek az illegális hulla-
déklerakók is.  
 

Galgamácsa legjelentısebb vízfolyása a Galga patak. A Galga folyó 
völgye a pliocén kor végén, a Pannon-tenger visszahúzódása után alakult 
ki egy aszimmetrikus, tektonikus eredetû völgyben, amelyet a folyó 
idõszakos kiöntései folyamatosan töltenek fel. A Galga-völgyet fiatal, ala-
csony teraszok kísérik, melyek jól jelentkeznek Püspökhatvanban, 
Galgamácsán és Iklad-Domony környékén. A Galga folyó Szandavár alatt, 
Becske falu határában, a Nyugati-Cserhátban ered, a Déli-Cserhátot (Cser-
hátalját) és a Gödöllõi-dombságot választja el egymástól és az Alföld észa-
ki peremén, Jászfényszaru határában torkollik a Zagyvába. A két tájegység 
mint földtani felépítésében, mind tájképileg különbözik egymástól. 

Vízgyőjtõje javarészt a Cserhátra és a Gödöllõi-dombság északi részé-
re terjed ki. Mivel ez tekintélyes részben a vizet jól áteresztõ, laza, homo-
kos és löszös terület, ezért a Galga vízgyüjtõjének lefolyásviszonyai igen 
kedvezõtlenek. A nagyobb áradásokat a hóolvadás, a júniusi és az õszi 
esõzések okozzák. A Galgának csak forrásvidéke bõvelkedik a vizet át nem 
eresztõ, kemény, vulkáni kõzetekben, fõként andezitben. 

Régebben a Galga medre szabályozatlan volt, ekkor rendszeresen el-
öntötte a környezõ réteket, mocsárvilágot varázsolva az Iklad és Domony 
környékén már 1-1,5 km széles völgyébe. A XIX-XX. században a folyó 
medrét több lépcsõben szabályozták, azóta egy több méter mély mester-
séges árokban kanyarog a vize. Ennek ellenére például 1999. júniusában 
kiöntött, nagy riadalmat keltve a környezõ lakosság körében. A medersza-
bályozás elõtt feltételezhetõen nagyobb volt a folyó vízhozama, ami a csa-
padékosabb idõjárással, és a sok kis betorkolló patakocskával magyarázha-
tó. Az átgondolatlan mederszabályozás, napjaink szárazabb klímája és a 
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Duna-Tisza közét sújtó talajvízszint-süllyedés a Galga mellékvizeit – a mes-
terségesen felduzzasztott Sinkár-, Egres- és Sósi-patakok kivételével – 
jórészt jelentéktelen idõszakos vízfolyássá változtatta. Valamikor a Galga-
mentén sok forrás volt található, némelyiküket a turistatérképek még jelö-
lik, azonban legtöbbjük mára elapadt. 
 
A Némedi- és a Szilágyipatak 
 

Váckisújfalu gazdag erdıségekkel borított dombokkal övezett széles 
völgyben fekszik. Területén a Némedi-patak folyik át, határában pedig egy, 
a Szilágyi-patak által táplált mesterséges horgásztó található. 
 

A 27/2006. (II. 7.) korm. rendelet alapján a térségbıl Erdıkertes, Ve-
resegyház és Vácegres nitrátérzékeny területen fekszik. A kistérség összes 
települése a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területen fekszik. 
 
A talajvíz állapota 
 

A talajvíz szintje az utóbbi évtizedekben jelentısen csökkent, minısé-
ge rossz (magas nitrát-tartalom stb.), közvetlen fogyasztásra alkalmatlan. 
A kedvezıtlen minıség több tényezıre vezethetı vissza, amelyek közül 
általánosan legjelentısebb a szennyvíz zárt rendszerő elvezetésének, illet-
ve kezelésének hiánya és a mőtrágyázás. Az emésztıgödrökön keresztül 
jelentıs mennyiségő szennyvíz szivárog ki, illetve sok esetben a szippan-
tott szennyvizet illegálisan a patakokba, árkokba ürítik. Hasonlóan nagy 
gondot jelent a szennyvíz ásott kutakba történı bevezetése. 
 
Az ivóvíz állapota 
 

Az aszályos idıjárás és a növekvı népességszámot nem követı inf-
rastrukturális fejlesztések miatt Veresegyházon és több környezı települé-
sen 2007 nyarán vízkorlátozást rendelt el a szolgáltató DMRV ZRt. A tele-
pülések vezetékes vízhálózatába táplált ivóvíz megfelel az ivóvízminıségre 
vonatkozó magyar és EU jogszabályok elıírásainak.  
 
 

2.1.3. Csatornázottság, szennyvíztisztítás  
 

Miközben a térségben a vezetékes ivóvízhálózat közel 100%-osan ki-
épített, csatornázottság tekintetében több település esetében teljes vagy 
részleges elmaradás tapasztalható. Csomádon és Veresegyházon teljesen, 
Erdıkertesen részben épült ki a szennyvízcsatorna-hálózat. İrbottyán és 
Vácrátót esetében jelenleg (2009-ben) kezdıdött meg a fejlesztés. 
 

14 település (Aszód, Bag, Domony, Iklad, Hévízgyörk, Galgamácsa, 
Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres és Váckisújfalu, valamint négy Galga 
menti település: Acsa, Csıvár, Galgagyörk és Püspökhatvan) "Aszód és 
térsége szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése" címen 2008-ban 
Európai Uniós (KEOP) pályázatot nyújtott be. Az önkormányzatok a sikeres 
elsı forduló után 2009-ben nyújtják be a második fordulós dokumentumo-
kat. A projekt céljai: 
 
• Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu települé-
sek belterületeinek, valamint Aszód és Domony egyes belterületi részeinek 
közüzemő csatornázása és szennyvízelvezetése. 
• A kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása; az aszódi szennyvíz-
tisztító telep bıvítése 500 m3/d kapacitással. 
• Térségi komposztáló telep létrehozása. 
 
A projekt teljes befejezése 2012. áprilisában várható. 
 

Veresegyházon 1996 óta üzemel a regionális szennyvíztisztító, mely 
Veresegyház, Erdıkertes és Szada szennyvizeit fogadja. A telep már több 
éve engedély nélkül üzemel, ugyanis megépülése (1996) óta nem tudja 
betartani az elıírt tisztítási határértékeket. Tovább fokozza a problémát, 
hogy a létesítmény 2007 óta kapacitásán túlterhelt. Káros hatása nem csak 
a Folyás- és Szıdrákosi-patakok vízminıségén, hanem az ex lege védett 
úszólápos Malom-tó ökológiai állapotának romlásán is tetten érhetı. A 
szennyvíztisztító rekonstrukciója és bıvítése folyamatban van, melyrıl 
részletek a 2. mellékletben olvashatók. 

A teleprıl  a szennyvíziszapot a csörögi és a kerepesi lerakóba szállít-
ják. Említést érdemel, hogy az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen kelet-



 

VTK Innosystem Kft. 

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 
 
 

14 

kezı napi 60-70 t szennyvíziszapot (mely 35-38 % szárazanyag tartalmú) a 
térségben, a csomádi lerakóban helyezik el. 

 
 
2.1.4. A talajok állapota 
 

A térség talajainak szennyezettségi állapotáról általánosságban nin-
csenek mért adatok. 
 

A talajerózió a lejtésviszonyoknak megfelelıen igen különbözı mérté-
kő. A defláció elleni védelem érdekében több települési önkormányzat 
adott ki rendeletet, amelyek az uralkodó szélirányra merılegesen szélvédı 
erdısávok, fasorok telepítését írják elı. Így például Csomád esetében a 10 
hektárt meghaladó mezıgazdasági területeken a felszín minimum 3 %-án 
védıfásítást kell kialakítani.  
 

Talajszennyezettség szempontjából komoly veszélyeztetı tényezık a 
sok esetben veszélyes hulladékokat (pl. számítógép alkatrészeket, autó-
gumit) is tartalmazó illegális hulladéklerakók, a felhagyott homokbányák-
ban történı hulladék-elhelyezések. Az utóbbi évtizedekben a térség terüle-
tén a mezıgazdaságban végbement változásokkal párhuzamosan csökkent 
a talajba jutó kemikáliák mennyisége. 
 

Vácegres határában, az egykori honvédségi rakétatámaszpont terüle-
tén kis mértékő, de egészségre veszélyes kadmium és policiklikus aromás 
szénhidrogén (PAH) és jelentıs összes alifás szénhidrogén (TPH) szennye-
zést tártak fel. Utóbbi miatt kármentesítés szükséges.  
 
 
2.1.5. A térség természeti értékei és állapotuk 
 
 A térség élıhelyeinek sokfélesége a változatos tájnak (itt találkozik az 
Alföld és az Északi-középhegység), illetve klimatikus és talajtani adottsá-
goknak köszönhetı. Az erdıborítás aránya az országos átlag felett van, 
ugyanakkor a tájhonos erdık részesedése alacsony. A természeti környe-
zet, mint a fıvárosi agglomeráció része, fokozott igénybevételnek és kár-

okozásnak van kitéve. A védett természeti területek állapotának megóvása 
napi szintő, egyre súlyosbodó problémákkal terhelt. A települések növekvı 
népességszámából és a beépítésekbıl eredı erıteljes környezeti nyomás 
mellett napjainkban fokozottan jelentkeznek a motoros sportok (quad, 
terepmotor) és az özön- (inváziós-) fajok terjedése okozta degradáció. A 
különbözı értékes szárazgyepi élıhelyek – közülük is leginkább a nyílt és 
zárt homoki gyepek – különösen sérülékenyek. Vegetációjukat és talajukat 
felszaggatva felerısödik a degradáció, az erózió és a defláció, az állatvilág-
ra nézve pedig a zajterhelés is káros. A területileg illetékes Duna-Ipoly 
Nemzeti Park természetvédelmi ırszolgálatának kis személyi állománya 
miatt a legnagyobb igyekezet mellett is nehezen tudja elhárítani e problé-
mákat. 
 
A Galga-mente 
 

A Galga-völgy eredeti vegetációja jellemzõen ártéri mocsárrét, sásos 
és nádas komplex lehetett, melyben helyenként szigetszerûen nedves 
láprétfoltok ékelõdtek. Helyükön ma nagyrészt szántók, kaszálók és puha-
fás (fûz- és nyár-) ligetek terülnek el. A réteken egykor igen intenzív rét-
gazdálkodás folyt, ill. folyik ma is, ezért az eredeti vegetáció csak helyen-
ként és csekély területi kiterjedésben maradhatott fent. A megmaradt ka-
szálórétek (pl. Iklad és Domony községek határában) jelentıs botanikai 
értéke a védett nyári tõzike* (Leucojum aestivum). Értékét emeli az a 
tény, hogy sem a Gödöllõi-dombvidéken, sem a Cserhátalján nincs ismert 
elõfordulása. (A védett fajokat *-gal jelöljük.) 

A Galgát kísérõ dombok eredeti vegetációja, a cseres-tölgyesek az 
emberi településekhez közeli részeken csak kis számban, foltokban marad-
tak fenn, de az Ecskenden kiterjedt erdõségeket találunk, itt jelentõs 
mûvelési ág az erdõ- és vadgazdálkodás. A dombokon fõként a cseres-
tölgyesek, északi oldalain pedig a gyertyános-tölgyesek jellemzõek. Az 
erdık tisztásain gyakori a védett tavaszi hérics* (Adonis vernalis). A raga-
dozó állatok közül értékes ritkaság a vadmacska* (Felis silvestris). Az 
ecskendi erdık gímszarvas (Cervus elaphus) állománya jelentıs, a mester-
ségesen magas szinten tartott nagyvadállomány azonban ökológiai és ter-
mészetvédelmi szempontból nemkívánatos jelenség. 
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A Szıdrákosi-patak mente  
 

A Szıdrákosi-patak mentének egykori keményfás ligeterdeit az elmúlt 
évszázadokban kitermelték, így napjainkban a puhafás főz-nyár ligeterdık 
a jellemzıek. A patak menti élıhelyek közül a kékperjés láprétek és kisebb 
kiterjedésben az üde láprétek a legértékesebbek. 
 

A Galga- és a Szıdrákosi-patak mente fontosabb védett állatfajai: réti 
csík* (Misgurnus fossilis), mocsári teknıs* (Emys orbicularis), fehér gólya* 
(Ciconia ciconia), gyurgyalag* (Merops apiaster), kabasólyom (Falco 
subbuteo). 
A fenti fajokon túl a Galga mentén él a kövicsík* (Noemacheilus 
barbatulus), a vöröshasú unka* (Bombina bombina), a folyami rák 
(Astacus astacus) és a gyöngybagoly* (Tyto alba) is – utóbbi a környék 
templomtornyaiban költ. Említést érdemel, hogy a Szıdrákosi-patak men-
tén két fokozottan védett állatfaj, a vidra* (Lutra lutra) és a lápi póc* 
(Umbra krameri) is elıfordul. 
 

Az özönnövények közül a természetközeli és egyéb területeken a 
japánkeserőfő (Fallopia japonica) mellett a parlagfő (Ambrosia 
artemisiifolia), a selyemkóró (Asclepias syriaca), a fehér akác (Robinia 
pseudo-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima), a zöld juhar (Acer 
negundo), a kései meggy (Prunus serotina), a kanadai és a magas arany-
vesszı (Solidago canadensis, S. gigantea) borítása a legjelentısebb. Az ex 
lege védett lápok kékperjés láprét foltjainak élıvilágát ez utóbbi növények 
veszélyeztetik leginkább. A túltartott nagyvadállomány (vaddisznótúrás 
okozta gyepkárosodás és gyomosodás; ız, gímszarvas és muflon erdei 
rágása, taposása) és a már említett környezeti terhelések együttesen a 
természeti területek állapotromlásához vezetnek. Az érdekellentétek miatt 
e probléma kezelése igen nehéz feladat. A térségben többfelé telepített 
erdei- és feketefenyı (Pinus sylvestris, P. nigra) az akáccal és a selyemkó-
róval együtt különösen a homoki élıhelyeken fejt ki káros hatást, teljesen 
tönkretéve az eredeti, igen értékes vegetációt és elısegítve a gyomoso-
dást.  
 
 

 
A Natura 2000 program keretében közösségi jelentıségő védett területek 
 

Az Európai Unió Natura 2000 programja keretében a térségben kijelölt 
különleges madárvédelmi terület nincs. Kiemelt jelentıségő különleges 
természet-megırzési területek a következık: 
 

• Gödöllıi-dombság: Erdıkertes, Gödöllı, Isaszeg, Kerepes, Pécel, 
Valkó és Vácegres közigazgatási területének egyes foltjai (ismerte-
tését ld. a Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet leírásánál) 

• Gödöllıi-dombság Peremhegyei: Csomád és Mogyoród térségében 
 
Gödöllıi-dombság Peremhegyei Natura 2000 terület 
 

Domináns, értékes élıhely-típusai a pannon homoki gyepek, a pannon 
molyhos tölgyesek, a pannon lejtısztyeppek és a sziklafüves lejtık. Ki-
emelkedı botanikai értékei közé tartozik a fokozottan védett homoki kike-
rics* (Colchicum arenarium), a homoki nıszirom* (Iris humilis subsp. 
arenaria), és a leánykökörcsin* (Pulsatilla grandis). Jelentısebb madarai a 
nagy fakopáncs* (Dendrocopos major), a lappantyú* (Caprimulgus 
europaeus), a tövisszúró gébics* (Lanius cullurio) és a karvalyposzáta* 
(Sylvia nisoria). A ritka kétéltőek listáját a dunai tarajos gıte* (Triturus 
dobrogicus) vezeti. A terület ritka ízeltlábúakban is gazdag: jellemezı a 
szarvas ganéjtúró (Bolbelasmus unicornis), a nagy hıscincér* (Cerambyx 
cerdo), a nagy szarvasbogár* (Lucanus cervus) és a magyar futrinka 
(Carabus hungaricus). A területet veszélyeztetı tényezık a taposás és a 
túllegeltetés, az inváziós fajok térnyerése és a zaj káros hatása. 
 
 
Országos jelentıségő védett természeti területek 
 
Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet 
 

A Gödöllıi-dombság szívében (Bag, Dány, Domony, Gödöllı, Isaszeg, 
Pécel, Szada, Valkó, Vácegres, Vácszentlászló és Veresegyház települések 
határában) 11801 hektár kiterjedésben (ebbıl fokozottan védett 802,6 ha) 
1990 nyarán hozták létre a tájvédelmi körzetet az itt található kiemelkedı 
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jelentıségő természeti és kultúrtörténeti értékek megóvása érdekében.   
Jelentıs érték és érdekes jelenség az élıhelyek átmenetisége: az európai 
kontinens azon határterületén járunk, ahol a zárt nedves kontinentális erdı 
biom és az erdıssztyep biom találkozik. Az éghajlati jellemzıkbıl itt a csa-
padékmennyiség a kritikus tényezı, amely még éppen elegendı a zárt 
erdıtársulások kialakulásához. Míg ugyanannak a dombnak a délies 
kitettségő oldalán a szárazság- és melegkedvelı molyhos tölgyesek sztyep-
növényzettel tarkított együttesét figyelhetjük meg, addig az északi hővö-
sebb és árnyékosabb oldalon a hegyvidékekre jellemzı üde elegyes gyer-
tyános tölgyeseket találunk.  

A Középhegységben elterjedt erdık (pl. gyertyános-tölgyes, meleg-
kedvelı tölgyes) mellett található két olyan erdıtársulás (a gyertyánele-
gyes mezei juharos–tölgyes és a kislevelő hársas-tölgyes), amelyek túl-
nyomórészt csak a Gödöllıi-dombságban fordulnak elı a világon. Mindket-
tı a hővös kontinentális erdıssztyepp-erdık közé tartozik. Az Aranyos- és 
a Besnyı-patak mentén égerligetek húzódnak. 
 

Szőkebb elterjedéső és faunisztikai szempontból jelentıs a homoki 
gyík* (Podarcis taurica) és a fokozottan védett pannon gyík* (Ablepharus 
kitaibelii fitzingeri) elıfordulása. Az elıbbi élıhelye a homok-pusztagyepek, 
az utóbbié a nyílt molyhos-tölgyesek. A nedves réten költ a fokozottan 
védett, rejtızködı életmódú haris* (Crex crex). A fokozottan védett vad-
macska* (Felis sylvestris) egykor stabil populációját napjainkban a házi 
macskával (Felis silvestris catus) való keresztezıdés, a genetikai leromlás 
veszélyezteti. Régóta híres – az egyébként túltartott – gödöllıi vadállo-
mány. 
 
Ex lege védett területek 
 

A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény rendelkezései 
szerint ex lege, vagyis a törvény erejénél fogva (külön kihirdetés nélkül is) 
országos jelentıségő védett természeti terület Magyarországon minden 
forrás, láp, barlang, víznyelı, szikes tó, kunhalom és földvár. A térségben 
forrásokat, lápokat és földvárakat találunk az alábbi településeken: 

• İrbottyán: Vácbottyáni földvár, Alsó-Tece Természetvédelmi Terü-
let (TT), Nyárias TT és Úr-rétje TT lápjai 

• Vácegres: Malom-dőlı TT, Egres-patak menti lápok 
• Vácrátót: Nagy-Tece TT 
• Veresegyház: ld. a 2.2.4. fejezetben 

 
 
Vácrátóti Botanikuskert TT 
 

A Vácrátóti Botanikuskert az ország legnagyobb botanikus kertje, s 
egyben a leggazdagabb hazai élınövény győjtemény, amely 29 hektárnyi 
területén közel 13,000 növényfajt és fajtát mutat be.  

 
Egyedi tájértékek 
 

A Galgamácsától északra az Ecskendi erdõben (a Templomhegy 
északnyugati részén) található földvárat (Ecskend) Patay Pál említi 
elsõként egy 1959 évi terepbejárási jelentésében. A lelõhelyet – jellege 
alapján – "Árpád-kori körülsáncolt toronyszerû erõd" - nek tekinti. 
Váckisújfalun különös természeti értéket jelent a község keleti felén fekvı 
és szılıkkel gyümölcsössel beültetett Várhegy, amely – az itt talált üledék-
maradványok alapján – egykori szegélye lehetett az egykori, tóvá alakult 
felsı-pannóniai beltengernek. 
 
 
2.1.6. Tájgazdálkodás 
 

A tájvédelemben komoly gondot jelent a táj adottságaihoz illeszkedı 
emberi gazdálkodás utóbbi évszázadokban rögzült módszereinek és ritmu-
sának gyakorlatilag teljes megszőnése. A társadalmi-gazdasági változások-
kal függ össze a külterjes állattartási formák visszaszorulása, a kaszálóré-
tek és legelık felhagyása, amely számos természetvédelmi probléma alap-
vetı oka. Ez az országszerte jellemzı folyamat a fıvárosi agglomerációban 
különösen erıs, napjainkra a hagyományos tájgazdálkodás elemei szinte 
teljesen eltőntek. Néhány esetben ezek ellenkezıje, a túllegeltetés (vagy a 
nem megfelelı élıhelyen végzett legeltetés) okoz gondot. A természetes 
szukcesszió folyamatainak felerısödése jobb esetben beerdısülést, rosz-
szabb esetben/általában pedig áthatolhatatlan cserjések kialakulását, az 



 

VTK Innosystem Kft. 

VERESEGYHÁZ VÁROS II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2012) 
 
 

17 

özönnövények terjedésével együtt pedig általános állapotromlást, a ritka 
növény- és állatfajok eltőnését és a tájképi értékek csökkenését eredmé-
nyezi. A Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet leginkább veszélyeztetett 
területein kézi kisgéppel végeznek tisztító kaszálást, illetve cserjéktıl men-
tesítést a nemzeti park munkatársai és civil szervezetek önkéntesei, ami 
éves rendszerességgel ismételve bizonyos fokú megoldást jelent.  
 

A helyi élelmiszer-termelésrıl és -ellátásról az önkormányzatok és a 
falugazdászok tájékoztatása alapján megállapítható, hogy a térségben 
bioélelmiszer-termelık elvétve fordulnak csak elı. Helyi élelmiszerpiac a 
térségben Veresegyházon mőködik. 
 
 
2.1.7. Hulladékgazdálkodás – települési szilárd hulladékok  
 

A fogyasztási szokások folyamatos, környezetvédelmi szempontból 
gyakran kedvezıtlen irányú változása miatt a települési szilárd hulladék 
mennyisége évrıl évre növekszik. A térség kommunális hulladékait az 
1970-es évek kezdete óta győjtik és szállítják el, a begyőjtött hulladékok 
vegyesen kerülnek lerakásra. A legtöbb hulladéklerakónak nincs kiépített 
talajvízfigyelı kútja és a lerakott mennyiséget sem tartják nyilván. Emellett 
mőszaki védelmük sem megfelelı, így a hulladékból kiszivárgó szennyezı-
dések akadálytalanul károsíthatták, és károsítják napjainkban is (ahol nem 
rekultiválták gondosan a lerakót) a talajt, a talajvizet és az élılényeket. 
Emiatt a térségben található hulladéklerakókat 2009 folyamán a vonatkozó 
hazai és közösségi elıírások miatt be kell zárni és rekultiválni kell. 
 
 
A Zöld Híd Regionális Hulladékgazdálkodási Program 
 

A környék legnagyobb hulladéklerakója Kerepes közigazgatási terüle-
tén, Gödöllı város tulajdonában, az Ökörtelek-völgyben található, lakott 
területektıl viszonylag távol. A telepet néhány éve komposztálóval egészí-
tették ki, és bıvítése, korszerősítése napjainkban is folyik a Zöld Híd Prog-
ram keretében.  

Észak-kelet Pest és Nógrád megye 106 településének (280.000 lako-
sának) új, korszerő hulladékgyőjtési és –kezelési rendszere a Zöld Híd 

Program, amelynek lényeges eleme a szelektív hulladékgyőjtés rendszeré-
nek kiépítése. A rendszerben résztvevı településeken (köztük a Veresegy-
házi Kistérségben) 486 szelektív hulladékgyőjtı sziget kerül kialakításra, 
továbbá hulladékudvar mőködik Gödöllı, Kerepes és Veresegyház terüle-
tén. A hulladékudvaroktól távolabb esı településekre hulladékgyőjtı jár-
mővek fognak közlekedni, amelyeknél a lakosok leadhatják a háztartási 
veszélyes hulladékokat, elektronikai hulladékokat és az elhasznált étolajat 
is. Az épülı ökörtelek-völgyi új hulladékkezelı központban a nyugat-
európai gyakorlatnak megfelelı mechanikai és biológiai hulladékkezelést, 
gépi utóválogatást és komposztálást vezetnek be. A szelektív győjtés révén 
az anyagában történı hulladékhasznosítás is lehetıvé válik, ezzel termé-
szeti erıforrásokat (nyersanyagokat és energiát) megtakarítva és a hulla-
déktárolók élettartamát három–négyszeresére növelve. A hulladéklerakóba 
csak az elıkezelés után maradt anyagok kerülhetnek, így a begyőjtött 
hulladékok teljes mennyiségének csak 35-40 százaléka kerül lerakásra, 
amelynek takarását az eddig használt talaj helyett a hulladékban található 
szerves és inert anyagokkal végzik. Az Európai Unió, ill. a 22/2001. (X. 10.) 
KöM rendelet elıírásai alapján a hulladéklerakókba kerülı szerves anyagok 
mennyiségét a jelenlegi szintrıl, 2014-re 65 százalékkal kell csökkenteni. 
Ebben a házi, kiskerti komposztálásnak és a szelektív győjtésnek egyaránt 
nagy szerepe van. 

A regionális rendszer céljainak megvalósítására veszélyt jelent, hogy 
egyes önkormányzatok a Zöld Híd Programmal nem összeegyeztethetıen 
különbözı hulladékszállítási vállalkozásokkal kötöttek szerzıdéseket pl. új 
hulladéklerakó létesítésére. 
 

A térségben nincs egységesen szervezett szelektív hulladékgyőjtés. A 
használt szárazelemek győjtése intézményekben és élelmiszerboltokban 
kihelyezett győjtıládákkal több településen folyik. Településenként külön-
bözı szervezettségő és hatékonyságú rendszerek mőködnek – az iskolai 
akciók mellett – pl. İrbottyán, Szada és Veresegyház településeken.  
 
 
Veszélyes hulladékok 
 

A lakossági, ipari, mezıgazdasági és szolgáltató tevékenységbıl szár-
mazó termelési veszélyes hulladék mennyisége nem jelentıs a térségben. 
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1989 óta Galgamácsán mőködik hazánk egyetlen veszélyeshulladék-
lerakója. A telep kiépíthetõ kapacitása 600 000 t (IPPC engedély), az egy 
év alatt lerakható hulladék mennyisége 64 000 t. 2007. 12. 31-ig a lerakott 
mennyiség 234 000 t volt. A telepengedély 2016. január 1-ig érvényes. 
2009-ben az üzemeltetı Saubermacher Magyarország Kft. kiegészítõ tevé-
kenységként saját erõbõl kommunális lerakó építését tervezi a telepen 
[maximálisan évi 40.000 t (400.000 m3) elhelyezését tervezik, várhatóan 
10 éves idõtartamra]. 
 
 
Illegális hulladéklerakók 
 

A térség településein bel- és külterületeken egyaránt sokfelé vannak a 
talajt, a vizeket, az élıvilágot és az ember egészségét közvetve veszélyez-
tetı, a tájképet rontó elhagyott hulladékok, melyek jelentıs 
szennyezıforrások.  

Az illegális hulladéklerakók tartalma leginkább kommunális hulladék és 
építési törmelék, de nem ritka a veszélyes hulladék (pl. televízió) sem. A 
felhagyott vagy feltöltött homokbányák ideális helyszínt nyújtanak az ille-
gális hulladéklerakáshoz, ezért rekultivációjuk e szempontból is sürgetı. 
Gyakori, hogy mélyen fekvı területeket (elsısorban patakmedreket) tölte-
nek fel hulladékkal. A térségben gyakori a zöld hulladékok illegális elhelye-
zése is, mely egyrészt a terhelt és bolygatott területek gyomosodását 
okozza, másrészt az egyéb hulladékok elhelyezésének is melegágya. 
 
 
2.1.8. Az épített környezet állapota 
 

A térség építészeti és kulturális értékekben gazdag, a településeket 
számos mőemléki védelem alatt álló, vagy mőemlék jellegő épület díszíti 
(pl. Vigyázó kastély a Vácrátóti Botanikuskertben, Galgamácsai Falumúze-
um). A veretes épületek egy részét példásan helyreállították, másik részük 
jobb sorsa vár, számos közülük drasztikus átalakításon esett át, jellegét 
vesztette. A posztmodern építészet elemei sok esetben kevéssé illeszked-
nek a hagyományos településképbe, amely a tudatos településtervezés 
hiányára, illetve a hatósági szabályozás és a társadalmi kontrol kevéssé 
hatékony voltára utal.  

 
2.1.9. A zaj- és rezgéshelyzet 
 

A zaj- és rezgésterhelés legjelentısebb forrása térségünkben a közle-
kedés: a településeken áthaladó forgalmas országutak nagyobb, a vasút-
vonalak kisebb mértékben járulnak hozzá a szennyezéshez. Emellett elsı-
sorban az ipari jellegő termelı tevékenységek okoznak terhelést.  
 

A környezeti zaj- és rezgésszennyezettséget nem mérik rendszeresen 
a térség településein. Kibocsátási adatok mérésére alkalomszerően, példá-
ul egy-egy beruházást elıkészítı elızetes környezeti hatásvizsgálat része-
ként, vagy lakossági panasz, bejelentés esetén, közigazgatási eljárás kere-
tében kerül sor. Utóbbihoz tartoznak pl. a nagy forgalmú fıutak belterületi 
szakaszai mentén a zaj és az épületek károsodása miatt vagy a környéken 
lakókat zavaró zajszintő ipari telephelyek, szórakozóhelyek esetében tör-
tént intézkedések.  
 
 
2.1.10. Környezetbiztonság és környezet-egészségügy 
 

Környezetbiztonsági szempontból meg kell említeni, hogy egyes inf-
rastrukturális létesítmények (pl. földgázvezetékek, Barátság I. kıolajveze-
ték) és veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek (pl. gyógyszergyár) po-
tenciális veszélyt jelentenek a környezetre. A térségen, a Szıdrákosi-
patakkal párhuzamosan halad át a több mint ötvenéves Barátság I. kıolaj-
vezeték, melynek részleges térségi rekonstrukciója 2003-ban történt. A 
felújítási munkálatok – költségmegtakarítás miatt – csak a legterheltebb 
csıszakaszokat érintették (közutak, vasút alatt stb.), ezért az elöregedett 
vezeték továbbra is potenciális veszélyt jelent a környezetre. Gondot je-
lent, hogy a vezeték védıövezetében több országos jelentıségő védett 
lápterület található. (Paradox módon ezek az utolsó, viszonylag érintetlen 
természeti területek éppen a kıolajvezetéknek  köszönhetik fennmaradá-
sukat.) 
 

A Szıdrákosi-patak tavain a vízgyőjtıt ért terhelések és beavatkozások 
következtében rendszeres jelenség a kékalgák (cianobaktériumok) elszapo-
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rodása, melynek egészségügyi következményei is vannak (pl. kötıhártya-
gyulladások, allergiás bırreakciók a fürdızık körében). 

2008-as parlagfő felmérési adatok alapján (Földmérési és Távérzéke-
lési Intézet; 
http://www.fomi.hu/honlap/magyar/projektek/leirasok/parlagfu/) a kistér-
ség településeibıl hat erısen, egy (Galgamácsa) pedig közepesen veszé-
lyeztetett. Erdıkertesrıl nincs adat, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 
község csak igen kis beépítetlen-/külterülettel rendelkezik, ezért a fertı-
zöttsége nem lehet jelentıs. 
 
 
2.1.11. Társadalmi részvétel, civil szervezetek, települési környe-
zetvédelmi programok 
 

A térség településein számos civil szervezet tevékenykedik. Az Aarhusi 
Egyezmény magyarországi végrehajtásáról készült civil jelentés megállapí-
tásai sajnos a térségre is igazak: a hatóságok, az önkormányzatok és a 
vállalkozások korántsem minden esetben készségesek a környezeti adatok 
biztosítása, információk nyilvánossága, egy-egy beruházás környezeti ha-
tásainak vizsgálata kapcsán. Fontosabb környezet- és természetvédelem-
mel, környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek a térségben: 
 

• Galgamácsa: Galga Természet- és Környezetvédı Egyesület  
• Vácegres: Vácegres Jövıképéért Egyesület 
• Veresegyház: Élni Veresegyházon Egyesület, Tavirózsa Környezet- 

és Természetvédı Egyesület 
 

A települési környezetvédelmi programok készítése, aktualizálása, fe-
lülvizsgálata felelısségteljes feladatot ró az önkormányzatokra. Települési 
környezetvédelmi programmal a következı települések rendelkeznek: Mo-
gyoród, Szada, Veresegyház. Települési Környezetvédelmi Alapja a térség-
ben csak Veresegyház városának van.  

A környezetállapot alakulásának követéséhez nincs meg a térségben az 
infrastrukturális háttér (komplex környezeti információs és monitoring 
rendszer), ezért a környezetvédelmi programok feladatmeghatározásai 
sem lehetnek minden esetben pontosak. 
 

Említést érdemel, hogy 2008-ban megalakult az Észak-Kelet Pest Me-
gyei Leader Egyesület, melynek célja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 
megvalósítása. A Veresegyházi Kistérségbıl az egyesület tagjai 
Galgamácsa és Váckisújfalu. 
 

A kistérségben a gyerekek környezeti nevelésére nagy hangsúlyt fek-
tetnek. A veresegyházi Fabriczius József Általános Iskola 2009-ben elnyerte 
az ökoiskola címet. 
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2.2. Veresegyház környezeti állapota 
 

A fejezet alpontjaiban a vizsgált környezeti elemek, illetve környezet-
gazdálkodási szakterületek szerepének, jelentıségének általános ismerte-
tése után a térségi és a települési környezetállapot részletes bemutatására 
kerül sor.  
 
 
2.2.1. Levegıminıség 
 
A levegı minıségét befolyásoló természeti tényezık  
 

Veresegyház Pest megyében, Budapesttıl északkeleti irányban 25 km-
re és Gödöllıtıl északnyugati irányban 7 km-re található. A település rész-
ben a Pesti-síkságon, részben a Gödöllıi-dombvidék nyugati lankáin fek-
szik. Éghajlata kontinentális jellegő, ahol egyaránt érvényesül az Alföld 
meleg, szárító és az Északi-középhegységbıl csapadékot hozó, a meleget 
enyhítı légáramlatok hatása. Veresegyházon az északnyugati szelek ural-
kodnak (átlagos szélsebesség: 3 m/s), melyek a dombhátak között (a 
Szıdrákosi-patak völgyén át) szinte akadálytalanul futnak végig, frissítve a 
levegıt és csökkentve a melegérzetet. A városi klímát javítja a környezı 
erdıs dombhátakról a mélyebben fekvı lakott területek felé áramló hővös 
levegı. Az évi csapadékmennyiség 550 mm körül mozog, szélsıséges el-
oszlásban. A vegetációs idıszak csapadékösszege 340 mm, az esıs napok 
száma 125. Az évi középhımérséklet átlaga 9,5 – 9,7 oC, a vegetációs 
idıszakban 16,3-16,7 oC. (A városokban ez az érték általában 0,5 – 1,0 oC-
kal magasabb.)  

Veresegyházon a közlekedési levegı- (és zaj-) szennyezés hatását 
mérséklı belterületi zöldfelületek (útmenti fasorok, közparkok stb.) az 
elmúlt évtizedben csökkentek és gondot jelent, hogy nem egyenletesen 
oszlanak meg (az új lakóterületeken – pl. Csonkás, Ligetek – közösségi 
célú zöldfelületeket nem hoztak létre).  

 
 
 

 
 
A levegı minıségét befolyásoló mesterséges tényezık 
 

A város levegıminıségi állapotát az éghajlati és meteorológiai ténye-
zık (a szél iránya, sebessége, légnedvesség, csapadék, napsugárzás stb.) 
alakulásától függıen a háttérszennyezettség és a lokális szennyezı forrá-
sok (fosszilis tüzelıanyagok eltüzelése, közlekedés) határozzák meg.  

 
Ipari, kommunális és közlekedési eredető légszennyezı-források 
 

Veresegyházon a légszennyezettség idıbeli és szezonális alakulásáról 
nincsenek adatok, ezért a legközelebbi, váci RIV és PHARE mérıállomások 
adatai alapján csak közvetett képet kaphatunk a levegı minıségérıl (1. 
melléklet). [Megjegyzendı azonban, hogy Vácott mőködik a Duna-Dráva 
Cement és Mészmővek, mely a régió egyik legjelentısebb légszennyezı-
forrása. A cement- és mészmő a Veresegyházon uralkodó szélirányba 
esik.]  

A mérıállomás adataiból látszik, hogy a kén-dioxid (SO2) koncentráció-
jában jelentıs csökkenı tendencia figyelhetı meg, mely az ipar moderni-
zációjának és a földgázfőtés térhódításának köszönhetı. A szennyezettség 
a főtési félévben magasabb, mint a főtési idıszakon kívül, ami elsısorban 
a lakossági (szén-, koksz-, illetve olaj-) főtésnek tudható be. A nitrogén-
dioxid (NO2) koncentráció (melynek a közúti közlekedés a legfıbb forrása) 
növekvı tendenciát mutat. A nitrogén-oxidok (NOX) és a szén-monoxid 
(CO) főtési szezonban mért magasabb koncentrációja, elsısorban a lakos-
sági főtés következménye. Az ózon (O3) koncentrációja ezzel pont ellenté-
tesen alakul, nyáron magasabb, mint a téli idıszakban. Az ülepedı por 
adatai alapján messzemenı következtetést nem lehet levonni, mert (felté-
telezhetıen az említett cement- és mészmővek porkibocsátása miatt) az 
adatok nagyon szórnak, azonban némi csökkenés megfigyelhetı. 

A városban a levegıminıség idıszakos (fıként ıszi) romlását okozza 
az avar- és levélégetés. 
 
Közlekedés 
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A város levegıjének tisztaságára a közlekedésbıl eredı légszennyezés 
jelenti a legnagyobb veszélyt. Ez leginkább a két fı közlekedési nyomvo-
nal, a település belterületét átszelı Vác-Gödöllı 2104. sz. és az Újpest-
Galgamácsa 2102. sz. országos közutak (Fı-, Szadai-, Csomádi-, Andrássy- 
és Mogyoródi utak) mentén jelentıs.  

A közlekedési módok közül a közúti személy- és teherszállítás jár a 
legnagyobb környezeti terheléssel, míg a vasúti és az autóbuszos közleke-
dés fajlagos környezeti terhelése lényegesen alacsonyabb. A kerékpáros 
közlekedés a gyalogos közlekedés után a leginkább környezetbarát közle-
kedési mód.  

Pest megye – az ország közlekedési hálózatának centrális jellege foly-
tán – a nemzetközi és országos közlekedési irányok metszéspontjában 
helyezkedik el. Miután a közlekedés fı célpontja Budapest, a megyének 
különösen fontos a tranzitszerepe.  

A közúti közlekedés (személy- és áruforgalom lebonyolítása), a gépko-
csiforgalom kibocsátásának részaránya a légszennyezı anyagok kibocsátá-
sában igen magas, és évrıl évre nı. A problémát tovább súlyosbítja, hogy 
hazánkban a gépjármőpark korszerőtlen, az átlagéletkor magas. A gépjár-
mőpark számának folyamatos emelkedése miatt számolni kell a jövıben a 
terhelés növekedésével. 
A motorizáció egyre gyorsuló terjedése számos környezeti kockázat és 
károsodás forrása. A közlekedéssel kapcsolatos néhány környezeti problé-
ma: 

• szén-dioxid (CO2) kibocsátás: üvegházhatású gáz, 
• kén-dioxid (SO2), nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása: savas esıt és 

egészségkárosodást okozó gázok, 
• poliaromás szénhidrogének (pl. benzpirén) kibocsátása: rákkeltı 

anyagok, 
• zajártalom (általában a közlekedés a legfıbb forrása) 
• a közlekedési hálózatok növekvı területigénye következtében a 

természeti területek feldarabolása, arányuk csökkenése,  
• szociális kockázatok (balesetek számának növekedése, települések 

megosztottsága). 
 
Veresegyház levegıszennyezettségének minısítését, illetve besorolá-

sát az 1. melléklet táblázatai ismertetik. A városban a nitrogén-dioxid és a 
szálló por koncentrációja viszonylag magas. Utóbbi részben annak köszön-

hetı, hogy a közutak egy része (fıként a nyaralóterületeken és a külsı 
lakóövezetekben) nem rendelkezik szilárd burkolattal.  

A közlekedésbıl származó levegıszennyezés a lakónépesség növeke-
désével egyre nagyobb mértékő, és a jövıben várhatóan a város átmenı 
forgalma mellett a belsı forgalma is növekedni fog. A helyi vállalkozások, 
illetve munkahelyek számának növekedése ellenére jelentıs a nap mint 
nap ingázók száma, mely erıs gépjármő-forgalmat generál a közutakon. 
(Az aktív keresık kb 50%-a ingázik, fıként Budapest irányába.)  

A kistérség központjaként naponta 37 vonat-, illetve 23 volánjárat köti 
össze Veresegyházat a fıvárossal és vonzáskörzete további településeivel. 
Veresegyház korábban alvóváros volt, mely állapot megszőnıben van. 

A vasúti közlekedés a közútival összevetve csekélyebb és jellemzıen 
közvetett környezeti hatásokkal jár. Számottevı közvetlen hatások csak 
helyenként, a zaj vonatkozásában jelentkezhetnek. 

Veresegyházat érinti a Vác-Vácrátót-Budapest (Nyugati pu.) villamosí-
tott vasútvonal, egy vasútállomás és két megállóhely (Nyíresszılıtelep, 
Ivacs) tartozik a város közigazgatási területéhez. A vonal nem túl hosszú, 
így a közvetlen járatokkal elérhetı települések köre viszonylag kevés, át-
szállással azonban szinte minden irányba létezik kapcsolat. A vasútnak 
nem a térségen belüli, sokkal inkább a szomszédos térségekkel, a távolab-
bi régiókkal való kapcsolattartásban van szerepe. A veresegyházi ingázók 
nagy része ezen a vonalon közlekedik. 

A buszközlekedés egyik legfontosabb funkciója a térségen belüli és a 
hozzá közvetlenül kapcsolódó szőkebb terület összetartása. A tömegközle-
kedési lehetıségek közül a busz rendelkezik a legkisebb tehetetlenséggel, 
mivel nemcsak a járatok számának meghatározásában, hanem a közleke-
dési vonalak kialakításában is meglehetısen nagy a szabadsága. A várost 
érintı távolsági buszjáratok gyakran közlekednek, így jelentısen megköny-
nyítik a település elérhetıségét. 2003-ban térségi buszjárat indult, mely a 
lakosok mobilitását segíti. 

A térségben és Veresegyházon a kerékpáros közlekedési mód feltételei 
kis mértékben adottak, a kerékpárutak száma kevés, nem alkotnak össze-
függı hálózatot, a kerékpározással kapcsolatos szolgáltató létesítmények 
kiépítése elmaradt. Ezért ma fıként azok járnak kerékpárral, akik anyagi 
helyzetük okán nem engedhetik meg maguknak a rendszeres autóhaszná-
latot, illetve akiknek szabadidıs tevékenységükhöz kötıdik.  
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Kommunális eredető levegıszennyezés 
 

A földgázszolgáltatás 1985-ben indult be, jelenleg a TIGÁZ Rt. látja el 
a szolgáltatói feladatokat. A gázvezeték a városban 100%-os kiépítettségő. 
A kommunális eredető (szén- és koksz tüzelés okozta) kén-dioxid szennye-
zés a földgázhasználat növekedésével párhuzamosan, fokozatosan csök-
ken. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a földgáz fogyasztás az üvegház-
hatású szén-dioxid kibocsátáshoz jelentısen hozzájárul. 

Az önkormányzati intézmények döntı többségében (90%, pl. iskola, 
Polgármesteri Hivatal) a termálvíz főtési célú hasznosítása a jellemzı.  

 
Ipari eredető levegıszennyezés 
 

A levegı minıségére számottevı potenciális veszélyforrást jelentı ipari 
létesítmény a település közigazgatási területén nem üzemel. Idıszakosan 
bőzhatást okoz a Veresegyházi Regionális Szennyvíztisztító-telep szikkasz-
tó-területére kilocsolt, elégtelenül tisztított és szikkasztott szennyvíz. Itt 
több ezer m2-es szennyvíztócsák alakultak ki az elmúlt évtized során. A 
terület az Ivacsok településrész közelében található, így a bőzhatás miatt 
már több esetben érkezett lakossági panasz az utóbbi években.  

A Laposok Iparterületen mőködı aszfaltüzem és a Reveteki Iparterüle-
ten üzemelı Sanofi Aventis Chinoin ZRt. gyógyszergyár idıszakos szaga 
kapcsán az Öreghegyen, ill. a Reveteken lakók jeleztek problémát. A GE 
üzemei is jelentıs légszennyezı-anyag kibocsátók. A környezetvédelmi 
hatóság a turbinagyárra (Kisrét u.) 2004-ben légszennyezési bírságot sza-
bott ki. 
 
Mezıgazdasági eredető levegıszennyezés 
 

Veresegyházon a mezıgazdasági termelés az 1950-es évektıl kezdve 
fokozatosan visszaszorult, és ma már csak kis területen, kiegészítı tevé-
kenységként jelentkezik. Napjainkban számottevı légszennyezést a mezı-
gazdasági mővelés és állattartás nem okoz. Betakarítás után a mezıgazda-
sági parcellák egy részét ellepi a parlagfő. A nyári idıszak pollenszennye-
zésének további forrásai a mővelésbıl újonnan (1-2 éve) kivont, parlagon 

hagyott területek és az építési területek gyomnövényei, elsısorban a par-
lagfő.  

 
A jelenleg alkalmazott agrotechnikai eljárások miatt a szántók a beta-

karítástól késı ıszig növénytakaró nélkül vannak, ezért a településen a 
szél okozta defláció miatt a szálló por mennyisége idıszakosan megemel-
kedik a levegıben.  

 
 
2.2.2. A felszíni és a felszín alatti vizek minısége, mennyisége és 

hasznosítása 
 
 A vízgazdálkodás a környezetgazdálkodás meghatározó részterülete. 
Amellett, hogy az ivóvízbázisok rendkívüli értéket képviselnek, éppen eze-
ket a vízbázisokat fenyegeti elsısorban a talajvíz- és mélységi-víz szennye-
zés. A felszín alatti vizek mennyisége és minısége kapcsolatuk révén kiha-
tással van a felszíni vizek – a tavak és vízfolyások – vízminıségére, illetve 
más vizes élıhelyek (lápok, mocsarak) állapotára is.  
 
Veresegyház vízgazdálkodási területei, létesítményei 
 

• a Szıdrákosi-patak és mellékvizeinek medre és parti sávja 
[kezelı: Gödöllı-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat; 2131 Göd, Pesti 
út 81.], 
• a Pamut-, az Ivacsi-, a Kocka-tó, a Hínáros és a Malom- (Öreg-) tó 

medrei és parti sávja (a Malom-tó strandja 1928 óta üzemel, tulaj-
donosa Veresegyház Város Önkormányzata, üzemeltetıje a 
GAMESZ), 

• a Veresegyházi Regionális Szennyvíztisztító-telep, a szennyvíz-
átemelık és a tisztított szennyvíz szikkasztóterülete (üzemeltetı: 
DMRV ZRt.), 

• a jelentısebb csapadék-, ill. belvízelvezetı-csatornák, 
• az ivóvízellátást szolgáló létesítmények területei (szolgáltató: 

DMRV ZRt.). 
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A 27/2006. (II. 7.) korm. rendelet alapján Veresegyház nitrátérzékeny 
területen fekszik, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján pedig felszín 
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek számit. 

Veresegyház területén a különbözı eredető szennyezések hatása foko-
zottan és gyorsan jelentkezik, mely elsısorban a homokos talaj jó vízveze-
tı-képességének és kicsi adszorpciós- (víztározó-) képességének tulajdo-
nítható. A térségben a talajvíz átlagosan 5-6 méter mélyen található, átfo-
lyó mennyisége 100 l/s. A lápos területeken a talajvíz a felszínhez közel 
folyik, 1 méternél nincs mélyebben. A felszín alatti vízkészletek egységesen 
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegőek, mérsékelten kemények 
és szulfátszegények. 

 
 

A vizek mennyiségét és minıségét befolyásoló természeti ténye-
zık 
 
 Veresegyház a Veresegyházi-medencében és a Gödöllıi-dombság 
északnyugati részén, a Szıdrákosi-patak vízgyőjtı-területén helyezkedik el. 
A kevés csapadék miatt a dombvidék felszíni vizekben szegény, ezért csak 
kisebb vízfolyások találhatók a területen. A Szıdrákosi-patak a mogyoródi 
İr-hegynél ered és Szıdligetnél (Vác alatt) torkollik a Dunába. A városon 
is átfolyó patak a Mogyoródi-ér, a Csomádi-ér, a Folyás-, a Mézes-, a 
Reveteki-, a Hartyán- és a Tece-patak vizébıl táplálkozik. A Szıdrákosi-
patak vízgyőjtı területe 132 km2, vízhozamáról különbözı adatok állnak 
rendelkezésre, a középvizi hozam kb. 34 560 m3/nap (ld.: Schweitzer F., 
Tiner T., Bérci K. 2003).  
 
 
A vizek mennyiségét és minıségét befolyásoló antropogén erede-
tő beavatkozások, terhelések, illetve tevékenységek 
  
Vízrendezések 
 

A térség vízgazdálkodásának jellemzıje – akárcsak a Duna-Tisza kö-
zén általában – az elmúlt évtizedekben a talajvízszint jelentıs csökkenése, 
melynek oka a korábbi évek vízrendezési munkálatai, a csapadékszegény 

idıjárás valamint a vízgazdálkodási és tájhasználati viszonyokban bekövet-
kezı változások. 

A Tavirózsa Egyesület által végzett vízminıség mérések (Szıdrákosi 
Program 2006, 2008) eredményei azt mutatják, hogy Veresegyházon a 
Szıdrákosi-, a Folyás-patak és a tavak vize a szennyezések és beavatkozá-
sok miatt tápanyagháztartás (foszfor és nitrogénvegyületek) tekintetében 
IV-V. osztályúak (szennyezettek, ill. erısen szennyezettek).   

A Gödöllı-Vác Vízgazdálkodási Társulat végzi a Szıdrákosi-patak és 
mellékvizeinek „karbantartását” (kotrását). Ennek során gyakran termé-
szetkárosítás történik (pl. védett lápokon áthaladó patakok kotrása) és az 
esetek döntı többségében indokolatlan is a tevékenység (ár- és belvízve-
szély hiánya). A patakparti öreg főzfák kivágása, a vízfolyásokat kísérı 
védett lápok és mezıgazdasági földek kotrás miatti kiszáradása komoly 
problémát jelent. 

A Szıdrákosi-patak által táplált veresegyházi tórendszer tavait mes-
terségesen alakították ki. A legidısebb Malom-tavat (területe: ~6,8 ha) a 
középkorban hozták létre a Szıdrákosi-patak felduzzasztásával, melynek 
során a vízszint megemelkedett és a tó déli 2/3-án úszólápvilág alakult ki. 
A tó elsı okleveles említése 1430-ból való. A Malom-tó kialakítása feltehe-
tıen számottevıen nem rontotta a rajta átfolyó patak vízhozamát, illetve 
vízminıségét, sıt a nagy kiterjedéső úszóláp alatt a befolyó víz megtisztul-
va juthatott a tóba. 

A Malom-tó felett 1978-79-ben az 5,1 hektáros Pamut-tavat, majd az 
1980-as évek végén egymás után az Ivacsi- (~ 7,4 ha) és a Kocka-tavat 
(~ 1,7 ha) alakították ki kotrással.  A Pamut-tavat horgásztónak, az Ivacsi-
tavat eredetileg csónakázótónak, a Kocka-tavat pedig halnevelınek szán-
ták. Utóbbi tervet a vizeket ért emberi hatások miatt vízminıség-romlás 
hiúsította meg. A Pamut- és a Malom-tavat elhagyó patak medrét egy sza-
kaszon kibetonozták. 

Részben az új tavak építésének a következményeként a Szıdrákosi-
patak vízhozama lecsökkent, mivel a víz a nagyobb felületen jobban páro-
log. A kikotort területeken (az új tavak helyén) megszőnt az évszázadok 
alatt képzıdött, elhalt növényi részekbıl álló tızeg, a hínárvegetáció, az 
úszólápok és a nádas vízszőrı-víztisztító hatása. A beavatkozások a vízmi-
nıség romlását okozták, mely jól nyomon követhetı a Malom-tó vízminı-
ségének alakulásán (ld. a 3. mellékletet). 
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Szennyvízkezelés 
 

Veresegyház felszíni és felszín alatti vizeinek szennyezettsége (elsı-
sorban nitrát- és foszfát-terhelése) részben helyi eredető. Szennyezés ese-
tén a talajtani adottságok és a vizek érzékenysége miatt viszonylag nagy 
területek szennyezıdhetnek el rövid idı alatt.  

A Malom-tó vízminıségét kedvezıtlenül befolyásolta, hogy különösen 
az 1970-es, ’80-as években megszaporodtak a tó körül a többségében 
kifogásolható (vízáteresztı) közmőpótlóval ellátott hétvégi házak, melyek a 
part közelében épültek.  

A városban a közmőolló igen nagy: a vezetékes ivóvízellátás és a 
szennyvízcsatorna-hálózat is teljesen kiépült, viszont a magas csatornadíj 
miatt a rákötési arány nem kielégítı. 2008-ban a szennyvízcsatornára kö-
tött háztartások részesedése 73 %. A szennyvíz 97%-a kommunális, 3%-a 
ipari eredető. A Sanofi Aventis Chinoin ZRt. az 5m3/h teljes vízforgalmat, 
illetve a 80 m3/d frissvíz-használatot elérı ipari vízhasználók között szere-
pel az országos nyilvántartás szerint.  

A kommunális szennyvíz közel negyedét még ma is az ingatlanokon 
létesített közmőpótlókban helyezik el. A házak emésztıgödreibıl nagy 
mennyiségő szennyvíz szivárog ki az áteresztı homokon keresztül, amely a 
vizek (és a talaj) szennyezıdését okozza. (Megjegyzés: a Szıdrákosi-patak 
középvizi hozama (KÖQ=) 0,4 m3/s, így az átlagos napi vízhozam 34 560 
m3. A korábbi Környezetvédelmi Programban pontatlan irodalmi adat miatt 
2246 m3 szerepelt.) További problémát okoz, hogy esetenként a vállalko-
zók a szippantott szennyvizet illegálisan a patakokba, árkokba ürítik.  

Az 1996 végétıl üzemelı regionális szennyvíztisztító-telep Veresegy-
ház belterületétıl DNY-ra, a Szıdrákosi-patak vízrendszerébe tartozó Fo-
lyás-patak melletti mezıgazdasági területen épült. A telep tulajdonosa 
Szada, Erdıkertes és Veresegyház önkormányzata, üzemeltetıje a DMRV 
ZRt. A szennyvíztisztító telep kapacitása 2 x 1500 = 3000 m3/d (d=nap), 
2009-ben a telep kapacitásán túlterhelt, átlagosan 10%-kal. A szennyvíz-
tisztító az illegális szennyvíz és csapadékvíz rákötések miatt nagyobb 
mennyiségő (szenny)vizet fogad, mint ami a hivatalos nyilvántartásban 
szerepel. Említést érdemel, hogy a nyári hónapokban több ezer nyaralótu-
lajdonos, illetve vendég tölti el a településen a szabadidejét, mely a kelet-
kezı szennyvíz mennyiségét idıszakosan számottevıen megnöveli.  

 2002-ben történt meg a szennyvíztisztító környezetvédelmi felülvizsgá-
lata, mely sok környezetvédelmi problémára derített fényt. A szennyvíztisz-
títóból kijutó tisztított szennyvíz befogadója eredetileg – a  mesterségesen 
kialakított Álomhegyi-tározón keresztül – a Folyás-patak lett volna, amely-
nek vize – a Szıdrákosi-patakhoz hasonlóan – az Ivacsi-tóba torkollik. 
Mivel a szennyvíztisztítóhoz nem épült meg a 10-12 hektárosra tervezett 
ún. puffer tó, a tisztított szennyvizet egy 26,1 ha-os szikkasztó-területen 
locsolják szét, mely a veresegyházi tavak fölött, a Folyás-patak és a 
Szıdrákosi-patak között terül el. A szikkasztó-területnek csak egy részét 
használják és a Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás elıírása elle-
nére fásítása csak 2008-ban történt meg, de az alagcsövezése elmaradt. 
Következményként a kilocsolt víz nem szikkad el, bőzös szennyvíztavak és 
a terület alatt egy 890 m átmérıjő talajvízdomb alakultak ki.  
 A tervezett tározó szerepe kettıs lett volna: egyrészt az utótisztítási 
funkció, másrészt biztonsági célok. (Egy esetleges üzemzavar esetén a 
szennyvíztisztítóból kijutó szennyvíz a tározóval felfogható.) Mivel az Álom-
hegyi-tározó nem készült el, a szennyvíztisztító-telep csak ideiglenes mő-
ködési engedélyt kapott, mert nem tudta teljesíteni a – majdani befogadó 
Folyás-patakra meghatározott – határértékeket.  
 
 A tisztítás hatásfokát csökkenti, hogy nagy esızések idején a szenny-
víztisztítóba nagy mennyiségő homok kerül és a rendszer hidraulikusan 
túlterheltté válik. Az utóbbi évtizedben több esetben történt szennyezés a 
túlterheltség és a szennyvíz-átemelık meghibásodása miatt. A környezet-
védelmi problémák miatt a szennyvíztisztító ideiglenes vízjogi üzemeltetési 
engedélyét a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelıség 2004-ben visszavonta. 

 
1997 és 2002 között a szennyvíztisztító-teleprıl kikerülı (tavak felett ello-
csolt) víz nitrát-tartalma kétszeresen, összes foszfor-tartalma pedig átlago-
san 3,6-szeresen haladta meg a KDV-KÖTEVIFE által elıírt, enyhített ha-
tárértékeket. A problémát súlyosbítja, hogy Veresegyház nitrát-érzékeny 
területen fekszik. A nagymértékő terhelés a talajvíz-figyelı kutakon is 
nyomonkövethetı.  
 
A Szıdrákosi-patak átlagos vízhozama 34 560 m3/nap, a szennyvíztisztító-
ból kikerülı víz mennyisége ~3300 m3/nap, ezért a telep mőködése jelen-
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tıs hatással van a vizek minıségére.  A szennyvíztísztító elégtelen mő-
ködése (és mellette a házi emésztıgödrök vízszennyezése) komoly károkat 
okoz Veresegyház vizes élıhelyeinek élıvilágában. A szennyezés folyama-
tosan terheli a folyásirányba esı Szıdrákosi-patakot, az Ivacsi- és Malom-
tavakat, melyeken az utóbbi években intenzív algásodás (vízvirágzás) volt 
megfigyelhetı. A Malom-tó bakteriális (Coli-) szennyezése a szennyvíztisz-
tító üzemelésének kezdete óta folyamatosan növekszik. (További részletek 
a 3. mellékletben.)   
 A szennyvíztisztítóban naponta kb. 9 m3 szennyvíziszap keletkezik. 
Jelenleg a csörögi hulladéklerakó a szennyvíziszap befogadója.  
 
A szennyvíztisztító folyamatban lévı rekonstrukciójáról és bıvítésérıl a 2. 
mellékletben írunk. 
 
Mezıgazdasági tevékenység   
 

A térségi mezıgazdasági földjein tipikusan a növényvédıszerek, a föl-
deken pedig a mőtrágyák kimosódása okoz vízszennyezést. A térségben 
felhasznált mőtrágya átlagos összetétele: 55% nitrogén (N), 19% foszfor-
pentoxid (P2O5), 26% kálium-oxid (K2O). [Hazánkban a mőtrágyák nitro-
géntartalmának átlagosan 40%-a, a foszfornak mindössze 10-30%-a hasz-
nosul – azaz épül be a termesztett növényekbe. A többi kimosódással a 
vizekbe jut és eutrofizációt okoz.] Veresegyházon a mezıgazdasági terüle-
tek csökkenése miatt ez a terhelés ma már nem számottevı, de jelentıs 
külsı terhelés érkezik a felszíni és felszín alatti vizekkel Szada és Mogyoród 
irányából.  

A térségben a szélsıséges talaj- és éghajlati viszonyok miatt megnıtt 
a jelentısége az öntözésnek. A Szıdrákosi-patak, és mellékágának, a Fo-
lyás-pataknak vizét sok esetben engedély nélkül a mezıgazdasági földek 
locsolására használják, mely a patakok vízhozamát csökkenti.  
 
Horgászat 
 
 A Pamut-, az Ivacsi-, a Kocka- és a Malom-tavon egyaránt folyik horgá-
szati célú hasznosítás. A tavak vizét terheli a horgászok – sok esetben 
indokolatlan mértékő – haletetése. Az etetıanyagok lebomlásával megnı a 
víz növényi tápanyag-tartalma, mely kedvez az algák elszaporodásának. A 

helyi környezetvédelmi rendelet elıírása szerint a tavak kezelıinek a hét 
valamely (általuk kiválasztott) három napján meg kell tiltani az etetést. 
 

A part menti és – a Malom-tavon – az úszólápi vegetáció irtása (stég-
építés, horgászállások kialakítása stb.) szintén hozzájárul a vízminıség 
romlásához. A Malom-tavon a kisebb (<1m2) úszólápokat (úszó szigeteket) 
a horgászok gyakran a partra húzzák, és ezzel pusztulásra ítélik azokat. A 
növényzet irtása nem csak természetvédelmi probléma: a nádasnak és az 
úszólápok mocsári, lápi növényzetének fontos szerepe van a vizek öntisztu-
lási folyamataiban, a part felıl érkezı szennyezések megszőrésében.   
 
Csapadékvíz-elvezetés 
 

Alapvetıen fontos a belterületi csapadékvíz-hálózat korszerő kiépítése, 
mert a csapadékvizek az utakról szennyezı anyagokat (olaj stb.) mosnak 
be a felszíni vizekbe. Közvetlen terhelés éri a Malom-tavat a Vásártér utcai 
csatornából és az Ivacsi-tavat (Réce utca) a Csonkásról érkezı csapadék-
vízzel (nincs homok- és olajfogó a beömlés elıtt). A Malom-tavon a szeny-
nyezés a beömlés közelében már nádpusztulást is okoz.  

A belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat elsıdleges a belvízveszély és 
az esetenként lehulló nagy mennyiségő csapadék hatékony kezeléséhez is. 
Több településrész esetében kiépítése során nem biztosították a megfelelı 
csapadékvíz-elvezetést, ezért heves esızések idején egyes házak pincéjét 
a hirtelen lezúduló esı elárasztja (pl. a Csonkáson).  
 
Illegális hulladéklerakások, szemetelés 
 
 A tavak, patakok partján, útszélen, erdıkben több helyen az illegálisan 
lerakott hulladék és törmelék, az eldobott szemét szennyezi a vizeket.  
 
Termálvíz 
 

Az üdülési-idegenforgalmi célú hévízhasznosítás fejlesztésének nem 
csak területi, vízkészlet-gazdálkodási-környezetvédelmi, hanem pénzügyi-
gazdaságossági korlátai is vannak. Az utóbbi években hazánkban szaporo-
dó termálfürdık jövıbeni kihasználtsága – és ennek folytán gazdaságossá-
guk – a túlkínálat miatt erısen kérdéses. Egy termálfürdı kedvezı esetben 
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is csak a vonzerıt biztosíthatja a hozzá kapcsolódó nyereséges vállalkozá-
sokhoz, de önmagában nem tehetı nyereségessé. (Magyarország nagyobb 
fürdı-vállalkozásai közül egyedül a Zalakarosi Gyógyfürdı nyeresége jelen-
tısebb, 4-5 további fürdı pedig nem ráfizetéses.)  

1987-ben a Malom-tó közelében 63 Cº-os termálvizet találtak (hozama 
1400 liter/perc), melyet jelenleg a Termálfürdıben és főtésre hasznosíta-
nak (általános iskola, óvoda, mővelıdési ház stb.). A kitermelésre engedé-
lyezett termálvíz mennyisége 800 l/perc, az átlagosan kivett mennyiség 
400-500 l/perc. A Termálfürdı használt vizét a Szıdrákosi- és a Mézes-
patakokba vezetik (a Mogyoródi út közelében), a főtési célú, lehőlt vizet 
azonban a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen visszasajtolják. Néhány 
éve a Ligetektıl nyugatra új termálkutat fúrtak, melynek hozama a régeb-
binél nagyobb. Ezzel nem csak az önkormányzat által tervezett 
gyógyszálloda fejlesztés vált lehetıvé a területen, hanem a főtési célú 
hasznosítás lakosság felé történı kiterjesztése is. A jelenlegi helyi szabá-
lyozás szerint a rácsatlakozó ingatlanoknak a mindenkori gázár 70%-át kell 
fizetniük a termálfőtésért. 

A patakba vezetett használt termálvíz hı- és sószennyezése káros ha-
tással van a patak vízminıségére és élıvilágára. A felszíni vizeknél na-
gyobb sótartalmú termálvíz hatását mutatja, hogy a bevezetés utáni pa-
takszakaszon megnı a patakvíz hımérséklete, sótartalma és vezetıképes-
sége.  
 
Az emberi erdető beavatkozások és terhelések ökológiai hatásai a 
Szıdrákosi-patak vízgyőjtıjén 
 

A Malom-tavat, illetve a Szıdrákosi-patak vízgyőjtıjét ért beavatkozá-
sok és terhelések közvetlen következményeit a következı táblázat foglalja 
össze: 
 

 
Idıpont 

 
Beavatkozás/terhelés 

Közvetlen következmé-
nyek 

1910-es  
évek végétıl 

Patak- és tóparti láprétek lecsapolá-
sa, feltöltése 

Természeti értékek pusztu-
lása 

1930-as évek-
tıl 

A tó környékének fokozatos beépíté-
se következtében a házi emésztıgöd-
rök vízszennyezése 
 

A talajvíz fokozatos el-
szennyezıdése 
 

1946-tól 
A tavon a halászat helyett a horgá-
szat kerül elıtérbe: haletetés okozta 
terhelés 

A tóvíz fokozatos elszeny-
nyezıdése 
 

XX. sz. köze-
pétıl 

Mőtrágyázásból származó tápanyag-
terhelés a tápláló patak mentén 

A talajvíz fokozatos el-
szennyezıdése 
 

1960-as  
évek végétıl 

Tızegkitermelés a tó vízgyőjtıjén 
Növényevı hal (amur) telepítése 
miatt a hínárvegetáció háttérbeszo-
rulása/kipusztulása  

Természeti értékek pusztu-
lása 
Eutrofizáció 
 

~1979—82 
~1984 
1988--89 

Horgásztavak kialakítása (tızeg- és 
nádas kitermelése) a tó feletti híná-
ros vadvizek helyén (Pamut-, Ivacsi-
tó) illetve a Nagy-úszóláp déli részén 
(Kocka-tó) 

Eutrofizáció 
Természeti értékek pusztu-
lása 
 
Malom-tó: 
1980-: a kékalgák elszapo-

rodásának elsı jelei 
1987: strandbezárás (kék-

alga okozta vízvirág-
zás) 

1989: Salmonella-fertızés 
1992: strandbezárás (toxi-

kus a víz a kékalgák-
tól) 

1993: Salmonella-fertızés 

1992 

A Nagy-úszóláp kettévágása egy 
földgáttal, a mederre merılegesen (a 
tápláló patak vizét az úszóláp két 
oldalán vezették el, így a víz nem 
tisztulhat meg alatta) 

Eutrofizáció 
Természeti értékek pusztu-
lása 

1996 végétıl 
 
 
 
 
2003 

A Veresegyházon mőködı regionális 
szennyvíztisztító határérték feletti 
foszfor-, nitrát- és Coli baktérium 
tartalmú “tisztított” szennyvizét a tó 
fölött elterülı szennyvízszikkasztó 
területen locsolják ki  

Eutrofizáció 
 
 
 
 
Malom-tó: 
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Szennyvíziszap elásása a Folyás-
patak mellett 

2003: strandbezárás (Coli 
baktérium-fertızés) 

  
A táblázatból kitőnik, hogy az 1980-as évektıl a beavatkozások és terhelé-
sek a természeti értékek mellett már a hasznosítási funkciókat is veszélyez-
tetik. 
 
Ivóvíz-ellátás 
 

A térségben helyezkedik el Budapest ivóvízbázisának egy része. A ré-
tegvizeket feltáró artézi kutak mélysége a térségben 100 m körüli, vízho-
zamuk mérsékelt, közepesen kemények és szulfátszegények.  

Az 1950-es évek végéig a vizek minısége olyan jó volt, hogy a kirándu-
lók gyakran nem is vittek magukkal ivóvizet, a helyi forrásokból vagy a 
patakokból (káposztalevéllel) ittak. A Malom-tavon horgászók hasonlókép-
pen a tó vizébıl merítettek. 

Veresegyházon az ásott, illetve fúrt kutak vízminısége az 1980-as évek 
elejéig megfelelı volt. 1982-tıl indult meg a vezetékes ivóvízellátás beve-
zetése, mely kiváltotta a romló vízminıségő (elnitrátosodott) kutakat. A 
szolgáltató a DMRV ZRt. A közüzemi vízvezeték-hálózat (hossza 150,9 km) 
kiépítettsége és a rákötések aránya 100%-os. Veresegyházon a lakosság 
és a nyaralótulajdonosok egy része a kiadások csökkentése érdekében 
betongyőrős kutakat használ locsolás céljára. 

 
 

2.2.3. A talaj állapota 
 

A földfelszíni (talaj stb.) és a felszínalatti rétegek (kızetek, ásványok) 
közül jelentıségénél fogva kiemelten a talajjal és annak állapotával foglal-
kozunk. A talaj a (mezı)gazdaság szempontjából elsıdleges fontosságú 
környezeti erıforrás, egyik legfontosabb nemzeti kincsünk. A talaj öntisztí-
tó, átmeneti tározó (pufferoló) képességével jelentısen hozzájárul a kör-
nyezetet érı terhelések csökkentéséhez, így például a felszín alatti vizek 
védelméhez is.  

 

A Gödöllıi-dombságra elsısorban a pannóniai homokos üledék és a rá-
rakódott lösz jellemzı. Az ilyen alapkızeten kialakult talajok: a Ramann-
féle barnaföldek, a rozsdabarna erdıtalajok, emellett a dombság északke-
leti részén, a hegyek lábánál a csernozjom barna erdıtalaj is megtalálható. 
A réti talajok az idıszakos túlnedvesedés vagy a magas talajvízszint hatá-
sára alakultak ki a mélyebben fekvı (lápos, mocsaras) területeken. 
 
 
 
Veresegyház földtani adottságai  
 

A veresegyházi talajok minıségérıl, szennyezettségi állapotáról átfo-
gó felmérés a közelmúltban nem készült. A szénhidrogén-kutató fúrások 
kb. 900 méter vastagságú agyagréteget mutattak ki Veresegyházon és 
İrbottyánban (vö. téglagyártás). Ennek a rendkívül jó vízzáró rétegnek 
köszönhetı, hogy a térség gazdag vízi és vizes élıhelyekben (a talajvíz 
nem szivárog mélyebbre). Az agyagréteget Veresegyház területének döntı 
hányadán az óholocén homok (a nyugat felé vándorolt İs-Duna hordaléka) 
borítja. A Szıdrákosi-patak völgyében újholocén öntésiszap, löszös iszap 
található. A külterület északi és déli részén kisebb löszfolt van. Veresegy-
ház talajainak többsége meszes, tápanyagban (humuszban) szegény és 
homokos, amelyre a helybeliek által adott területnevek is utalnak: Bitang-
dőlı, Buckák, Homok-dőlı, Nagyhomok stb.  
 
 
A talajokat veszélyeztetı tevékenységek, tényezık 

  
Mezıgazdaság 
 

A talajpusztulás folyamatát meghatározó természeti tényezık a dom-
borzat (lejtésviszonyok stb.), a talajadottságok (pl. kötöttség), a növényze-
ti fedettség és az éghajlati tényezık (szél, csapadék). A természetes 
talajdegradációs folyamatokat az emberi tevékenységek erısítik azáltal, 
hogy a mezıvédı erdısávokat, fasorokat kiirtják, nagy mővelési táblákat 
alakítanak ki, és általában nem a természetes adottságoknak megfelelı 
mővelési ágakat, módszereket alkalmazzák a mezıgazdaságban (monokul-
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túrás termesztés, talajvédı vetésforgók megszüntetése, szerkezetképzı 
szervesanyagok és mész felhasználásának csökkentése stb.)   

Elsısorban az intenzív mezıgazdasági mővelés miatt a talajok 
szervesanyag (humusz) tartalma jelentısen csökken. Ez többféle okra is 
visszavezethetı: a talajok biológiai aktivitása csökken (a szervesanyagok 
bomlási feltételei rosszak), egyoldalú mőtrágyázás, a szervesanyag-bevitel 
(istállótrágya, zöldtrágya stb.) csökkenése, vetésváltás elveinek háttérbe 
szorulása, a talajmővelési rendszer elégtelensége (a mélyebb, gyakoribb 
szántás hatására bekövetkezı forgatás, szellıztetés), valamint a folyama-
tos növényborítottság csökkenése (huzamos ideig csupasz a talajfelszín).  

Veresegyházon ez utóbbi, a szervesanyag-bevitel csökkenése, a deflá-
ció és az erózió egyaránt problémát jelent. 

 
Szennyvizek, termálvíz 
 

Veresegyházon a szennyvíz helyi, szikkasztással történı „ártalmatlaní-
tása” még ma is jelentıs (a háztartások 27 %-a nincs a szennyvízcsatorná-
ra kötve). A kommunális eredető szennyvíz magas nátrium-tartalma ked-
vezıtlenül befolyásolja a talaj szerkezetét és minıségét, szikesedéshez 
vezet (a kalciumionok helyébe a nátriumionok lépnek, a talaj tömörödik). 

A tisztított szennyvíz szikkasztóterületének egyes pontjain a Fejér Me-
gyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás korábbi talajtani vizsgá-
latai (2001) nátriumion-felhalmozódást, szikesedést mutattak ki. 

A város magas nátriumklorid-tartalmú, használt termálvizét a 
Szıdrákosi- és Mézes-patakokba vezetik, mellyel veszélyeztetik a talajt is. 
A patakok vizét – egyes esetekben engedély nélkül – a mezıgazdasági 
földek locsolására is használják, mely szintén elısegíti a szikesedést.  
 
Illegális hulladéklerakók, szemetelés, utcai csapadékvizek 
 

A tavak környékén, sıt a tavak vizében sem ritka az eldobált, kirakott 
(zöld)hulladék. Veresegyházon fıként külterületen (erdıben, közlekedési 
utak mentén) jelentıs talajszennyezı források a különbözı típusú, illegáli-
san lerakott hulladékok.  

A csapadékvízzel bemosott szennyezıdések (olaj a közutakról, illegális 
hulladéklerakókból) a talajadottságok miatt a talajvízzel gyorsan terjednek, 

így azok veszélyt jelentenek a tavak, patakok vízminıségére és élıvilágára 
is. 

 
 
 
 

2.2.4. A természet és a táj állapota 
 

A hazánk biodiverzitásának (biológiai sokféleségének) megırzése fon-
tos feladat nemcsak a jó környezetminıség hosszútávú fenntartása érde-
kében, hanem azért is, mert az (öko)turizmus alapjait biztosítják, így köz-
vetve társadalmi-gazdasági hasznot is hoznak. 
  
 
Táji adottságok 
 

A térség egyedi tájképi értékét az adja, hogy dombok és síksági terüle-
tek találkozásában helyezkedik el. Vácrátót a Pesti Hordalékkúp Síkság, 
Galgamácsa és Váckisújfalu a Galga-völgy, Csomád, İrbottyán, Erdıkertes 
és Vácegres a Gödöllıi-dombság kistájba tartozik. Veresegyház erdısültsé-
gi szintje az országos átlagot meghaladja. 

A Környezetvédelmi Minisztérium 1990. július 15-ei hatállyal hozott 
rendeletet a Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet létesítésérıl. Veres-
egyház közigazgatási területének keleti nyúlványa és Vácegres egy része a 
tájvédelmi körzet területére esik. A védett területhez tartozik Veresegyház 
erdıterületeinek döntı többsége és a Margita (-hegy), amely arról neveze-
tes, hogy itt található a dombság legmagasabb pontja (344 m). A dombság 
– bár nem túl magas – a Duna és a Tisza vízválasztója. A déli völgyekben 
meleg, az északi fekvésőekben hideg levegı áramlik, mely – a változatos 
talajtani adottságokon túl – hozzájárult a változatos élıvilág kialakulásá-
hoz.  

A tájvédelmi körzethez tartozó erdıségek az idegenforgalom elsıdle-
ges értékének tekinthetık, mert kiváló lehetıséget nyújtanak kirándulásra, 
túrázásra, kikapcsolódásra, sporttevékenységekre.  
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Veresegyház és térségének országos jelentıségő védett természeti te-
rületeinek (tájvédelmi körzet, és a lápok) kezelıje a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park. 

 
 
 
 

 
Tájtörténet és tájhasználat 

 
Pest megyében az 1980 óta mővelés alól kivett területek aránya dina-

mikusan nı. Az ok a gazdasági változások és a települések, gazdasági 
területek terjeszkedése – általában a természeti- és mezıgazdasági terüle-
tek rovására. Ez a tendencia a természeti értékek fennmaradása és a kör-
nyezetminıség szempontjából káros folyamat.  

Veresegyház tájalakulási tendenciáit, a tájhasználat történetét telepü-
léssoros adatok, az I., II., III. katonai felmérés (1782-85, 1810-1866, 
1872-1884),  az 1959-es és az 1989-es topográfiai térképek segítségével a 
XVIII. század végéig visszamenıleg nyomon követhetı. A mővelési ágak 
változását a XX. században a 4. melléklet mutatja be.  

A szántóterületek a XX. század elsı harmadában növekedtek, majd a 
század közepétıl folyamatos csökkenés következett be. 2000-ben Veres-
egyház összterületének már csak 23,2%-át foglalták el.  

A zártkertek és gyümölcsösök aránya az 1950-es évektıl indult növe-
kedésnek, de az utóbbi két évtizedben arányuk a felére csökkent. A déli 
domboldalakon a valamikori nagy kiterjedéső szılıknek (I. katonai felmé-
rés) ma már csak a töredékét mővelik, ugyanis a többi területet beépítet-
ték. 

A rétek területi részesedése a XX. század folyamán a harmadára csök-
kent. A legelık 1895-ben még Veresegyház területének 1/4-ét alkották, 
mára pedig teljesen eltőntek, ami az állattenyésztés visszaszorulásával 
magyarázható.  

Az erdık területaránya Veresegyházon 1962-ig nıtt, majd ezt követı-
en a beépítések következtében kis mértékben csökkent. A kis csökkenés 
elsısorban a Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet megalapításának kö-
szönhetı. Az erdık aránya a teljes közigazgatási területhez képest magas 
(kb. az egyharmada, több mint 800 ha), de területi eloszlásuk kedvezıtlen: 

kb. 80%-uk a külterület keleti részén, egy tömbben helyezkedik el. Az 
erdık zöme természetvédelmi szempontból értéktelen ültetvény (akácos, 
fenyves), mindössze 110 ha a természetközeli erdı (tölgyes). Akácot és 
erdei fenyıt elsısorban a homokbuckák megkötésére telepítettek, a jelen-
legi ültetvények többsége fáinak átlagéletkora kb. 40-60 év 

Veresegyházon a vízfelületek aránya az utóbbi három évtizedben 
emelkedett. A Szıdrákosi-patak medrének kotrásával és a patak vizének 
felduzzasztásával négy újabb tavat (Pamut-, Ivacsi-, Kocka-tó és a Híná-
ros) hoztak létre Veresegyházon, az így létrejött vízfelület meghaladja a 16 
hektárt.  

 
A XX. század második felében a termelıszövetkezetek nagyüzemi gaz-

dálkodást folytattak. A településen a táji értékek jelentısen sérültek, mi-
közben nagyüzemi mezıgazdasági termelésre alkalmassá tették a földeket. 
A hagyományos rét-, legelı- és erdıgazdálkodás ugyan szintén hatással 
volt a természetes állapotra, de azokat nem tette tönkre, sıt bizonyos 
természeti értékek fennmaradásához is vezetett (pl. a ma már védett kék-
perjés láprétek kialakulása a rendszeres kaszálás által). A késıbb kialakult 
intenzív gazdálkodás változtatta meg igazán a természetes folyamatokat. A 
táj teljesítıképessége, terhelhetısége és önszabályozó-képessége romlott.  

A ’90-es évek gazdasági átalakulásával létrejött új típusú gazdasági 
társaságok és magángazdaságok a túléléshez szükséges, kevés munkabe-
fektetéssel termesztett kultúrák (pl. kukorica, gabonafélék) mellett jelentıs 
mennyiségő, munkaigényes kertészeti kultúrák termesztését végzik (elsı-
sorban a magángazdaságokban). A patakok mentén epret, káposztát, ba-
bot, paradicsomot, paprikát termesztenek. (Az epertermesztés a XX. sz. 
elsı felében, a szılıket elpusztító filoxéravész után vált jellemzıvé.)  

Veresegyházon a nagyüzemi állattartással szemben a háztáji állattartás 
(sertés, ló) fordul elı.  

A gabonafélék termésátlagai meglehetısen alacsonyak, mely jól tükrö-
zi a térség földjeinek átlagos, 8-17 AK értékét. A kis volumenő szántóföldi 
növénytermesztés helyzetére általánosan jellemzı, hogy nem megfelelı 
természeti- és talajadottságok között folyik. A jelenlegi birtokszerkezet – 
elsısorban a szántóföldi növénytermesztésben – veszélyezteti a verseny-
képességet és méreténél fogva (az átlagos birtokméret 1-5 ha közötti) 
nem tudja biztosítani az egyéni gazdálkodás jövedelmezıségét sem.  
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Napjainkra a veresegyházi önkormányzat a mezıgazdasági területek 
döntı hányadát felvásárolta a tulajdonosoktól. Az önkormányzat a földek 
jelentıs részét értékesítette már, melyeken jelenleg is intenzív beépítés 
(elsısorban lakóterületek kialakítása) folyik.  

 
A ma már megszőnt Veresegyház és térsége Életmód Program kere-

tén belül korábban az egész térségre kidolgoztak – a mezıgazdasági al-
kalmassági- és környezet-érzékenységi országos skála adaptálásával – egy 
háromkategóriás Térségi Földhasználati Zónarendszert. Ennek alapján 
természetvédelmi-, mezıgazdasági-, illetve kettıs meghatározottságú 
(környezeti szempontok által korlátozott, extenzív) agrárterületeket hatá-
roltak le.  

 
Az agráralkalmasság értékelésére használt adatbázisok: 

- domborzati- és talajparaméterek, 
- klímaparaméterek, 
- agrárpotenciál adatok. 
 

A környezeti érzékenység megítélésére használt adatbázisok: 
- élıvilág- és védettség szempontú lehatárolások, 
- talajparaméterek, 
- vízbázisok jellemzıi. 
 
A térség adottságait elemezve megállapítható, hogy településeinek fe-

lén nem az árutermelésnek kell dominálnia, ugyanis az adottságok (köze-
pes vagy rossz vízgazdálkodású homoktalajok stb.) nem teszik lehetıvé a 
hagyományos szántóföldi kultúrák megfelelı hozamainak biztosítását. Ve-
resegyház területének 97%-a a védelmi zónába sorolandó, a maradék 3% 
kettıs meghatározottságú (átmeneti, pufferfunkciójú) területeket takar.     
 
 
Vadgazdálkodás 
 

A Pilisi Parkerdı ZRt. Gödöllıi üzemterületén (elsısorban a Gödöllıi-
dombságban) vaddisznó, szarvas, ız, róka, muflon fordul elı. Jelentısebb 
apróvad állomány nem jellemzı a térségre. A vendégek 80%-át külföldi 
bérvadászok teszik ki. A területet jellemzi a túlszaporodott állományok 

miatti nagyfokú vadkár. A legnagyobb gond azokon a területeken van, ahol 
az erdıvel gazdálkodó és a vadásztató szervezet nem ugyanaz. A vadkár 
minden esetben az erdı gondozóját terheli.    
 
 
Településfejlesztés 
 

Veresegyházon – mint az agglomeráció legtöbb településén – a lakó- 
és a gazdasági területek folyamatos bıvülése figyelhetı meg az utóbbi 
évtizedekben. 1984 és 2000 között 14,6%-ról 36,7%-ra nıtt a mővelésbıl 
kivett területek aránya. Ez a trend a lakó- és gazdasági területek terjesz-
kedése miatt a mai napig folytatódik. 1996 és 2007 között a város népes-
ségszáma megduplázódott (7257 fırıl 14686 fıre nıtt), míg 1996-ban a 
lakásállomány 2580 db., 2007-ben már 4874 db. Az elfogadott Település-
fejlesztési Koncepció tovább erısíti ezt a tendenciát, mivel a dokumentum 
szerint a város távlati népességszáma 18.000 fı lesz. 

Részben az önkormányzat pénzügyi helyzete (eladósodása) miatt az 
elmúlt évtizedekben egyre több építési telek parcellázására, értékesítésére 
került sor. A beépített területek természetesen nem csak biológiailag inak-
tív felületekbıl állnak, hanem magukban foglalják a zöldfelületeket is. A 
település gyors terjeszkedése szükségessé teszi a tájrendezési szempontok 
figyelembevételét, egy Tájgazdálkodási- Védelmi- és Rehabilitációs Prog-
ram elkészítését. 

 
Veresegyháznak több mint harmada mővelés alól kivett terület, ami 

egyértelmően mutatja azt a negatív folyamatot, hogy a város dinamikus 
növekedésével feléli a mezıgazdasági és természeti területeket. Amennyi-
ben tovább folytatódik ez a kedvezıtlen tendencia, Veresegyház rövid idın 
belül elveszítheti még kedvezı környezeti és táji adottságait, vonzerejét. 

 
 
A tájat veszélyeztetı tényezık 
 
Veresegyházon a tájat, táji értékeket veszélyeztetı tényezık a következık: 

• belterületbe vonás, 
• építkezések, beruházások, és egyéb területhasználatok esetében a 

tájba illesztés szempontjának figyelmen kívül hagyása, 
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• inváziós fajok terjedése, 
• vadkár, 
• a tájgondozás hiánya. 

 
 
 
 
 
 
Veresegyház természeti területei, értékei  
 
Országos jelentıségő védett lápterületek 

 
A természetvédelmi törvény rendelkezése alapján 1997. január 1-tıl 

hazánkban minden láp országos védettséget kapott [23. § (2)]. Veresegy-
ház területén öt lápi élıhely található: 

 
• Ivacsi-láprét Természetvédelmi Terület,  
• Malom-tó (Veresegyházi Úszószigetek) TT,  
• Úr rétje TT,  
• Malomközi-rét TT (korábban: Egervári-láp),], 
• Reveteki-láp TT. 

 
Ezek a területek ritka növénytársulásokban, védett növény- és állatfaj-

okban gazdagok. A veresegyházi lápokra/láprétekre három fı társulás 
jellemzı: a kékperjés láprét, a rekettyés főzláp, a nádasok és a nádas 
úszólápok (Malom-tó). (Úszólápnak nevezzük a víz színére húzódó, vízen 
úszó, tızegtalajú „növényszınyegeket”.) A lápok hővös mikroklímája (ne-
hezen felmelegedı, nedves láptalaj, párás környezet) ritka fajok fennma-
radását teszi lehetıvé.  
  A kékperjés láprétek (Succiso-Molinietum hungaricae) jellemzıje, 
hogy a talajvízszint tavasszal a felszínen, vagy annak közelében van, de a 
nyári hónapokban 60-100 cm mélyre süllyed. Jellemzı növényfajai a név-
adó, társulásalkotó magyar kékperje (Molinia hungarica), az 
ördögharaptafő (Succisa pratensis), az ıszi vérfő (Sanguisorba officinalis) 
és a hamvasfőz (Salix cinerea).  

 

A lápterületek ismertetése során a területek védett botanikai értékeinek 
bemutatására helyezzük a hangsúlyt, mivel igen kevés zoológiai adat áll 
rendelkezésre.  
További adatokat, illetve az élıhelyeken elıforduló védett növényfajok 
listáját ld. a 6. sz. mellékletben. 

 
 
 
 

Ivacsi-láprét TT 
 

Az Ivacsi-lápréten a magasabb térszinteken elterülı száraz, meszes ta-
lajú homokpusztagyep a Folyás-patak völgye felé haladva kékperjés láp-
rétbe, majd ez – a legjobb vízellátottságú (mélyen fekvı) helyeken – ki-
sebb üdeláprét-foltokba (nagyszittyós társulásba) és rekettyés főzlápba 
megy át.  

A homokpusztagyepben él a pannóniai bennszülött budai imola* 
(Centaurea sadleriana) és a homoki árvalányhaj* (Stipa sp.). A kékperjés 
láprét nagy értékei a szibériai nıszirom (Iris sibirica) és a kornistárnics* 
(Gentiana pneumonanthe). Az üde láprétfoltok növényfajai közül említést 
érdemel a domináns nagy szittyó (Juncus subnodulosus), a kormos csáté* 
(Schoenus nigricans) és a fehérmájvirág* (Parnassia palustris). 

A láprét védett állatfajai közül említést érdemel a nagy tőzlepke* 
(Lycaena dispar subsp. rutilus) és a barna ásóbéka* (Pelobates fuscus). 
 
Malom-tó (Veresegyházi Úszószigetek) TT  
 
A Malom-tavat értékes úszólápjai (összterületük ~ 1,58 ha) miatt 1985-ben 
megyei, 1997-tıl országos szinten védetté nyilvánították. A területhez tar-
tozik a Kocka- (Tızeges-) tó és a Hínáros-csatorna is. 

A Malom-tavon az úszóláp-szegélyek nádas társulásának (Phragmitetum 
communis) két típusa a mocsári sásos nádas és a sédkenderes nádas. A 
nádasszint uralkodó növénye a nád (Phragmites australis), néhány helyen 
a keskenylevelő gyékény (T. angustifolia) alkot kisebb állományokat. A 
liánszint leggyakoribb tagja a sövény szulák (Calystegia sepium), a gyep-
szintben pedig a mocsári kocsord (Peucedanum palustre) és a vízi peszérce 
(Lycopus europeus). Az úszólápok belsejének nádas társulása 
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(Phragmitetum communis) a szegéllyel ellentétben igen fajszegény, itt a 
nád a domináns. Az 1m2-nél kisebb úszószigetekre a vízi peszércés mocsári 
sásos társulás a jellemzı. 

A Malom- és a Kocka-tavon elıforduló növényfajok közül elsıként – a 
város címerében is szereplı – fehér tündérrózsa* (Nymphaea alba) érde-
mel említést. A mérgezı gyilkos csomorika* (Cicuta virosa) Magyarorszá-
gon mindössze tucatnyi helyen fordul elı. A tó úszóláp-szegélyeinek érté-
kes növényfaja a rostostövő sás* (Carex appropinquata) és a tavon igen 
gyakori, nemrég védetté nyilvánított mocsári kocsord* (Peucedanum 
palustre). Az úszólápok kalapos gombafaja a nádi kígyógomba (Mycaena 
belliae). 

 
Az 1930-as években végzett kutatások szerint a Malom-tó vizében 71 

algafaj élt, melyek között szép számmal akadtak ritka, az északi lápokra 
jellemzı, hővösebb klímát kedvelı fajok (a Desmidiaceae család fajai) is 
(Palik 1934). Dr. Kiss Keve Tihamér 2006-ban készült vizsgálata során 
megállapította, hogy több olyan algafaj is elıfordul a tóban, melyek pl. a 
svédországi mezotróf tavak nyári planktonjára jellemzık. A  Cryptophyta 
fajok száma pedig nagyobb mint legtöbb más hazai vizünkben. Ugyanakkor 
az eredmények azt mutatták, hogy a múlt század 30-as éveihez képest 
jelentısen nıtt a tóban a növényi tápanyag kínálat, ami az eutróf vizekre 
jellemzı fajok fajszámának és mennyiségének növekedésében nyilvánul 
meg. A Malom-tó vize eutrófikus, politrófikus minıségő. Amit a 
fitoplankton biomasszája is alátámaszt. 

 
A Malom-tó zsilipjét 1978-ban átépítették (felülfolyóról alulfolyóra) és 

a tó felett újabb tavakat alakítottak ki, melynek következtében a vízhozam 
csökkent, a vízhımérséklet pedig megnövekedett. A magasabb vízhımér-
séklet és az eutrofizáció miatt fellépı vízvirágzások (1980-) a ritka algafa-
jok egyedszámának csökkenéséhez, illetve eltőnésükhöz vezetett az elmúlt 
évtizedekben.  

Napjainkban tavasszal a fonalas zöldalgák, nyáron a kékalgafajok 
(cianobaktériumok) válnak egyeduralkodóvá. A kékalgák árnyékolásukkal, 
a betelepített idegen növényevı halak, az amurok pedig táplálkozásukkal 
járultak hozzá a hínárnövényzet kipusztulásához.  

 
 

Úr-rétje TT és Malomközi-rét TT (Egervári-láp) 
 

A Nádori-tanyánál, İrbottyánba átnyúlva terül el a Szıdrákosi-patakot 
kísérı, többhektáros Úr-rétje TT lápja. (A Szıdrákosi-patakon itt egykor 
malom állt) A nádasban elszórva 50-60 cm magas sászsombékokat (Carex 
elata), az egykori zsombékos hírmondóit találjuk. A terület védett értéke a 
fehér zászpa* (Veratrum album).  

A Malomközi-rét TT területérıl a vidrafő* (Menyanthes trifoliata) való-
színőleg kipusztult. A védett területre a Településszerkezeti Terv térképe 
tavat jelöl. Ennek kialakítása csak a láp gyomos, természetvédelmi szem-
pontból értéktelen részein valósulhat meg. 

 
Reveteki-láp TT 
 

A 2003-ban végzett botanikai felmérés adatai alapján (Szıdrákosi 
Program, I. ütem) Veresegyházon egyedül itt él a tızegpáfrány 
(Thelypteris palustris)* egy nagyobb, és a buglyos szegfő (Dianthus 
superbus)* egy kisebb állománya. A láp és környezetének 2/3-a mezıgaz-
dasági terület, 1/3-át tájidegen erdı (akác, ostorfa) borítja.  

A védett terület északi részén egy felhagyott gyümölcsös található, 
melynek aljában értékes regenerálódó homokpusztagyep van védett nö-
vényfajokkal [pl. kései szegfő* (Dianthus serotina)]. A homokpuszta Ve-
resegyház egyetlen megmaradt nagyobb kiterjedéső száraz gyepe. 
 
A tavak, patakok faunája 
 

A tavak, patakok egykori és jelenlegi állatvilágáról igen kevés adat, 
tanulmány áll rendelkezésre, ezért elsısorban a „Veresegyházi tavak törté-
nete és élıvilága” c. kiadványból vettük az információkat (ld. az irodalom-
jegyzéket). 

A gerinctelen makrofauna képviselıi (szabad szemmel látható, gerinc-
telen állatfajok) az utóbbi idıben visszaszorultak a tavakban, mely a víz-
rendszert ért károsodások – elsısorban a hínárvegetáció kipusztulásának –
következménye. A győrősférgek közül a szennyezett vizet is jól tőrı 
csıvájóféreg (Tubifex tubifex) kora tavasszal figyelhetı meg a part menti 
sekély vízben. A Malom-tó zúgójának vízzel átitatott mohaszınyege alatt 
iszapgiliszták élnek. Nagy termető piócát – orvosi- és lópiócát – már ritkán 
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látni a vizekben. Az élıhely elszegényedése miatt a vízi rovarok közül a 
szegélyes csíkbogarak, a csíborok eltőntek és a közönséges keringıbogár 
is megritkult. A poloskák közül a molnárkák gyakoriak, a botpoloska meg-
ritkult, a vízi skorpió a nádasok tocsogóiban még elıfordul. A szitakötık 
állománya is jelentısen csökkent az utóbbi tizenöt évben. A pókok közül 
említést érdemel a védett búvárpók*, valamint a szintén védett szegélyes-
* és parti vidrapók*. 

A magasabbrendő rákok közül az ıshonos folyami rákot (Astacus 
astacus) visszaszorította a hasonló megjelenéső, de a vízminıségre kevés-
bé érzékeny, észak-amerikai eredető cifrarák. A folyami rák megfogyatko-
zásának másik oka egy gombafaj okozta betegség, a rákpestis terjedése. A 
puhatestőek közül az iszapcsiga és a tányércsiga a hínárnövényzet kipusz-
tulásával együtt gyakorlatilag eltőnt. A tavi kagyló szintén a tavak lakója, 
az elevenszülı tavi gömbkagyló élıhelye pedig a Malom-tavat elhagyó 
patakszakasz.  
 

A tavak fontosabb ıshonos gerinces halfajai: csuka (Esox lucius), 
lesıharcsa (Silurus glanis), ponty (Cyprinus carpio), süllı (Lucioperca 
lucioperca), compó (Tinca tinca), sügér (Perca fluviatilis). Az apróhalak 
közül a vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophtalmus), a bodorka 
(Rutilus rutilus) és a szélhajtó küsz (Alburnus alburnus) érdemel említést. 
A mai Ivacsi-tó területén 1987-ig (a tó kialakításának kezdetéig) hínárnö-
vényzettel dúsan benıtt vadvíz volt, ami a vágó csík* (Cobitis taenia) és a 
fokozottan védett lápi póc* (Umbra krameri) legnagyobb veresegyházi 
állományát rejtette. Az elıbbi halfaj egy kisebb állománya megmenekült, 
de a lápi póc kipusztult a vízrendezés következtében. A tavikagylóba ikrázó 
szivárványos ökle* (Rhodeus sericeus) és a 2008. ıszi halfaunisztikai fel-
mérés (Sallai Zoltán) során elıkerült réti csík* (Misgurnus fossilis) a Ma-
lom-tó fontos védett fajai. Napjainkban az életfeltételek kedvezıtlen alaku-
lása (hínárvegetáció hiánya, vízvirágzások) következtében, a halaknak csak 
egy része képes szaporodni. Elsısorban a lesıharcsa (Silurus glanis), az 
ezüstkárász (Carassius auratus), az idegenhonos törpeharcsa (Amiurus 
nebulosus) és az apróhalak. A Kocka-tó mellett található Hínárosban él a 
ritka, ıshonos aranykárász (Carassius carassius) egy megmaradt kis popu-
lációja (ez az információ megerısítésre vár). A Malom-tavat elhagyó pa-
takban él a fenékjáró küllı* (Gobio gobio) és a vágó csík* egy nagyobb 
populációja.  

 
A vízi rovarvilág elszegényedése következtében megfogyatkozott a bé-

kák – a tavibékák* (Rana ridibunda), a barna varangyok* (Bufo bufo) és a 
kecskebékák* (Rana esculenta) – száma.  (A Malom-tó 1985-ös védetté 
nyilvánítási javaslatában indokként a botanikai értékek mellett a tó kétéltő 
faunáját emelték ki.) A 2003-ban végzett halfaunisztikai vizsgálatok (Erıs 
Tibor) gıtelárvát* (Triturus sp.) mutattak ki a Hínárosban. 

 
A hüllık közül Veresegyház tavaiban megtalálható a mocsári teknıs* 

(Emys orbicularis), a vízi sikló* (Natrix natrix), de kockás siklót* (Natrix 
tesselata) is megfigyeltek már.  
 

A nádasok jellegzetes madara a nádi rigó* (Acrocephalus 
arundinaceus), az énekesmadarak közül a poszátafajok* is megtalálhatók. 
A törpegém* (Iobrychus minutus) viszonylag gyakori, és megfigyeltek már 
vörös gémet* (Ardea purpurea) is. A guvatfélék közül a guvat* (Rallus 
aquaticus) és a szárcsa* (Fulica atra) elıfordulása biztos. A tavak jellegze-
tes madara az 1990-es évek elején megjelent, ma már gyakori tıkés réce 
(Anas platyrhinchos) és a kis termető jégmadár* (Alcedo atthis).  Az utób-
bi évtizedben a Malom - tavon megfigyeltek egy sirálypárt* és pár napra 
az ıszi vonuláskor bütykös hattyúkat* (Cygnus olor) is. A fokozottan vé-
dett gyurgyalag legnagyobb állománya és a parti fecske* (Riparia riparia) 
az Álomhegyi homokgödrök meredek homokfalaiban fészkelnek. A tározó 
megépítése veszélyt jelent a madarakra. 

Az emlısök közül a legértékesebb a fokozottan védett vidra (Lutra 
lutra), de elıfordul a vízi cickány (Neomys fodiens) és a vízi pocok 
(Arvicola terrestris) is. Nyári estéken gyakran láthatók a tavak felett vadá-
szó denevérek*.  
 
Helyi szinten védett természeti területek 
 
Az Orchideás-rét TT 
 

Az Orchideás-rét HTT (08/2 hrsz, területe kb. 0,2 ha) a Pamut-tó keleti 
partja és a Fenyves között található, kb. 50 x 40 m-es földterület. A sík 
részen homoki láprét található, fıként főzbokrokkal, fehér nyárral és erdei 
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fenyıvel benépesítve, a meredek homokoldalt pedig nyílt, mészkedvelı 
homokpusztai vegetáció borítja. 

Jelenlegi ismereteink szerint a terület botanikai szempontból igen gaz-
dag: összesen 75 növényfaj él itt (közülük 8 védett), de több gombafaj is 
elıkerült már. Védett orchideafajai a hússzínő ujjaskosbor (Dactylorhiza 
incarnata), a vitézkosbor (Orchis militaris), a mocsári kosbor (Orchis 
laxiflora subsp. palustris) és a mocsári nıszıfő (Epipactis palustris). 
 
 
Helyi védelemre javasolt természeti területek 
 
1. Malom-tavi mocsár (2323/3 hrsz) 

Az 1985 óta védettséget élvezı Malom-tó (jelenleg a Tv. törvény alap-
ján ex lege országosan védett láp) közvetlen szomszédságában, a tó északi 
gátjától nyugatra található lápos, főzbokros terület. Az élıhely nem csak 
városképi, esztétikai szempontból értékes, hanem védett madárfajok (pl. 
nádirigó) is fészkelnek itt és a vidrának (NATURA2000-es, európai jelentı-
ségő védett faj) is búvóhelyül szolgál. Ezen kívül elsısorban békák (pl. 
kecskebéka) fontos szaporodóhelye.   
 
2. Ivacsi-tó (2284 hrsz) 

Az Ivacsi-tóban él a védett vágó csík nevő hal egy nagyobb állomá-
nya, északkeleti partján a szintén védett bugás sás zsombékjai találhatók. 
A tóparton rendszeresen megtalálhatók a vidra nyomai, a víz további vé-
dett fajai a vízisikló, a kecskebéka és a szivárványos ökle (NATURA2000-
es, európai jelentıségő védett faj).  Mivel a tó vize a stranddal is rendelke-
zı, védett Malom-tóba érkezik, állapotának védelme kiemelt feladat. 
 
3. Medve-láp (041/9 hrsz) 

A Medve-láp a Medve Otthon melletti fenyves közepén található, kék-
perjés láprét. Védett növényfajai a kornistárnics, a kígyónyelv páfrány és a 
hússzínő ujjaskosbor (összes eszmei értékük min. 300.000.- Ft). A terület 
ezen kívül védett békák élıhelye.  A Medve Otthon közelében található 
lápot a menhely bıvítése fenyegeti. 
 
4. Laposközi-rét Természetvédelmi Terület (05, 1109/1) 

A Laposközi-rét fenyves melletti keskeny sávja a térség kevés megma-
radt mocsárrétjeinek egyike, melynek tájképi látványa mellett értékét elsı-
sorban faunája jelenti. Eddigi ismereteink szerint több védett állatfaj (pl. 
egerészölyv, levelibéka) és a védett konkoly élıhelye. Korábban a terület 
mellett (a Sport utcában) fészkelt Veresegyház utolsó pár gólyája. A mo-
csárrét nagy részének önkormányzat általi illegális (építési és vízjogi enge-
dély nélküli) feltöltése óta már nem fészkelnek itt a madarak. Még 2003-
ban a helyi lakosok kezdeményezésére közel 80 aláírás győlt össze a rét 
megmentése érdekében (feltöltése ellen), melyet az önkormányzatnak 
továbbítottak. A Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottság 2004. már-
ciusában határozatban javasolta a terület természeti állapotfelmérését és 
ennek ismeretében helyi szintő védetté nyilvánítását. A Mézes-patak for-
rásvidéke ennek ellenére – a Laposok Iparterület kialakítása céljából –
feltöltésre került. 
 
5. Delta- (Cinterem-) láp (981/57 hrsz) 

A Delta-láp a Plus Diszkont mögött található nádas terület. Elsısorban 
a békák és gıték fontos élıhelye. 
 
6. Folyás-patak mente (024 hrsz) 

A Folyás-patak mente még ırzi a fogyatkozó puhafás ligeterdık élıvi-
lágát és ökológiai folyosóként kapcsolatot biztosít a mocsarak, lápok és 
tavak között. Így a különbözı vizes élıhelyek között, lehetıséget teremt az 
állat- és növényfajok vándorlásának, terjedésének. A patakot kísérı főz-
nyár ligeterdı jellemzı fajai a fehér- és a törékenyfőz (Salix alba, S. fragi-
lis), a fehér és a fekete nyár (Populus alba, P. nigra).  
7. Álomhegy (020; 022 hrsz) 

A homokkitermelés során kialakult kis tavacskákban és a meredek 
homokfalakban számos védett és fokozottan védett állat- és növényfaj 
telepedett meg az utóbbi években (pl. gyurgyalag, parti fecske, fehér 
zászpa, békák, vízisikló). Nemrég találtak itt egy olyan hínárfajt (tófonal), 
mely az országban csak kevés helyen fordul elı. 
 
8. Hegyek Mocsárrét (786/21 hrsz) 

A Wesselényi utca északi oldalát kísérı főzbokros, főzfás mocsárréten 
számos védett állatfaj él, elsısorban békák és siklók (leveli béka, vízisikló 
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stb.). Említést érdemel a terület szabadidıs funkciója: gyakran kijárnak ide 
a közelben lakók sétálni.   
 
9. Viczián-tó (0121/7, 5905/16) 

A Veresegyház és İrbottyán közigazgatási határán elhelyezkedı tó és 
környéke védett fajai: kecskebéka, mocsári teknıs (NATURA2000-es, eu-
rópai jelentıségő védett faj), vízisikló, nádirigó. A tóhoz gyakran kijárnak 
sétálni, horgászni gyermekek és felnıttek egyaránt. İrbottyán Nagyközség 
Önkormányzata a terület ırbottyáni oldalát rekreációs fejlesztési célterü-
letnek jelölte meg.     
 
Veresegyház védelemre javasolt természeti emlékei 
 
1. A Búcsú tér idıs vadkörte és gesztenye fái 
 
 

A védett és helyi védelemre javasolt területek természeti értékeirıl to-
vábbi adatok a 6. mellékletben olvashatók. 
 
Medve Otthon 
 

Az 1998-ban létesített Medveotthon országosan ismert, látogatottsága 
folyamatosan növekszik: évente mintegy 140-150 ezren keresik fel. A 6 
hektáros területen mőködı Medveotthon 42 medvének és 26 farkasnak 
biztosít megfelelı életteret. A park az év minden napján nyitva van, hétvé-
gén látványetetés, pónilovaglás, kézmőves foglalkozások színesítik a prog-
ramot. Az intézmény saját honlappal is rendelkezik 
(www.medveotthon.hu). Veresegyház Turizmusfejlesztési Stratégiája célul 
tőzi ki a létesítmény kínálatbıvítését. Fı prioritások a körbejárhatóság és 
megközelíthetıség javítása, a gyermek programlehetıségek és a vendéglá-
tás kínálatának szélesítése.  
 
 
A természeti területeket veszélyeztetı tényezık 
 

Hazánkban – és így Veresegyházon is – a természeti területekre a 
XXI. században is az egyre gyorsuló állapotromlás és a területi csökkenés 

jellemzı. A természeti területek állapotára a környezeti elemek (levegı, 
víz, talaj) szennyezettsége mellett egyre jelentısebb mértékben a különbö-
zı idegen inváziós növény- és állatfajok terjedése jelenti a legnagyobb 
veszélyt. A természetes élıvilág összetételének megváltozásában a szántó-
földi mővelésnek, a víz- és erdıgazdálkodásnak kiemelt felelıssége van. Az 
élıhelyek területének csökkenésében a gazdasági és lakóövezetek bıvíté-
se, a közlekedési utak építése a fı ok.  
 
 
 
 
Élıhelyek bolygatása, felszabdalása, felszámolása 
 

A leggyakoribb zavarások közé tartoznak a rendszeres patakkotrások, 
melyek a patak menti lápokat kiszáradással fenyegetik. A bolygatás nyo-
mán inváziós- és gyomnövények szaporodnak el az érintett területeken. A 
lápok kiszáradása tızegük lebomlásához vezet, mellyel a növényi táp-
anyagok felszabadulnak, ezért gyomosodásához vezet. 

Az új utak építésével az élıhelyek közötti kapcsolat romlik vagy meg-
szakad. Jelenleg azonban a város terjeszkedése jelenti a legnagyobb ve-
szélyt a természeti környezetre. A Csonkás kialakításával értékes 
homokpusztagyepek, a Laposközi-rét illegális feltöltésével (iparterület ki-
alakítása) pedig egy fajgazdag mocsárrét és lápterületek estek áldozatul. A 
Malom-tó gátja mögötti főzbokros élıhelyet az önkormányzat építési és 
vízjogi engedély nélkül töltötte fel néhány évvel ezelıtt. 2005-ben az illeté-
kes természetvédelmi hatóság megkeresése nélkül az önkormányzat 
Ivacsi-láprét TT-en engedélyt adott egy lovas pálya kialakítására. A védett 
fajokat is tartalmazó növényzet egy részét földmunkagéppel eldózerolták, 
melynek során 236.000.- Ft eszmei értékő kár keletkezett.   

Az Úr-rétje TT és a Malom-tó TT élıvilágát a nádas téli felgyújtása is 
fenyegeti. Ez általában a hamvasfőz bokrok pusztulásával jár. 

 
A területfeltöltési igények indokoltsága mindig kritikusan vizsgálandó. 

Természeti területek feltöltése nem megengedhetı. Feltöltés esetén a 
talajmechanikai jellemzık mellett a töltıanyag szennyezettségét is meg 
kell vizsgálni. Csak olyan anyag helyezhetı el, amely a talajt, talajvizet 
nem szennyezi.  
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 Vízrendezés, vízszennyezés 
 

A vízrendezések a természeti területek nagyarányú pusztulását okozták 
a XX. század folyamán. Ennek ellenére ez a veszély ma is fenyeget. 

A Pamut- és az Ivacsi-tó kialakítása hínáros vadvizek, a Kocka- (Tıze-
ges-) tó kialakítása pedig egy igen értékes (vidrafüves) üde láprét és úszó-
láp megsemmisülését jelentette. A Pamut-tóba befolyó Szıdrákosi-patakot 
az 1970-es évek végén (a tó kialakítása idején) megkotorták. A kimélyített 
mederben a víz gyorsan elhagyja a területet, a talajvízszint lecsökkent, 
melynek következtében a patakot kísérı vegetáció fokozatosan átalakult. 

A Szıdrákosi- és Mézes-patakokba vezetett használt termálvíz 
hıszennyezésének hatásaként rövidebb szakaszon csökken a vízi élıvilág 
számára létfontosságú oldott oxigén mennyisége. A patakvíz eutrofizációja 
és só- (nátrium- és kloridion-) terhelése együtt hosszú távon a part menti 
vegetációra is hatással lehet. A nádas visszaszorulását és a keskenylevelő 
gyékény térhódítását tapasztalható a Malom-tó keleti oldalán, a sok külsı 
terhelést bevezetı Vásártér utcai csapadékvíz-csatorna befolyásánál. 

Az emberi tevékenység és tájhasználat hatását a növényzetre a ve-
resegyházi Malom-tó példája jól szemlélteti. (Azért választottuk a Malom-
tavat, mert egyedül errıl állnak rendelkezésre hosszútávú, közel évszáza-
dos adatok.) Az antropogén hatások a vízminıség megváltozását és rajta 
keresztül az eredeti vegetáció degradációját okozták, mely növény- és 
állatfajok kipusztulásához vezetett.  

További részletek (antropogén hatások, természetvédelmi és ökológiai 
értékelés) a Malom-tóval kapcsolatosan a 7. és a 8. mellékletekben találha-
tók. 

Potenciális veszélyt jelentenek a természeti területekre a Szıdrákosi-
patak mentén húzódó Barátság I. kıolajvezeték, illetve a gázvezetékek 
meghibásodása és rekonstrukciós munkálatai.  
 
Tájidegen és inváziós fajok 
 

A vizek elszennyezıdése egyes gyom- és inváziós növények terjedését 
segíti a természeti területeken. Az inváziós növények közül a kékperjés 
lápréteken és mezofil gyepekben terjeszkedı magas és kanadai aranyvesz-
szı már nagy területeken szorította ki az ıshonos vegetációt. A szintén 

észak-amerikai eredető fehér akác és a selyemkóró térhódítása a száraz 
gyepek élıvilágát fenyegeti (pl. Reveteki-láp TT homokpuszta része).  

Az idegenhonos állatfajok közül az afrikai harcsa, az amur, a törpe-
harcsa, a busa és a cifrarák jelenti a legnagyobb veszélyt Veresegyház vízi 
élıvilágára. 
 
Erdıtelepítések 
 
 Az utóbbi évszázad erdıtelepítései során elsısorban a tájidegen fafa-
jokat részesítették elınyben. A lápokra (pl. Medve-láp) erdei fenyıt, a 
száraz gyepekre (pl. Reveteki-láp TT homokpuszta része) pedig akácot 
telepítettek. Elıbbi esetben a magas, utóbbi esetben pedig az alacsony 
talajvízszint (a szélsıséges szárazság) okozta a fák pusztulását, az ültetvé-
nyek kiritkulását. 

Az idegenhonos ültetvények a termıhelyekre (talajra) és az ıshonos 
élıvilágra kedvezıtlen hatással van. Az ültetvények biodiverzitása sokkal 
kisebb, élıvilága szegényesebb, mint egy tájhonos tölgyerdıé. 
 

 
2.2.5. A települési és az épített környezet állapota 
 

„A települési környezet az ember által mesterségesen kialakított anyagi 
rendszer, amelynek alapvetı funkciója az ember mindennapi életéhez el-
engedhetetlen társadalmi szükségletek kielégítése. Az épített környezet a 
környezet tudatos, építési munka eredményeként létrehozott, illetve elha-
tárolt épített (mesterséges) része, amely elsıdlegesen az egyéni és a kö-
zösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.” (Az épített környezet 
alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. tv.) 
 

Az önkormányzat utóbbi évtizedekben tapasztalt területfejlesztésére 
sok esetben az átgondolatlan döntések meghozatala volt a jellemzı. Éve-
kig nem volt a városnak hatályos Településrendezési Terve. Ennek követ-
kezményei voltak pl. a fecskendıgyár miatti társadalmi tiltakozás, a zöldte-
rületek (pl. Laposok) illegális feltöltésével kapcsolatos hatósági bírság, a 
Reveteki iparterület bıvítése a lakóövezet irányában, mely a lakosság egy 
részével szemben konfliktust okozott stb. E mellett a túlzott mértékő lakó-
terület-fejlesztések és az exkluzív kivitelezéssel készült középületek meg-
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építése, bıvítése is hozzájárultak a város eladósodásának növekedéséhez 
is. 

A Településrendezési Terv készítıjének (Pestterv Kft.) adatai szerint a 
meglévı belterület lakóövezetében elszórtan meglévı beépíthetı területe-
ken kialakítható új lakótelkek száma kb. 2000 db. (Átlagosan 3 fıvel szá-
molva ez potenciálisan plusz 6000 fı letelepedését jelenti.) Ha nem számo-
lunk a Ligetek és a Revetek térségében zajló/tervezett beépítésekkel, ab-
ban az esetben is Veresegyház lakónépessége hosszú távon meghaladhat-
ja a 20.000 fıt. Ez ellentétben áll a Településfejlesztési Koncepció távlati 
18.000 fıs számával.  

Ekkora mértékő növekedés esetén a jelenlegi gépjármőállomány (kb. 
4000 db.) várhatóan 2000 db-bal (50%-kal) növekedhet. Ez még az elke-
rülı utak megépülése esetén is mind levegıszennyezettségben, mind a 
zajterhelés szempontjából többletterhelést fog jelenteni. 

Problémát jelent, hogy a város jelenlegi anyagi helyzete, eladósodott-
sága (az éves költségvetéssel nagyságrendileg megegyezı, 5 milliárd Ft-os 
adósságállomány) hosszútávon sem teszi lehetıvé a Településfejlesztési 
Koncepcióban távlati célként kitőzött 18.000 lakos infrastrukturális kiszol-
gálását (utak, közvilágítás, csatornázás, bölcsöde, óvoda, iskola, szennyvíz-
tisztító bıvítése – a tisztítómővet a szomszédos települések is egyre na-
gyobb mértékben használják stb.). 

 
A települési környezet minısége 

 
Általában a települési környezet alapvetı eleme az életminıség prob-

lémakörének, a városokban ugyanis viszonylag kis területen számos üzem 
és intézmény mőködik, ezért együttesen és hatványozottan jelentkezhet a 
környezeti ártalmak több fajtája. A települési környezet minıségét alapve-
tıen meghatározó tényezık: 

 
• a település környezeti elemeinek (levegı, víz, föld) szennyezettsé-

ge, 
• a település szerkezete, domborzati viszonyok, 
• a belterületi zöldfelületek aránya, állapota.   

 
Veresegyház levegıminısége jó, a tavak vízminısége, a zöldfelületek 

eloszlása, kiterjedése és állapota viszont nem kielégítı. A város átszellızé-

sében, a friss levegı és páratartalom biztosításában kiemelt szerepe van a 
Szıdrákosi-patak mente völgyének, illetve a tavak belterületet átszelı zöld-
folyosójának. Kedvezı adottság, hogy a völgy az uralkodó szélirányba esik. 

A levegı porterhelése száraz idıszakban megnı, melynek fı forrásai 
az aratás utáni (növénytakaró nélküli) szántóföldek és a burkolat nélküli 
utcák. 

A beépített területek a helyi természeti adottságoktól (domborzat, kör-
nyezı növénytakaró), a beépítés módjától, mértékétıl, a belterületi zöldfe-
lületek arányától függıen módosítják a helyi éghajlati sajátosságokat. A 
nagymértékő beépítettség a települési környezet minısége, a lakosság 
egészségügyi állapota és komfortérzete szempontjából kedvezıtlen hatást 
fejt ki. A városok a vízelvezetı rendszeren keresztül gyorsan elfolyó csapa-
dék miatt szárazabbak, mint a környezetük. A növekvı hımérséklettel 
csökken a relatív páratartalom, és ez biológiailag kedvezıtlen az ember 
számára.  

A településszerkezet jelentıs hatással van a települési környezet minı-
ségére több módon is. A közterületek, középületek állagromlása mőködési 
zavarokkal és kedvezıtlen esztétikai megjelenéssel jár. A szétterülı telepü-
lésszerkezet – mely Veresegyházon is megfigyelhetı – növeli a közlekedési 
igényt, ami a közúti közlekedés erısödésével a környezeti terhek növeke-
dését okozza. Egy település megítélését, a lakosok hangulatát döntı mér-
tékben befolyásolja a közterületek, parkok száma, állapota és a köztiszta-
ság helyzete. Meg kell jegyezni, hogy az elmúlt 10 évben közel duplájára 
nıtt a városból elvándorlók száma, mely részben a kevésbé élhetı környe-
zetnek köszönhetı. A városban ugyanakkor – Pest megye településeinek 
többségével ellentétben – a településszerkezet lehetıvé teszi a pihenı és 
sportolási célú területek kialakítását, ugyanakkor ezek nem biztosítottak 
kellı mértékben.  

 
A települések belterületi zöldfelületi rendszerét természeti, kertépíté-

szeti elemek és esetenként termesztési célú zöldfelületek alkotják. Össze-
tett funkcióval rendelkezik, hiszen hozzájárul a kellemes, hangulatos, esz-
tétikai élményt nyújtó környezet kialakításához, elınyıs fiziológiai és klima-
tikus hatásokkal a komfortérzetet biztosítja, valamint olyan használati érté-
ket hordoz, amely az idegenforgalmi ágazat számára is nagyon hasznos.  

 
A zöldfelületi rendszer hármas funkciója: 
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• Rekreáció, pihenés 
A növényzettel borított terek, erdık, ligetek sok ember számára nyújtanak 
kikapcsolódási lehetıséget, pihenésre megfelelı környezetet és egyértel-
mően szolgálják az idegenforgalom érdekeit is. 

• Településökológiai (kondicionáló) hatás 
A zöldfelület erıteljesen módosítja a helyi klíma alakulását, kedvezıen 
befolyásolja a hı- és vízháztartási viszonyokat, csökkenti a levegı szeny-
nyezettségének mértékét, valamint a zaj és a rezgés terjedését.  

• Esztétikai, településszerkezeti elem 
A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakteré-
nek, arculatának kialakításához, és a település szerkezeti tagolásában is 
részt vesznek. A zöldfelületek a település egyes területi egységeit egymás-
sal és a környezı tájjal (ökológiai folyosóként) kapcsolják össze, szervezik 
egésszé.  

 
A beépített területek növekedésével, a táji környezet nyújtotta lehetı-

ségek romlásával, a népesség életmódjának, a lakóhelyek nyújtotta lehe-
tıségek változásával várhatóan tovább nı a közhasználatú zöldfelületek 
iránti igény Veresegyházon. A zöldfelületek nagysága, elhelyezkedése, 
kialakítása, felszereltsége és fenntartási színvonala elmarad a lakossági 
elvárásoktól és meghaladja az önkormányzat tehervállalási lehetıségeit. Az 
elmúlt évtizedben a zöldterületek jelentısen csökkentek (a Hegyek, Har-
matok, Széchenyi-domb térségében 55%-kal). 

A néhány éve kiépült új (szökıkutas) Fı tér csepegtetıs locsolási 
rendszerét nem üzemelteti az önkormányzat, azért a növények, ágyások 
állapota leromlott. A közparkok száma kevés, az utcai fasorok sok helyrıl 
hiányoznak (pl. Csonkás), vagy ápolatlanok. A Japán-Magyar Barátságliget 
gyepét nyáron az autók parkolóhelynek használják. 

Veresegyházon egyes településrészeken (pl. Csonkjás, Ligetek) kicsi a 
közterületi zöldfelületek aránya, ráadásul kiterjedésük a beépítések miatt 
az elmúlt évtizedben csökkent (pl. 2003. végén és 2004. áprilisában kb. 1-
1 ha erdıt vágtak ki az Öreghegyen, illetve a Daru utcától nyugatra.) To-
vábbi gondot jelent, hogy csökkennek a közparkok céljára potenciális terü-
letek is. (Például a Reveteki ipari terület a lakóterületek irányába terjesz-
kedik.) 

 
Köztisztasági helyzet 

 
A közterületek egyes részein – különösen a Malom-tó környéke – a 

szemétgyőjtı edények hiánya és az emberek fegyelmezetlensége miatt 
szemetes. Az illegálisan lerakott, illetve eldobott szemét és zöldhulladék 
nem csak esztétikai szempontból káros, hanem szennyezi a talajt és a 
vizeket is.  

 
 
 

Az épített környezet állapota és értékei 
 

Veresegyház „településképi jelentıségő területébe tartozik minden te-
lek és építési telek, amely közvetlenül határos a 2102. és 2104. számú 
utakkal, tervezett forgalmi utakkal, a vasútvonallal, patakokkal és meglévı 
vagy tervezett tavakkal, vagy az azokkal közvetlenül határos párhuzamos 
közterületekkel” [Helyi Építési Szabályzat, 59. § (1)].  

 
A településen az utóbbi évtizedben néhány olyan lakóház is épült, mely 
rontja a település-, egyes esetekben a tájképet is (ízléstelen homlokzatszí-
nezés és tetıfedı anyagok stb.).  
1996-ban Veresegyház település egyik legértékesebb ingatlana, a strand-
épület egy része magánkézbe került. Az átalakítás során megépült Taviró-
zsa Panzió néhány évig üzemelt, azonban késıbb megszőnt a hasznosítá-
sa, és mára teljesen elhanyagolt, romos állapotú lett. 

 
 Kultúrtörténeti, történelmi, építészeti értékek  
 

Veresegyház természeti értékei mellett kultúrtörténeti, történelmi, épí-
tészeti látnivalókban is gazdag. Kultúrtörténeti szempontból értékes épüle-
tek:  

 
♦ A római katolikus templom és dísztere (Fı u., hrsz. 1520). 1777-78-ban 

épült, egyhajós, középtornyos, copf stílusú, barokk berendezéső, orszá-
gos jelentıségő mőemlék. 

♦ Református templom. 1784-ben készült el a copf templom, neogótikus 
formákkal és a homlokzat elé helyezett toronnyal (késıbb építették). 
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♦ Dlouchy-villa (Öreghegysor u. 10/d, hrsz. 4830). A XVIII. század végén 
épült, klasszicista stílusú, ısparkkal övezett nyaralóépület, országos je-
lentıségő mőemlék. 

♦ Az evangélikus templom és kertje. A templom az 1920-as években 
épült. 

♦ Szent Erzsébet Gyógyszertár. Az 1920-as években épült. 
♦ Anna-malom. A Fı út közelében, a vasút mellett helyezkedik el az ipari 

mőemléknek számító, háromszintes malom. 1922-ben építették fel az 
akkori idık legkorszerőbb gızmalmát, mert a vízimalmok már nem tud-
ták ellátni az óriási forgalmat. A jelentıs értéket képviselı épületet ál-
lamosították, hagyták pusztulni, és teljesen elhanyagolt, romos állapot-
ba került. Az önkormányzat az épületet késıbb eladta, és az új tulajdo-
nos felújította.  

♦ A vasútállomás épülete. A MÁV mellékvonali másodosztályú típusépüle-
tét 1909 és 1911 között építették, majd 1931-ben bıvítették. Közleke-
déssel kapcsolatos egyedi tájérték, erısen tagolt épület, a peronok felé 
acélszerkezető elıtetıvel és század eleji homlokzatdíszítı elemekkel. Az 
épület sajnos rendszeresen a graffiti (falfirka) áldozatául esik. 

♦ Polgármesteri Hivatal épülete. A korábban felújított épület népi építé-
szeti motívumokkal gazdagított. 

♦ Fıvég a Szıdrákosi-patak mentén, a Szabadság utca egyes épületei.  
Hagyományos faluképet ırzı településrészek. 

♦ Gyermekliget. Az Év Lakóháza Különdíjat a Magyar Építıipari Szövetség 
adományozta a gyermekotthon tervezéséért, kivitelezéséért, ahol állami 
gondozott, árva gyermekeket neveltek. Az épületegyüttesben jelenleg 
óvoda mőködik. 

♦ Idıskorúak ápolóotthona. Sokak szerint a település egyik legszebb, 
legizgalmasabb épülete.  

♦ Átrium üzletház, galéria és könyvtár.  
♦ Misszió Egészségügyi Központ.  
♦ A Mézesvölgyi Általános Iskola épülete és uszodája.  
 
Kultúrtörténeti szempontból értéket képviselı emlékhelyek, emlékmővek, 
szobrok: 
 
♦ Az ivacsi templom és harangkút helye. Körülbelül a mai Ivacs utca he-

lyén volt az egykori falu temploma és a legendás kút.  

♦ Rákóczi-emlékkı. Az Ifjúsági- és Gyógyüdülı bejáratánál található, 
márványtáblával ellátott mészkıtömböt a kuruc szabadságharc egykor 
Veresegyházon táborozó vezérlı fejedelmének és seregének állították 
emlékül a helyi lakosok. Szintén ennek az eseménynek emlékét ırzi a 
Táborhely elnevezéső településrész. 

♦ Golgota szoborcsoport (Fı u., hrsz. 1520). A római katolikus templom 
kertjében található barokk stílusú, gyönyörő szoborcsoport. Országos 
jelentıségő mőemlék. 

♦ Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc síremléke. Az átlıtt zászlót 
ábrázoló síremlék a katolikus temetıben található. 

♦ I. világháborús emlékmő. A hısi halált halt katonák dicsıségére emel-
ték a szobrot a háború után. 

♦ Az Anya címő emlékmő. Kı Pál alkotása a II. világháború elesett kato-
náinak emlékére készült. 

♦ Kıkeresztek: Fı utca, Mogyoródi és Andrássy út. 
♦ Népi emlékszoba, helytörténeti kiállítás. Az emlékszoba Vankné (Lidi 

néni) magángyőjteményéhez tartozik, aki szívesen mesél minden ér-
deklıdınek, betérı vendégnek a régi szokásokról, hagyományokról, 
népviseletekrıl és a falusi életmódról. 

♦ Japán–magyar Barátságliget. A településen élı japán szobrászmővész, 
Mitsui Sen nonfiguratív szobrászati alkotásaival és emlékfákkal díszített, 
kis kiterjedéső park.  

♦ Székelykapu. A Fı úton, az iskolával szemben helyezték el az erdélyi 
testvértelepülés, Atyha falu adományát. 
 

Veresegyház helyi védelemre javasolt egyedi tájértékei 
 
♦ A Malom-, Ivacsi- és Pamut-tavak 
♦ A Gödöllıi-dombvidék Tájvédelmi Körzet erdei 
♦ Szıdrákosi-, Folyás- és Reveteki-patak menti természeti területek 
♦ A Hısök ligetének nyárfasora (Találkozók útja) 
♦ Az ivacsi templom és harangkút helye (Harangkút utca környéke) 

 
 

2.2.6. Hulladékkezelés 
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A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hg. tv.) meg-
határozza az önkormányzatok feladatait, kötelezettségeit, jogait a hulla-
dékkezelés terén. A Hg. tv-ben megfogalmazott célok elérése érdekében a 
II. Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként elkészült az Országos 
Hulladékgazdálkodási Terv (OHT), mely részletes intézkedési programokat 
ad. Az OHT alapján 2004-ben elkészült területi (regionális) hulladékgazdál-
kodási tervek jelentik az irányvonalat a térségi/helyi tervek elkészítéséhez.  

A Térségi (és benne a veresegyházi) Hulladékgazdálkodási Tervet 2005 
elején fogadta el Veresegyház képviselı-testülete. A tervben foglaltak vég-
rehajtása csak részben valósult meg (pl. szelektív hulladékgyőjtés elindítá-
sa). A tervben szereplı fontosabb nem, vagy csak részben megvalósított 
feladatok: 

 
• Hulladékmennyiségek pontos nyilvántartása, 
• Környezetvédelmi tudatformálási tevékenység 
• Az illegális hulladéklerakás megelızése (szigorú ellenırzés) 
• Különbözı akcióprogramok bevezetése az iskolában 
• A kismérető veszélyes hulladékok elkülönített győjtése 
• A közintézmények példamutató szerepe (szelektív hulladékgyőjtés) 
• Kommunális szennyvíziszap hasznosítása 
 
A köztisztasági tevékenység minısége és eredménye jelentıs mérték-

ben függ a társadalom egyes tagjainak és csoportjainak mőveltségi szintjé-
tıl, a fogyasztói szokásoktól, az életstílustól és az életminıségtıl. A tevé-
kenység komplex jellegébıl adódóan eredményességének javításához az 
élet számos területén van tennivaló. Komoly egészségügyi, környezet-
egészségügyi, járványügyi összefüggései vannak. Ugyanakkor a köztiszta-
sági feladatok gazdasági kérdések is, hiszen költségként jelentkeznek.  

A hulladékok – közöttük a települési szilárd és folyékony hulladékok – 
jelentik a környezet számára az egyik legjelentısebb terhelést. (A települé-
si folyékony hulladékkal (szennyvíz) a 3.5. fejezetben foglalkoztunk.) 
 
A szilárd kommunális hulladék kezelése 
 

A kommunális hulladék szervezett elszállítása 1970 óta megoldott Ve-
resegyházon. Jelenleg (2009-ben) a GAMESZ végzi a hulladékszállítást.  

A keletkezı hulladék mennyisége 1999-ben 16.093 m3, 2008-ban 3463 
t, a lerakott építési törmelék pedig 1825 m3-t tett ki. Korábban a hulladék-
udvar a veresegyházi lakosoknak lehetıséget biztosított heti 1m3 szilárd 
hulladék díjmentes elhelyezésére. Amióta díjat kell fizetni a hulladékudvar-
ban, csak a korábbi hulladékmennyiség töredékét szállítják be (2007-ben 
még 13.809 m3/év volt a fogadott mennyiség, 2008-ban már csak 643 m3). 
Veresegyházon a zsákos (háztól szállító) szelektív hulladékgyőjtés 2007 óta 
mőködik. 2009-ben a Zöld Híd Program miatt jelentıs változások várhatók. 
Ezek közül a legfontosabb a régi, mőszakilag elavult lerakók bezárása és az 
új hulladékgyőjtı szigetek kialakítása. 2009-ben a zsákos szelektív hulladé-
kot befogadó HUKE Kft. az utóbbi kapcsán elkezdte kivonulását a térség-
bıl. Az általános iskolákban a papír és a használt elemek győjtése (2002-
tıl) folyik. Használt elem győjtıdobozok több helyütt is vannak a városban, 
pl. a Ligeteknél lévı CBA-ban is. 

 
Az elmúlt évtizedekben Veresegyházon két, régi homokbányában ki-

alakított szemétlerakóhely mőködött. A Lévai utca és a Fı út közötti lerakó 
1970-tıl 2003-ig fogadta a kommunális, a termelési és a bontási hulladé-
kot, melyet nemrég földdel betemettek és beerdısítettek. A rekultiváció 
azonban nem felelt meg mindenben a jogszabályi elıírásoknak. Említést 
érdemel, hogy a veresegyházi határhoz (Vicián utcához) közel, 
İrbottyánban kb. egy évtizede betemettek egy kommunális és egyéb hul-
ladékkal illegálisan megtöltött agyagbánya gödröt. A terület elıírás szerinti 
rekultivációja elengedhetetlen a szennyezések elkerülése végett. 

A Gyermekliget melletti homokbányát (097 hrsz., területe 8,38 ha) ko-
rábban a lakosság kezdte el feltölteni hulladékkal, de az önkormányzat 
megbízásából 2002. tavasza és 2003. júniusa között a Szloviker Kft. konté-
neres hulladékot is szállított ide. A lerakó nem felel meg a modern mőszaki 
elıírásoknak (ezért nem is rendelkezik hivatalos mőködési engedéllyel). 
Esztétikai és környezetvédelmi szempontból bezárása és rekultiválása sür-
getı feladat. Ez utóbbira a határidı 2013. december 31. 

Az utóbbi évtizedben a megfelelı mőszaki védelemmel nem rendelkezı 
erdıkertesi hulladéklerakó (volt agyagnyerıhely) is fogadott Veresegyház-
ról hulladékot. 2001-tıl a Szıd-Csörög Kommunális Hulladéklerakóba és az 
ASA Kft. gyáli lerakójába szállítják a kommunális, a termelési, az építési és 
bontási hulladékot, illetve a szennyvíziszapot is. Várhatóan 2009. közepétıl 
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az Északkelet-Pest Megyei Regionális Hulladéklerakó (Kerepes – Ökörtelek 
völgy) fogadja a város hulladékait. 

 
Termelési hulladékok kezelése 
 

A Veresegyházon mőködı ipari üzemek egy része jelentıs hulladék-
termelı.  A legismertebb és legjelentısebb ipari létesítmények a Sanofi 
Aventis Chinoin ZRt. és a General Electric (GE) két üzeme, melyek veszé-
lyes hulladékokat is termelnek. Utóbbi Kisrét utcai telephelyén 2005-2007 
között jelentıs mennyiségő (1066 tonna) veszélyes hulladék keletkezett. 
Számottevı gazdasági egységnek minısül továbbá a Fémtechnika Bt., 
Veresi Sör Kft., Karsai Rt. (mőanyag-feldolgozás, szerszámgyártás), Zakor 
Mővek (háztartási eszközök), Hungarocork-Amorin Rt. (parafa-feldolgozás), 
Verestransz Kft. (közúti árufuvarozás), Szloviker Kft. (szállítmányozás), 
Hoval-kazán, Le Univissima, MEY Hungária Kft. (varroda).  
 
Veszélyes hulladékok kezelése 
 
Háztartási veszélyes hulladékok 
 

A háztartásokban keletkezı szilárd hulladéknak körülbelül az 1 %-a 
tekinthetı veszélyesnek. Ilyen hulladék a lejárt gyógyszer, festékmaradék, 
szárazelem, akkumulátor, elektronikai hulladékok stb. Az elektronikai hul-
ladékok összetétele változatos: mőanyag, üveg, fém, veszélyes anyagok 
stb. Ez utóbbi összetevı különösen nagy gondot okoz környezetvédelmi 
szempontból, mivel az elektronikai hulladékok jó részét, a nem veszélyes 
termelési hulladékkal együtt, a települési szilárdhulladék-lerakóba szállítják.  

A térségben Galgamácsán mőködik veszélyes hulladéklerakó. Veres-
egyházon lehetıség van a lakossági veszélyes hulladék elhelyezésére a 
helyi hulladékudvarban. A helyi környezetvédelmi rendelet elıírása szerint 
pedig az önkormányzat évente egyszer veszélyes hulladékgyőjtési akciót 
szervez. Elsı ízben erre 2009. elsı félévében került sor. A kommunális 
eredető veszélyes hulladék rendszeres győjtése részben megoldott (ld. 
szárazelem-győjtı tartályok), de még ma is sok kerül a lerakóba, mely 
szennyezést jelent. 
 
Szennyvíziszap 

 
A kommunális szennyvíz tisztítását követıen visszamaradó szennyvíz-

iszap – amennyiben nem tartalmaz határérték feletti mennyiségő veszélyes 
anyagot – az elıírásoknak megfelelı elıkezelés esetén és a szükséges 
hatósági engedélyek birtokában mezıgazdasági célra hasznosítható. Ko-
rábbi vizsgálatok szerint a veresegyházi regionális szennyvíztisztítóból kike-
rülı szennyvíziszap elviekben felhasználható mezıgazdasági célra, azonban 
a potenciális partnerektıl (felhasználókról) nem készültek felmérések. A 
jelenleg is zajló lerakással történı ártalmatlanítás ellentmond az Uniós 
elıírásoknak és a hulladékgazdálkodási törvény céljainak is.  
 A Veresegyházon keletkezı szennyvíziszap hasznosítatlanul a csörögi 
lerakóba kerül, melynek mennyisége 2007-ben kb. 1800-1900 m3. 
 
Mezıgazdasági hulladékok 
 

A mezıgazdasági hulladékok közül a növénytermesztés során keletke-
zı hulladékokra vonatkozóan adatok nem ismeretesek, elsısorban azért, 
mert a keletkezés helyén felhasználásra kerülnek. Az állati eredető hulla-
dékok származási helyei – az EU 90/667/EEG direktívájának fogalmi meg-
határozását figyelembe véve – az alábbiak lehetnek: állattenyésztés, vágó-
hidak, húsfeldolgozó ipar, halászat, halfeldolgozó ipar, egyéb (egyetemi 
kísérletek, magángazdaságok stb). Veresegyházon állattenyésztés és hús-
feldolgozó ipar nincs.  
 
Egyéb hulladékok 
 

A Pest megyében keletkezı építési-bontási hulladékok átlagos össze-
tétele: 40% beton, 40% tégla, 12% aszfalt és 8%-ban egyéb anyagok: 
fém, fa, mőanyag, üveg, mész stb. A kátrány, az azbeszt, a nehézfémekkel 
és/vagy olajjal szennyezett építési elemek elıfordulása a hulladékban ve-
szélyesnek minısítheti azt. A veresegyházi építési-bontási hulladékot a 
csörögi hulladéklerakóba szállítják. 

A Veresegyházon kiselejtezett gépjármővek (ún. „shredder” hulladék) 
éves mennyiségérıl nincsenek adatok. A gumiabroncs korlátozottan újra-
hasznosítható hulladék.  

 
Illegális hulladéklerakók 
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Jelentısebb (nagy kiterjedéső) lerakók elsısorban a Revetek lakóterülettıl 
(illetve a vasúti sínektıl) keletre elterülı Reveteki-láp Természetvédelmi 
Területen találhatók. Az illegális hulladéklerakásokban gyakran találni 
használt gumiabroncsokat és sokszor nagy mennyiségben tartalmaznak a 
kertekbıl származó zöld hulladékot is (pl. Malom-tó partja). 
A 2007-ben tervezett, de végül meghiúsult fecskendıgyár beruházás elı-
készítése során az önkormányzat a Csonkástól nyugatra esı földterületen a 
termıréteg egy részét eltávolítatta és többszáz m3 sittet rakott le. A terület 
rekultivációja sürgetı feladat. 

Az illegális lerakások kialakulásának megelızéséhez nem elegendı 
egy mezıır alkalmazása.  
 
 
2.2.7. Zaj- és rezgésvédelmi helyzet 
 

A településen belüli zajterhelés nagyságát a beépítési viszonyok, a zaj-
forrás típusa és a védendı homlokzat közötti távolság, a zajfogó elemek 
stb. befolyásolják.  
 
Közlekedési eredető zajforrások 
 
Közúti közlekedés 
 

A környezeti zajforrások közül a közlekedés és ezen belül is a közúti 
közlekedés okozza a legtöbb kellemetlenséget. Hazánkban a közúti közle-
kedés zavarásának aránya átlagosan 50-55%. Pest megyében a nagy zaj-
kibocsátó nehézgépjármővek (m>3500 kg) aránya 15-20% között mozog. 
A csúcsórára vonatkoztatott zajkibocsátás így a vizsgált utak közelében a 
még elfogadható 65 dBA zajszintnél magasabb. 

Veresegyház a fıváros agglomerációjának része, így a lakott területen 
áthaladó országos utakon jelentıs gépjármőforgalom van. A város legfor-
galmasabb útjai a Vác-Gödöllı 2104. sz. és az Újpest-Galgamácsa 2102. 
sz. országos közutak (2009-es forgalmi adatok: 1100-1350 E/ó/2 irány és 
550-850 E/ó/2 irány). Ezek az utak az átmenı és a célforgalmon kívül a 
településen belüli forgalom lebonyolítására is szolgálnak, éjjel többnyire az 
átmenı forgalom dominál.  

A térség, ill. a város népességszámának növekedésével és az 1000 fı-
re jutó gépjármővek számának trendjét figyelembevéve közép- (és hosszú) 
távon várhatóan növekedni fog az átmenı forgalom a városban.  
 
Vasút 
 

A vasúti közlekedés zajhatása országos szinten a lakosság kb. 8-10 
%-át zavarja. A jelenlegi forgalmi, technikai- és mőszaki adottságok mel-
lett a vasúti fıvonalak mentén a zajterhelés szinte minden esetben a ha-
tárérték, 65 dBA alatt marad, a mellékvonalaknál pedig nem haladja meg a 
60 dBA-t.  

A Veresegyházat is érintı Budapest – Veresegyház – Vácrátót – Vác 
(71. számú) vonal Budapest-Vácrátót szakaszán a zajemisszió a MÁV Bu-
dapesti Üzemigazgatóságának forgalmi adatai alapján (MSZ-07-2904-1999. 
„A vasúti közlekedési zaj számítása” c. szabvány) 2000-ben a következı-
képpen alakult: nappal: 56,2 dBA, éjjel: 55,5 dBA.  
 
Ipari eredető zajforrások 
 

Zajvédelmi szempontból azok az ipari zajforrások kritikusak, amelyek 
lakott területekbe ékelıdve, vagy azok közelében helyezkednek el. Az ipari 
létesítmények zajkibocsátása az alkalmazott technológiától, a gépi beren-
dezések zajosságától, állapotától, a telepítés módjától és az üzemeltetési 
körülményektıl függ. A létesítmények zajkibocsátása idıben sem állandó, 
a technológia változása, a berendezések elhasználódása következtében 
fellépı zajszint növekedés miatt a környezeti zajterhelés is változik. Általá-
nosan azonban megállapítható, hogy az ipari tevékenység növekedésével a 
zajszint növekszik.  

 
A veresegyházi önkormányzat felé az elmúlt évtizedben több ipari zaj-

jal kapcsolatos bejelentés érkezett a lakosság részérıl. 
Problémát okozó ipari eredető zajterhelı tevékenységet a kisréti 

General Electric Power System turbinagyár folytat. Az üzemet a lakóterület 
közelébe – mindössze 600 méterre – egy magaslatra telepítették. A Cson-
kás településrész nyugati oldalán lakóktól 2001. nyár eleje óta több eset-
ben érkezett panasz, hogy az üzem mőködése zavarja nyugalmukat. A 
több mint 80 lakos által aláírt petíciót az önkormányzatnak adták át. A gyár 
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idıvel lépésekre szánta el magát a legzavaróbb zajforrások megszüntetése 
érdekében. A zajszigetelésnek, valamint a gyári termékstruktúra átalakulá-
sának (a szabadtéri repülıgép-turbina tesztelések megszőntek) 2002 ıszé-
re jelentısen csökkent a lakóterület zajterhelése. Ugyanakkor a gyár felıl 
idınként továbbra is érkezik monoton moraj és magasabb frekvenciás zaj. 
A zajok a közeli lakóházak elhelyezkedésétıl, alakjától, tájolásától függıen 
különbözı mértékben zavaróak. A zajproblémák megkérdıjelezik a gyár 
épülése elıtt elkészített környezeti hatásvizsgálat zajvédelmi fejezetének 
megalapozottságát. 

Jelenleg (2009-ben) zajlik a Kis-rét utcai Iparterület bıvítésének elıké-
szítése. A szomszédos lakóövezet kisebb terhelése, illetve a lakossági pa-
naszok megelızése érdekében szerencsés lenne, ha a bıvítés nem a GE és 
a Csonkás közötti területen, hanem a GE-tıl nyugatra esı területen tör-
ténne meg.  

Lakossági zajpanasz a Sanofi Aventis Chinoin ZRt. (Reveteki iparterü-
let) és a Laposok iparterület főrészüzemei kapcsán is érkezett már az ön-
kormányzathoz. 
 
 
Egyéb zajforrások 
 

Az egyéb zajforrások kategóriába a szabadtéri, kulturális és sportléte-
sítmények, valamint a szolgáltatási tevékenységek (pl.: éttermek) sorolha-
tók, de jelentıs zajterhelést jelenthetnek a reklámtevékenységek és a lég-
kondicionáló berendezések is.  

Veresegyházon idınként zajvédelmi problémát jelentenek a vendéglá-
tóhelyek és a motorosok is. (Utóbbi elsısorban a tavak körül.) A térségben 
kijelölt motorcross-pálya – mely részben orvosolná a problémát – nincs.  

 
 

2.2.8. Energiagazdálkodás 
 
Általánosságban a közlekedés és a nehézipar mellett az energiaterme-

lés a környezetszennyezés legjelentısebb forrása. A fosszilis tüzelıanyagok 
– szén, kıolajszármazékok (pl. benzin, gázolaj), földgáz – elégetése során 
kerül a légkörbe az üvegházhatást, globális felmelegedést okozó széndioxid 
és a savas esıket okozó kéndioxid és nitrogén-oxidok. A fosszilis energia-

hordozók készletei végesek, és sokkal magasabbak az externális költségei, 
mint a megújuló energiaforrásoknak. Az energiatermelés összes költségét 
aránytalanul fizeti meg a teljes társadalom (egészségügyi problémák, épü-
letek korróziója, klímaváltozás stb.) és ezzel a társadalmi jólét elérése elıl 
vonják el a lehetıséget (oktatás, kultúra stb.). 

A megújuló (alternatív) energiaforrások: a napenergia, a szélenergia, 
a geotermális energia és a biomassza hasznosítása jelenleg még csak ke-
vés országban számottevı. 

 
Pest megye energiaigénye és energiafelhasználási volumene – a ter-

melı ágak és a lakossági koncentráció miatt – aránytalanul nagy az ország 
más megyéihez, régióihoz képest. A megye energiahordozói szerkezetében 
a termelıágak és a mezıgazdaság fogyasztása jelentısen meghaladja a 
kommunális fogyasztás mértékét. A villamosenergia-felhasználás volumene 
nagyobb az országos-területi arányoknál. 
 
 
 
 
Energiaszolgáltatás és -felhasználás 

 
Veresegyházon a közvilágítási hálózat kiépítettsége 100%-os és háló-

zatba van kötve az összes ingatlan. A közvilágítás korszerősítését 2004-ben 
végezték el. Az önkormányzat kezelésében lévı intézmények többségének 
hıszigetelése megoldott, mely jelentıs energia-megtakarítást tesz lehetı-
vé. Veresegyház legnagyobb gázfogyasztó üzeme a General Electric Power 
System turbinagyár.  

A városban jelenleg csak a termálvizet – mint részlegesen megújuló 
energiaforrást – hasznosítják alternatív energiaforrásként. Termálvízzel 
biztosítják az önkormányzati intézmények (óvoda, iskola stb.) főtését.  

 
Infrastrukturális fejlesztések 

 
A Veresegyházat is érintı fejlesztések közül kiemelendı, a meglévı 

Vecsés-szlovák országhatár közötti ún. „Barátság I.” (50 éves) kıolajveze-
ték, és a nagynyomású földgázhálózat felújítása. A rekonstrukció igen idı-
szerő a környezeti károk megelızése érdekében. Veresegyház területén 
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2003-ban végezték el a rekonstrukciós munkálatokat. A felújítások költség-
kímélés miatt csak a jelentısebb vonalas létesítmények (vasút, fıutak) 
alatt áthaladó vezetékszakaszokat érintették   
 
 
2.2.9. Környezet-egészségügy 
 

Napjainkban egyre szaporodnak a bizonyítékok, melyek a környezet-
szennyezés káros egészségügyi – és következményeként negatív társadal-
mi-gazdasági –  vonatkozásait mutatják. Az egészségre káros anyagok 20 
%-a a levegıvel, 10 %-a vízzel, 70%-a élelmiszerrel jut az emberi szerve-
zetbe.  

A vezetı halálokok és betegségek okai közül elsısorban az életmóddal 
és a táplálkozással kapcsolatos tényezıket kell kiemelni, de jelentısek a 
környezeti ártalmak, a lakó- és munkahelyi környezet egészségkárosító 
hatásai is. Nemzetközi felmérések szerint a halálozások 14-16%-át környe-
zeti hatásokkal összefüggı megbetegedések okozzák. A nyilvántartott szé-
nanáthás betegek száma az elmúlt tíz évben megtízszerezıdött, míg az 
asztmásoké háromszorosra nıtt. 2008-ban Veresegyház területe erısen 
fertızött volt parlagfővel. 

 
Az I. Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (NEKAP) 1997-

ben indult el, és 2000-ben számolt be az 1997-1999 között végzett tevé-
kenységérıl. A jelentés kiemeli, hogy „Magyarország lakosságának egész-
ségi állapota katasztrofális”, és az utóbbi években jelentıs változásról nem 
is lehet beszámolni.  

 
Az egészségi állapot jellemzésére a halálozási adatok értékelése alkal-

mas. Az általános halandósági adatok alapján elmondható, hogy a Pest 
megyei mutatók nem különböznek jelentısen az országostól. A vezetı 
halálokok között a keringési- (48,9 %), daganatos- (22,4 %), az emésztı-
szervi- (10,8 %) és légzıszervi betegségek (3,7 %) szerepelnek. Az 
emésztıszervi megbetegedések közül, az alkoholfogyasztás okozta májbe-
tegségek érdemelnek említést, melyek az utóbbi tíz évben emelkedı ten-
denciát mutatnak.  

 
A veresegyházi lakosság egészségi állapota és környezeti vonatkozásai   

 
Az összes halálozás vizsgálata alapján az ország lakosságának 26 %-a 

él kedvezıtlen területen. Pest megye jelentıs része tartozik ide, így a gö-
döllıi kistérség és Veresegyház is.  

Veresegyház levegıje és az ivóvíz jó minıségő, ezért a lakosság 
egészségi állapotát döntıen az életmód (táplálkozás, káros szenvedélyek, 
sporttevékenységek) határozza meg. A Misszió Egészségügyi Központ fel-
ismerve ennek jelentıségét támogatja a kistérség lakosságát a megelızés-
ben. 

A rosszindulatú daganatok miatti halálozás vizsgálata szerint az ország 
lakosságának 24,3 %-a él kedvezıtlen területen. A magasvérnyomás-
betegségek miatti halálozás Pest megyében viszonylag kis területet érint.  

A heveny szívizomelhalás miatti halálozás Pest megye jelentıs terüle-
teit, a gödöllıi kistérségen belül, Veresegyházat is érinti.  

Az agyér betegségek az ország lakóinak 33,4 %-át érinti, Pest megye 
keleti területeit, Veresegyházat is beleértve. Az idült alsólégúti megbetege-
dések miatti halálozás tekintetében a lakosság 30,6 %-a él kedvezıtlen 
területen. Az alkoholos májbetegségek szinte egész Pest megye területén 
gyakoriak.  
 
A vizek bakteriális szennyezettsége 
  

A veresegyházi regionális szennyvíztisztító elégtelen mőködése (és a 
házi emésztıgödrök terhelése) a talajvíz, az Ivacsi- és a Malom-tó vizének 
Coli baktérium szennyezését és a kékalgák (cianobaktériumok) elszaporo-
dását okozza. A cianobaktériumok által termelt toxinok allergiás reakciókat, 
hányást, hasmenést és kötıhártya gyulladást válthatnak ki a fürdızık kö-
rében. (Az elmúlt években egyes esetekben már ez elıfordult.) 

A nem megfelelı üzemeltetés miatt a szennyvízszikkasztó területen 
többezer m2-es, átlag félméteres szennyvíztócsák alakultak ki. Mivel a tó-
csákon és környékükön számos vízimadár is rendszeresen megjelenik, 
fennáll a bakteriális fertızések elterjedésének veszélye mind a Malom-tó 
strandja, mind más területek irányába. E mellett a mezıgazdasági földeken 
locsolásra használt, szennyezett Folyás-patak vizével a terményeket (pl. 
epret) is megfertızhetik.   


