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1. Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz 

1.1. A projekt illeszkedik a felhívás céljához. A fejlesztés a felhívásban szereplő célokat teljesíti, 
indokolatlan fejlesztési célokat nem nevesít. 

A fejlesztés célja, hogy Tata város érintett részének csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein 
hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízlevezetés.  

A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő 
kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az itt élő lakosok, az 
önkormányzat, vagy az állam költségvetését.  

Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a 
továbbiakban számolni.  

A megfelelő vízelvezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez 
az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, 
felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.  

A fejlesztés a TOP Plusz céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá, 
egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítja. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés 
helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely 
hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A fejlesztés képes kezelni a 
települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegelőzést, a környezeti károk felszámolását 
és az elérhetőség és települési klíma javítását. 

A fejlesztés hozzájárul azon prioritáshoz, hogy a település integrált vízgazdálkodása, benne a 
csapadék-vízgazdálkodási rendszere kialakuljon, fejlesztésre kerüljön, környezetbiztonsága 
növekedjen, környezeti állapota javuljon, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkárok veszélyeztetettsége 
csökkenjen, a felszíni vizeink minősége javuljon, a további környezeti káresemények megelőzésre 
kerüljenek, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességek növekedjenek.  

A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek kezelése, a mikroklíma és a 
zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek 
rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz 
elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett 
vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel.  

A fejlesztés előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk olyan megoldások betervezésére, melyek 
a vizek helyben tartásának természetközeli módon való megvalósítására alkalmasak mind a rendkívüli 
áradások, felhőszakadások és belvizek kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, 
jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva. 

Az alábbi tevékenységeket tervezzük a projekt megvalósítása során: 

A Felhívás 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése 
(vízgazdálkodási beavatkozások) 

Célterület: Városhálózati csomópont és településegyüttes (T1)  

A projekt céljai 
A projekt közvetlen céljai: 

- belterületre hullott csapadékvizek kezelése 

- a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek 
(újra)hasznosítása 

- kármegelőzés, belterület védelme 

- a lokális életminőség fejlesztése 
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- az esélyegyenlőség biztosítása 

A projekt közvetett céljai: 

- személyiség- és társadalomformálás 

- rendezett településkép kialakítása 

- a település vonzerejének javítása 

- Tata népességmegtartó erejének növelése 

A projekt célcsoportjai 

- Tata teljes lakossága 

 

Felhívás szerinti cél Célnak való megfelelés bemutatása a projekt szempontjából 
releváns esetekben 

élhető települési környezet kialakítása 
A fejlesztés hozzájárul az élhető települési környezet 
kialakításához. A fejlesztés a település általános környezeti 
állapotát javítja a belterületi vízrendezés, 

közterületek környezettudatos, család- és 
klímabarát megújítása 

A belterületi vízrendezés hozzájárul a közterületek 
környezettudatos és klímabarát megújításához. A vízvisszatartás 
kiemetlen klímabarát megoldásnak minősül.  

szabadidő hasznos eltöltési 
lehetőségeinek javítása A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

települési zöld infrastruktúra fejlesztése A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

települési gazdaság fejlesztése A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

lakosság helyben maradásának segítése A fejlesztés által élhetőbb környezet alakul ki a településen, amely 
a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá  

település környezeti állapotának javítása 
A fejlesztés hozzájárul az élhető települési környezet 
kialakításához. Rendezettebb településkép alakul ki amellett, hogy 
a kármegelőzésben is órási szerepe van. 

települési klíma javítása 
A projektelőkészítés során kiemelt figyelmet fordít 
Kedvezményezett a vízvisszatartás megvalósítására, amely a 
települési klíma javítását szolgálja. 

vonzó, élhető, fenntartható település 
kialakítása 

A csapadékvíz elvezetés a rendezett településkép és a 
fenntarthatóság fontos alapeleme. Ezen fejlesztés tovább javítja 
az élhető, vonzó élet kialakítását a településen. 

környezeti károk felszámolásának és a 
barnamezős területek 
újrahasznosításának segítése 

A fejlesztéssel a villámárvizek és a visszatérő források által okozott 
károk megelőzését is szolgálja. 

belterületi ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettség csökkentése 

A fejlesztéssel a villámárvizek és a visszatérő források által okozott 
károk megelőzését is szolgálja. 

felszíni vizeink minőségének javítása A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

környezeti káresemények megelőzése A fejlesztéssel a villámárvizek és a visszatérő források által okozott 
károk megelőzését is szolgálja. 

vizek helyben tartása, levezetés lassítása, 
hasznosítása 

A projektelőkészítés során kiemelt figyelmet fordít 
Kedvezményezett a vízvisszatartás megvalósítására 

fenntartható közlekedés feltételeinek 
megteremtése és erősítése 

A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése A projekt esetében ez a célkitűzés nem releváns. 

1.2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 1.2. 
pontjában és az ÁÚF 21-27 c. dokumentumban meghatározott kizáró okok alá. 

1) A Helyi Esélyegyenlőségi Programhoz való illeszkedés, valamint az Esélyegyenlőségi Terv 
meglétének bemutatása 
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A projektterületen élő lakosok életminőségének javításához, esélyegyenlőségük 
megteremtéséhez járul hozzá a beruházás, mivel ugyanazon (elsősorban lakhatósági, 
infrastrukturális) lehetőségek válnak biztosítottá számukra. 
 
Tata település Esélyegyenlőségi Programjának elsődleges célja az egyes csoportok közti 
különbségek csökkentése, a programban meghatározott fejlesztési lehetőségek mentén. 
 
Tata település Esélyegyenlőségi Programjának elsődleges célja az egyes csoportok közti 
különbségek csökkentése, a programban meghatározott fejlesztési lehetőségek mentén. 
A célcsoportokra vonatkozó különböző hosszú távú célkitűzések a következők: a gyermekek 
életminőségének javítása, családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése; 
nemek közti esélykülönbségek csökkentése, akadálymentesítés előrehaladása; 
fogyatékossággal élők, mélyszegénységben élők és roma emberek életminőségének és 
munkaerő-piaci esélyeinek javítása más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi 
esélyeinek javítása. 
 

2) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi pályázati konstrukciókhoz! Korábban 
a Strukturális Alapokból az adott tevékenység fejlesztésére vonatkozóan részesült-e 
támogatásban ugyanazon a megvalósítási helyszínen? Kérjük térjen ki, a korábbi vagy 
folyamatban lévő pályázati konstrukciók és a jelen fejlesztés lehatárolására is releváns esetben. 

Jelen fejlesztésünk kapcsolódik korábbi fejlesztésekhez, melyek az alábbiak: 

- A TOP-3.1.1-16-KO1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című konstrukció keretében 
megvalósult egy 286 009 349 Ft összegű kerékpárút fejlesztés, amely Tata és Baj összekötésére 
irányult. 

- A TOP-3.1.1-16-KO1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című konstrukció keretében 
megvalósult egy 250 000 000 Ft összegű kerékpárút fejlesztés, amely Tata és Agostyán 
összekötésére irányult. 

- Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 2. prioritási tengely: Határon 
átnyúló mobilitás javítása c. pályázati kiírására. A KOMBI - Cross-border integrated bike sharing 
system (KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpár kölcsönző rendszer) célja a Komárno-
Komárom határon átnyúló régió összefonódásának határozott növelése egy innovatív közösségi 
közlekedési rendszer elindításával. 

- Szakasz csatlakozik a Fényes fürdőt kiszolgáló közútnál az Dunamenti kerékpárúthoz. Így 
Dunaalamás település, illetve az EURO Velo 6 kp. út hiányzó szakasza is megvalósul. 

- A KÖZOP-3.2.0/c-08-2010-0003 azonosítószámú Tatabánya-Vértesszőlős-Tata településeket 
összekötő közlekedési célú kerékpárút az Által-ér mentén. Fenti fejlesztések közül az utolsó 
fizikailag is kapcsolódik jelen fejlesztéshez, de átfedés nincs a projektek között. 

- TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 azonosítószámú projekt eredményei a következők: 

 - Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 1.755 m új csapadék csatorna 

 - A megvédett ingatlanok száma: 96 db családi ház, 250 db társasházi lakás és 1 önk-i óvoda 

 - Megvédett magán és köztulajdon becsült értéke: 9,25 milliárd Ft 

 - Az érintett területen élők életminőségének javulása: 1.100 fő 

- TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében készült 
csapadékvízelvezetés bizonyos szakaszok kapcsán a befogadó. 

 

3) Kérjük, mutassa be, hogy a fejlesztés kapcsolódik-e korábbi vagy folyamatban lévő hazai forrás 
keretében támogatásban részesülő projekthez. Amennyiben igen, kérjük, határolja le a két projekt 
fejlesztésének tartalmát és mutassa azt be ebben a pontban. 

Nem kapcsolódik. 

4) Kérjük, végezze el a vizsgálatot és mutassa be, hogy a támogatást igénylő/támogatási kérelem 
tárgya nem tartozik az Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 
meghirdetett felhívásokhoz c. dokumentum Kizáró okok listája alá. 
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A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a támogatást igénylő, illetve a támogatási 
kérelem tárgya nem tartozik az alábbi kizáró okok egyike alá sem: 
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint 
nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,  

2. köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén, ha az Áht.-ban foglaltak szerint a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének nem tett eleget,  

3. olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. 
§ 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet,2  

4. a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,  

5. harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött 
projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,  

6. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,  

7. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,  

8. nem felel meg a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak. 

5) Amennyiben a támogatási kérelem állami támogatással érintett, kérjük, mutassa be, hogy nem 
tartozik a Felhívás 1.2. pontjában az egyes állami támogatási kategóriák kapcsán meghatározott 
kizáró okok alá! 

A támogatást igénylő, illetve a támogatási kérelem tárgya nem tartozik az alábbi, a Felhívás 
1.2. pontjában meghatározott kizáró okok alá: 
1) Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.  

2) Azon támogatást igénylő, amely:  

a) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal, 
amennyiben releváns.  

b) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 
2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervvel, amennyiben releváns.  

3) Azon támogatási kérelemre nem ítélhető meg támogatás, amely:  

a) megvalósítási helyszíne Budapest és a megyei Integrált Területi Programokban 
meghatározott azon városok és várostérségek közigazgatási területe, amelyek a 
Fenntartható Városfejlesztési eszköz keretében jogosultak támogatási kérelmet benyújtani. 

b) azon tevékenység megvalósítására irányul, amely korábban az államháztartás 
alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett 
tevékenység megvalósítására vonatkozóan támogatásban részesült és annak kötelező 
fenntartási időszaka még nem járt le. Ez alól kivételt képez, ha a jelen Felhívásra 
benyújtandó fejlesztési igény a korábban fejlesztett tevékenység minőségi 
továbbfejlesztésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával. A korábbi 
pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a Projekt 
Előkészítő Tanulmányban (PET) szükséges bemutatni.  

4) Csekély összegű állami támogatás esetén:  

a) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

b) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.  

5) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget,  
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b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,  

c) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,  

d) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) 
nyújtható támogatás. e) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 
2020. december 31- én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. december 
31-e között nehéz helyzetbe került  

6) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:  

a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás 
ellentételezése formájában nyújtott támogatás, b) azon szervezet részére, amely az Európai 
Bizottság Magyarországnak címzett, európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, c) olyan feltétellel, amely 
az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

7) Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén:  

a) nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására,  

b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31- 
én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz 
helyzetbe került,  

c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget, d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

8) Sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási 
támogatás esetén:  

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31- 
én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz 
helyzetbe került,  

b) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget,  

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  

9) Személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:  

a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság Magyarországnak címzett, európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának 
nem tett eleget,  

b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 

1.3. TKR kiemelt eljárásrendű projekt esetében a támogatási kérelem tartalma megfelel az 
illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban meghatározott, 
és a TOP Plusz Monitoring Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak 
és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön ismertetésre került, 
az illeszkedés mindezek alapján igazolt. 

A szempont az adott projekt esetében nem releváns 

1.4. Városi jogállású település esetén a projekt illeszkedik az Integrált Településfejlesztési 
Stratégiához vagy településfejlesztési tervhez. Amennyiben a város nem rendelkezik ilyen 
stratégiai dokumentumokkal, vállalja, hogy a projekt keretében kidolgozza azt, illetve 
amennyiben nem illeszkedik a meglévő stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. 
mérföldkőig módosítja azt és igazolja az illeszkedést. 
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A település Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 1.2 A stratégiai fejlesztési célok 
meghatározása című pontjában rögzíti Tata középtávú céljait. A T3: Városi környezet fenntartható 
fejlesztése című pont az alábbiakat is rögzíti célként: Vízrendezési projektek megvalósítása 

Fenitek alapján alátámasztott a fejlesztés kapcsolódása az Integrált Településfejlesztési Stratégiához. 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság 

2.1. A helyzetelemzés az elvárásoknak megfelelően készült és alátámasztja a tervezett 
fejlesztés indokoltságát, szükségességét. 

2.1.1. Támogatást igénylő bemutatása 

Tata városias térségben fekszik, a Tatabánya központú városhálózati csomóponti térség 
magtelepülése. A város Magyarország észak-nyugati részén, Budapest és Győr között félúton található, 
a szlovák határtól alig húsz kilométerre. Földrajzi fekvése számos előnyt nyújt a település életében, 
melyet a közel huszonötezer fős lakosság és a Tatára érkező üzleti vendégek és egyre nagyobb számú 
turista is tapasztal. Tata városa Komárom-Esztergom megyében a Kisalföld keleti peremvidékét alkotó 
Győr–Tatai-teraszvidék területén, a Gerecse hegység nyugati előterében helyezkedik el, a Tatai járás 
központja. Tatabánya és Esztergom után a megye harmadik legnagyobb települése. Térszerkezeti 
fekvése kifejezetten előnyös, mivel az ún. centrumterülethez tartozik, azon belül is a centrum 
magterületéhez, amelyet a legkedvezőbb társadalmi, gazdasági, közlekedési, infrastrukturális 
viszonyok jellemeznek. A közelében elhelyezkedő megyeszékhely Tatabánya kiemelkedő gazdasági 
központ, a Nyugat-Európával összeköttetést biztosító fejlődési tengely évszázadok óta Tata közvetlen 
közelében található. 

Tovább erősíti a fent vázolt kiemelkedően előnyös térszerkezeti pozíciót az ország társadalmi-
gazdasági-kulturális központjának, Budapestnek a földrajzi és elérési időben egyaránt megmutatkozó 
közelsége. Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Tata városát a főváros körüli külső 
ipari-logisztikai gyűrűbe, térségbe sorolja, tehát egyértelműen szoros funkcionális kapcsolat köti össze 
Budapesttel. Az agglomerálódás, a szuburbanizáció a város közvetlen térségében is jelen van. 
Tatabánya körül nem szerveződött ugyan még agglomeráció, de az agglomerációs folyamatok jelen 
vannak és a KSH elemzései alapján önálló településegyüttes alakult ki annak egyik lépcsőjeként. Tata 
városa nem része a Tatabányai településegyüttesnek, azonban a megyeszékhely környező 
településekre, így a városra gyakorolt hatása, a köztük lévő térségi kapcsolat már régóta kimutatható. 
E kapcsolat jelentette az alapját a 1990-es évek közepén kialakított tatabányai nagyvárosi 
településegyüttesnek. Ekkor a megyeszékhely vonzó hatása kilenc községen túl még a közelében 
található másik két városra, Tatára és Oroszlányra is kiterjedt, amelyek így a településegyüttes 
társközpontjai lettek. 

A kedvező térszerkezeti pozíció számos demográfiai, vándorlási, szociokulturális, jövedelmi stb. 
mutatóra is kihat, mely tényezők kölcsönhatásban állnak egymással. Tata hagyományosan térsége 
kulturális, gazdasági, szolgáltató központja, mára központi funkcióit szoros együttműködésben látja el 
a szomszédos megyeszékhellyel. Tata megőrizte kulturális és rekreációs tevékenységek terén központi 
szerepét, melyet egy-egy speciális, országos jelentőségű funkció egészít ki (pl. Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár Laktanya, Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ). Tata 
járásközponti szerepe mind közszolgáltatások, mind gazdasági, munkahelyi funkciók terén kiemelhető, 
a városba naponta bejárók száma meghaladja a 2000 főt, akik elsősorban a feldolgozóiparban, 
kereskedelemben és a közigazgatásban találnak munkát3. Tata városszerkezetének sajátossága a két 
központ megléte, az 1938-ban egyesített két település (Tata és Tóváros) máig meglévő elkülönüléséből 
ered. 

Az önkormányzatok működését, feladatait Magyarországon is törvény rögzíti. Tata város polgármestere 
Michl József, akinek feladata a 13 fős képviselő-testülettel közösen a település irányítása. A 
polgármester munkáját helyettesíti, segíti Purgel Zoltán és Rigó Balázs alpolgármesterek. A képviselő-
testület feladata szerteágazó, munkáját segítik a bizottságok (Tatán a Humán és Ügyrendi Bizottság és 
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a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság) mind a döntés előkészítés, mind a döntések végrehajtásának 
szervezése, ellenőrzése tekintetében.  

Elérhetőségek: cím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.  

honlap: www.tata.hu  

e-mail: polgarmester@tata.hu  

telefon: 34/588-611  

Dr. Horváth József jegyző a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője. A négy hivatal munkáját 103 
fő látja el.  

A közös hivatalhoz tartozó települések: - Tata, - Dunaalmás, - Dunaszentmiklós, - Neszmély. Az 
önkormányzat intézményeiben 221 fő dolgozik.  

Az intézmények: - 5 óvoda, összesen 7 tagintézménnyel, - a Csillagsziget Bölcsőde, - az Intézmények 
Gazdasági Hivatala, - a Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény, - a Móricz Zsigmond Könyvtár, 
valamint - a Kuny Domokos Múzeum.  

Az önkormányzat, a képviselő-testület a város fejlesztését folyamatosan támogatja, és a 
megvalósításhoz is segítséget nyújt. A gazdasági program általános és hosszú távú céljául a város 
intézményeinek kiegyensúlyozott és költségtakarékos működtetését, a fejlesztések lehetőségeinek 
megteremtését és megvalósítását, a lakosság életkörülményeinek javítását, elégedettségének 
fokozását, a vállalkozói környezet napi igényekhez történő aktualizálását és beruházási kedv fokozását 
a helyi értékek megőrzésének figyelembevételével, a járásban betöltött szerep tökéletesítését, végül, 
de nem utolsó sorban a hazai és EU-s források hatékony lehívását tűzte ki.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény önkormányzati feladat- és 
hatáskörök közé sorolja a helyi környezet- és természetvédelemhez, vízgazdálkodáshoz, 
vízkárelhárításhoz kapcsolódó tevékenységek ellátását. Ennek megfelelően Tata Város 
Önkormányzatának egyik törvényben előírt kötelező feladata a település csapadékvíz hálózatának 
kiépítése és működtetése, az itt található magán és közösségi tulajdon megvédése a rendkívüli időjárás 
okozta havária események miatt bekövetkező károktól. 

Jelen projekt a település csapadékvíz hálózatának fejlesztését célozza, a fejlesztés helyszínei kizárólag 
önkormányzati tulajdonú területeket érintenek. Ennek megfelelően a pályázó Tata Város 
Önkormányzata, aki a projekt keretében megvalósuló fejlesztések felelőse lesz. Gyakorolja a 
tulajdonosi és beruházói jogokat, feladatokat, megköti a megvalósításhoz szükséges szerződéseket, 
felügyeli a beruházás megvalósítását, majd a beruházás lezárultát követően fenntartja a projekt 
eredményét. 

A TOP_Plusz-1.2.1-21 pályázati felhíváson való indulás konzorciumi formában történik. A 
konzorciumvezető Tata Város Önkormányzata, míg a konzorciumi tag a Komárom-Esztergom Megyei 
Területfejlesztési Kft. lesz, amely a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában 
áll. A pályázatot a konzorciumvezető, mint projektgazda nyújtja be. 

A konzorciumi tag KEM Területfejlesztési Kft. részt vesz a projekt előkészítésében, a projekt előkészítő 
tanulmány elkészítésében. A támogatás elnyerése esetébe a megvalósítási időszakban biztosítja a 
projektmenedzsment feladatok ellátását, a projekt előkészítési időszakban pedig elkészíti a projekt 
előkészíti tanulmányt. A KEM Területfejlesztési Kft. feladata lesz a pénzügyi elszámolások, szakmai 
beszámolók, változás bejelentések, Támogatási Szerződés módosítások elkészítése, benyújtása, az 
esetleges hiánypótlások teljesítése. A cég saját, tapasztalt munkavállalóival látja el a feladatot, akik már 
számos hasonló projekt megvalósításában működtek sikeresen közre. 

 

2.1.2. Az érintett terület és a meglévő állapot bemutatása 
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A Fejlesztés keretében az alábbi helyszínek érintettek: 

 
II. János Pál Pápa tér 

A tervezési terület Tata II. János Pál pápa tér Hrsz.:2. helyrajzi számon található. A Tatai Szent Kereszt 
felmagasztalása katolikus templom mögöttitérrészt délkeletről a Fazekas utca, délről a Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola telke, északról pedig lakóépületek határolják. 

A tervezési területen jelenleg aszfalt és zúzottköves felületű burkolatok találhatók minimális 
zöldfelülettel, így a terület komplex felújítása szükséges. A területen zárt csapadékcsatorna nincs 
kialakítva. A zárt csapadékcsatorna a templom végéig van felhozva a Kossuth tér felől és a templom 
mögött van elvezetve az ereszek bekötésére. A templom mögött kiépített DN300-as csatorna várhatóan 
alkalmas a tervezési terület burkolatán összegyűlő csapadékvizek befogadására. 

A Fazekas utcáról leömlő csapadékvíz a murvás parkolót rendszeresen kimossa, kátyússá teszi. Az 
első és legfontosabb feladat, hogy a leömlő csapadékvizet a meglévő zárt csapadékcsatornába tudjuk 
bevezetni. Ehhez szükséges, hogy a meglévő utat korszerűsítsük, vizét elvezessük, valamint a parkoló 
felületét olyan esésviszonyokkal alakítsuk ki, hogy onnan a csapadékvizet a tervezendő csatornába be 
tudjuk vezetni. 

 
Kazincbarcikai utca és környezete 

Tata Város Önkormányzata a 2010-es években szembesült azzal a problémával, hogy a környékbeli 
bányászati tevékenységek felhagyását követően a karsztendszer regenerációjának következtében a 
város területén található számos korábbi forrás vízszintje emelkedni kezdett, és a források újra 
„megszólaltak”. Olyan helyeken is megjelentek forrásvizek ahol korábban nem. 

A Tata Május 1. út környezete – mely a bányászat előtt nem volt beépítve – az 1970-es évek közepétől 
kezdett kiépülni, az akkori jelentős bányászati tevékenységen köszönhetően ekkor kiszáradt, építésre 
alkalmas területnek bizonyult. A 2010-es évektől folyamatosan „megszólaló” források a területen is 
megjelentek, így a Május 1. út 45. szám alatti társasház alagsorában is. 

A fenti vízfakadás rendezésével egy időben a Város rendezni kívánja a Thury György utca 3. számú 
társasház közterületi parkolójának vízelvezetését, illetve az Új út mentén haladó nyitott vízelvezető 
rendszer rekonstrukcióját, mely mindkét fenti terület befogadója is egyben. 

Jelen tervben bemutatott fejlesztések illeszkednek a település Integrált Városfejlesztési Stratégiájához. 

A tervezési területünk az a nem egészen 0,2 km2 terület, amit a Május 1. út – Komáromi út – Új út – 
Keszthelyi út foglal magában. 

Május 1. út 45. szám alatti társasházban a 2010 évektől kezdődően az épület fogadó szintjén jelentek 
meg fakadó vizek. 2016-ban Tata Város megbízásából földtani, geofizikai és geotechnikai vizsgálatokat, 
majd talajmechnaikai kutatást végeztek az épület környezetében. Az elvégzett vizsgálatok azt mutatták, 
hogy az épületben megjelenő víz a karsztrétegből táplálkozik, azonban az épület körül (4 fúrási ponton) 
1 méteren belül elhelyezkedő talajvíz is észlelhető volt. 
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A Május 1. út 43. szám előtt néhány éve forrás-foglalás lett kiépítve, mely forrás vízhozama 300 l/percre 
tehető. A forrás jelenleg a csapadékvíz elvezető rendszerbe van kötve, mely esős időben túlterhelt, és 
nem képes levezetni az így összeadódó vizek mennyiségét. Tata Város Önkormányzata szeretné ezt a 
két forrásfeltörési helyet egyben kezelni, és a vizüket egy új csatorna kiépítésével az Új úti nyitott 
vízelvezető árokba vezetni (esetleg a későbbiekben egyéb módon hasznosítani). 

 

A 3000 m2 területű aszfalt burkolatú parkoló (Thury György úti 3. számú társasház) közterületi parkoló 
vízelvezetésére utaló jeleket találtunk a helyszínen (víznyelő rácsokat), azonban az Önkormányzat 
elmondása szerint a rendszer nem üzemel. A parkolóban csapadékos időben komoly mennyiségű víz 
áll meg, a meglévő vízelvezető rendszer valószínűleg elöregedett, feliszapolódott és kontrás, így 
funkcióját nem látja el. A jelenlegi állapotokról nincsenek dokumentációk. 
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Zrínyi utca 15-27. 

Tatán, a város É-i részén található a Zrínyi utca, mely a Gesztenye fasor – Mikovényi utca csomópont 
és a MH 25. Klapka György Lövészdandár laktanyája közötti, jellemzően ikerházas lakóterület feltárását 
biztosítja. Az utca ezen szakaszának csapadékvizét, részben a Szent István utca és a Bacsó Béla úti 
lakótelep bekötő útja között (3-13. sz. épületek előtt), az út K-i oldalán megépített burkolt árok gyűjti 
össze. Az árok által összegyűjtött csapadékvizet, a Bacsó Béla úti lakótelep irányából érkező Ø40b 
csapadékvíz csatorna fogadja, mely távolabb, a Malom-patakba köt. 

A Zrínyi utca végén, a Bacsó Béla úti lakótelep bekötőútja és a Klapka György laktanya (15-27. sz. 
ingatlanok) közötti útszakasz csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Nagyobb csapadék 
esetén, a gyakorlatilag lefolyástalan útburkolaton összegyűlik a csapadékvíz, mely jelentős elöntéseket 
okoz. 
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Bacsó B. 66. sz. lakótelep 

Tatán, a Zrínyi utca – Temesvári utca, Szent István utca és Bacsó Béla út, valamint a Klapka György 
laktanya által határolt területen található a valamikori „tiszti”, ma Bacsó Béla úti lakótelep. A lakóterület 
feltárását, az 1. sz. főút (Bacsó Béla út) és Zrínyi utca között kiépített szintén Bacsó Béla út, illetve az 
ehhez csatlakozó utak biztosítják. A lakótelep csapadékvíz elvezetése részben megoldott. Azokon az 
útszakaszokon, melyek kiemelt szegéllyel épültek, a csapadék a burkolat hosszirányú esését követve 
az úton folyik Ny-i irányba. A lakóterület fő feltáró útjának burkolatán lefolyó csapadék egy részét a 2. 
sz. épület környezetében induló szűk keresztmetszetű burkolt árok fogadja, mely a Temesvári utca 
irányába halad. A lakóterület feltárását biztosító utak mellett jellemzően szintén burkolt árkokat, a 15-
17. sz. épületek környezetében, egy sekély folyókát építettek. Valamennyi árok és folyóka, a Temesvári 
utca irányába haladó burkolt árokba köt. 

 

 

Mária utca 

A Mária utca Tata város ún. Remeteségi üdülőterületének a legdélebbi részén helyezkedik el. Ez az 
üdülőterület, Tata városát az M1 autópálya Remeteségi pihenőhelyével összekötő Fekete út mentén 
lett kialakítva, még az 1970-es években, egy Kb. 5,0 ha-os terülen. A területet abban az időben 
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jellemzően 360,0 m2-es üdülőtelkekre osztották fel, ahol üdülőépületek építésére nyílt lehetőség. A 
területet vonzóvá tette a tatai Öreg-tó akkori DNY-i strandjának közelsége, valamint az 1.sz. főút, ma 
M1 autópálya közeli lehajtója, így Budapest és Győr felől, a múltban és jelenleg is, közvetlenül és 
egyszerűen megközelíthető. Az üdülőterület a legutóbbi 10 év során teljesen átalakult. Az 
ezredfordulóig zömében egy szintes, lapos-tetős 30-50 m2-es üdülőépületek, vagy alpesi tetős faházak 
alkották jellemzően az utcaképet. Ez a kép máig, teljesen átalakult. Az üdülőterületi besorolás jelenleg 
is érvényben van, azonban az épületek zömében állandó tartózkodásra alkalmas, lakó jellegűre 
változtak. Az életvitel szerűen, állandóan itt tartózkodó lakosok száma, mára jelentős számú lett. 

 

 

Dadi út és a Dadi út 396/4 hrsz. részének vízelvezetése 

A vízelvezetési részterületen a dombvidéki jelleg dominál. A teljes területre jellemző , az útfelületről a 
csapadékvíz nem tud a meglévő nyílt árkokba áramolni. A kapubehajtók különböző szélességben, 
különböző folyásfenékkel és átmérővel létesültek. A terület magasabban lévő déli részén vízelvezetési 
rendellenesség nem jelentkezik. A kiépített nyílt árkok karbantartása a lefolyási viszonyok ellenőrzése, 
az átereszek felmérése indokolt. 
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Dob utca - Iskola utca - Balassi utca - Fellner J. utca 

A vízelvezetési részterületen a dombvidéki jelleg dominál. A teljes területre jellemző, az útfelületről a 
csapadékvíz nem tud a meglévő nyílt árkokba áramolni. A kapubehajtók különböző szélességben, 
különböző folyásfenékkel és átmérővel létesültek. A terület magasabban lévő déli részén vízelvezetési 
rendellenesség nem jelentkezik. A kiépített nyílt árkok karbantartása a lefolyási viszonyok ellenőrzése, 
az átereszek felmérése indokolt. A terület csapadékvizeinek befogadására a Fellner-Iskola utcák 
sarkánál lévő vízfolyás szolgál. A Dob, Fellner, utcákban kétoldali nyílt árkok létesültek, különböző 
mértékű feltöltődések jellemzőek. Csapadékvíz elvezetési jelek csak részben érzékelhetőek, az inkább 
a Fellner-Iskola utcai szakaszon. 

 
 
Szilágyi Erzsébet u. (Wass Albert – Öveges u. közötti szakasz) 

A Szilágyi Erzsébet utca a Wass Albert és az Erkel Ferenc utcák között húzódik. A Wass-Albert- Deák 
Ferenc utcai szakasz dombvidéki jellegű, a Deák Ferenc- Erkel Ferenc utcák között kb. 1,0 km 
hosszúságban síkvidéki jelleggel bír, ennek megfelelően itt jelentkeznek jelentős elvezetési problémák. 
A tervezési feladat a Szilágyi – Öveges utcák közötti szakasz csapadékvíz elvezetési megoldására 
koncetrálódik.  
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Újvilág utca 

Tatán az Almási út, Munkás utca, Újréti utca és Bajcsy-Zsilinszky utcák által határolt családi házas 
beépítésű terület feltárását az Újvilág utca biztosítja. Az igen keskeny szélességű utca részben aszfalt, 
részben murvás burkolatú, vonalvezetése szabálytalan. Az utca csapadékvíz elvezetése jelenleg 
részben rendezett. A területre lehulló csapadékvíz, az utca hossz irányú esését követve, a murvás és 
aszfalt burkolaton keresztül, az utca mélypontjának irányába folyik le, ahol néhány kis mélységű 
víznyelő található. Ezek a víznyelők elöregedett, rossz műszaki állapotúak, illetve jellemzően 
feliszapolódtak, így feladatukat maradéktalanul már nem tudják ellátni. 

 
 
Agostyán, Árendás-patak 

A tervezési terület az Árendás patak, Tata-Agostyán városrész belterületi szakaszán található. A 
vízfolyás a központi völgyön keresztülfolyva szeli át a települést. Az Árendás patak Tata-Agostyán 
városrészét, egy erőteljes D-i irányú kanyarvétellel hagyja el. A Jelentős mennyiségű csapadékokból 
keletkező nagyobb vízhozamok esetén, ezen kanyarulatot elérve a vízáramlás lelassul, a mederben 
visszaduzzasztást okozva. A visszaduzzasztott mederszakaszon, a környező jobb parti ingatlanok 
telekhatárai felőli rézsűk, a fokozott nedvesítés hatására megcsúsztak. A megcsúszott rézsűk fizikai 
akadályt jelentettek a víz szabad áramlásának, így ott a víz által szállított hordalékok felhalmozódtak és 
ennek, valamint a karbantartás hiányának köszönhetően, az elmúlt évtizedek alatt a meder elfajult 
állapotba került. 
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Agostyán, Kossuth utca 

A tervezési terület Agostyán városrész belterületi határán, a Kossuth L. utca páros oldalán elterülő 
utolsó magán ingatlanok mellett és felett, É-i és K-i irányban található. Ezen a területen, a lakóingatlanok 
külvíz-védelmében valaha övárok húzódott, ami a nyilvántartási térképen is fel van tüntetve. Ez az 
övárok végig húzódott a bel és külterület határán, a Kossuth utcát ily módon elválasztva a külterülettől 
és egészen a befogadó Árendás patak medréig tartott. Jelenleg ezen árok, csak a befogadó és a 
Kossuth utca alatti csőátereszig található meg megfelelő szelvénnyel, illetve a csőáteresz feletti 20,0-
25,0 m-es szakaszon még nyomokban fellelhető. A Kossuth utca 2-4. számok feletti külterületek rét-
legelő művelési ágban vannak és erőteljesen emelkedő domboldalak. A dombok irányából, nagyobb 
intenzitású csapadékok esetén, nagy mennyiségű külvíz érkezik a lakóterület irányába, elöntéseket, 
eróziós károkat okozva. 

 

 
Agostyán, Petőfi utca - Jókai sor 

A városrész erősen dombvidéki jellegű a Petőfi utca a Jókai sori becsatlakozástól kezdődően, egészen 
az utca végén elhelyezkedő vízválasztó magaspontig, a 190,0 mBf és a 195,0 mBf magassági 
szintvonalak között folyamatosan emelkedik. 

A tervezési terület másik utcája, a Jókai sor még jelentősebb lejtésviszonyokkal rendelkezik, a 190,0 
mBf- szinttől egészen a 182,0 mBf szinten lévő Kossuth utcai csatlakozásig, 8,0 m-t esik 130,0 m 
hosszon. 

A Kossuth utcai meglévő befogadóhoz tartozó vízgyűjtő terület nagysága 0,50 Km2 

A tervezési terület befogadó élő vízfolyása az Árendás patak, mely vízfolyás a település központi 
völgyében haladva, gyakorlatilag kettészeli azt. 
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Bláthy 9., Május 1. út 24-28. 

A tatai források visszatérésével várható volt bizonyos vízjelenségek megjelenése miatt meg kell oldani 
a Május 1. út 24-28 számú társasházak körzetében, elsősorban a gk. parkolók felületén jelentkező vizek 
elvezetését drénezéssel, valamint a Bláthy O. utca 9. számú sorház legmélyebben fekvő lakásának 
pincéjében feltörő talajvíz elvezetésének megoldását is. 
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Balogh F. utca - Határ utca 

 

2.1.3. Érintett terület lehatárolása 
A tervezett fejlesztés Tata város belterületén valósul meg. 

A projekttel érintett település bemutatása 
 

Jogállás: város 
Régió: Közép-Dunántúli 
Megye: Komárom-Esztergom 
Járás neve: Tatai 
Járás székhelye: Tata város 
Önkormányzat székhelye: Tata város 
Közigazgatási terület (ha): 7 800 

 
 
Tata a Közép-dunántúli régióban, Komárom-Esztergom megyében található, a róla elnevezett Tatai 
járás székhelye. Tata városa a harmadik legnépesebb város Komárom-Esztergom megyében, 
lakosainak száma 23.169 fő. 
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Érintett szakaszok: 

- II. János Pál Pápa tér 

- Kazincbarcikai utca térsége 

- Zrínyi utca 15-27. 

- Bacsó B. 66. sz. lakótelep 

- Mária utca 

- Dadi út és a Dadi út 396/4 hrsz. részének vízelvezetése 

- Dob utca - Iskola utca - Balassi utca - Fellner J. utca 

- Szilágyi Erzsébet u. (Wass Albert – Öveges u. közötti szakasz) 

- Újvilág utca 

- Agostyán, Árendás-patak 

- Agostyán, Kossuth utca 

- Agostyán, Petőfi utca - Jókai sor 

- Bláthy 9., Május 1. út 24-28. 

- Balogh F. utca - Határ utca 

 

2.1.4. Fejlesztési szükség, indokoltság bemutatása 

Tata Városának több fajta problémával kell megküzdenie, ha a belterületi vizeinek kérdéskörét tekintjük. 
Egyfelől küszködik azzal a jelenséggel, amellyel minden település az országban, azaz a villámárvizek 
által okozott károk megfékezésével. Továbbá Tatán sajátos probléma is jelentkezik. Ezek a forrás 
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visszatéréséből adódnak. A huszadik század folyamán a Dunántúli- Középhegység körzetében jelentős 
bányászati munkálatok kezdődtek. Ez elsősorban a bauxit és a barnakőszén kitermelésében 
realizálódott. A bányászat jelentős vízkiemeléseket igényelt, valamint a karsztvizekre kiépített 
vízbázisok és a mélyben lévő hévízkitermelések is a fő-karsztvíztároló medence vízkészletének jelentős 
csökkenését okozták. Az 1962 júliusában a tatabányai XV/b aknában betörő víz (30m3/perc) a tatai 
angolkerti Tükör-forrást is elapasztotta. bányászati vízmentesítés a maximumát az 1972-es évben érte 
el a XIV/a és XV/c jelű vízaknákban. Ekkor apadtak el a legalacsonyabban lévő tatai Fényes források. 
A 80-as években megvalósult eocén program új bányái (Nagyegyháza, Csordakút,Mány) szintén 
jelentős vízkiemelést igényeltek: (250m3/perc). A vízszintcsökkenés a 80-as évek végére már a budai 
hévforrásokat is veszélyeztette. A bányák fokozatos bezárásával (az 1990-es évektől) fokozatosan 
elkezdődött a karsztvíz-tározó medence visszatöltődése. Az 1990- 2000 év között Tatabánya és Tata 
térségében átlagban a 20-20 m-es karsztvízszint emelkedés volt észlelhető. A 2000-es években a 
legalacsonyabban fekvő Fényes források is megindultak. A megszűnt, elapadt források visszatérése a 
tengerszint feletti magasságok függvényében várható. Sajnos az elmúlt közel egy évtized óta fennálló 
sűrűn előforduló aszályos időszakok miatt a karszt és ezáltal a talajvízszint gyors emelkedése is 
lelassult. A tatai források visszatérésével várható volt bizonyos vízjelenségek megjelenése. Ezért Tata 
város Polgármesteri Hivatala megrendelte az ún. Kis Fürdő utcában lévő jelenleg aknában lévő Menich 
kút forrásfoglalásának és túlfolyó vizének elvezetését. Ezen kívül meg kell oldani a Május 1. út 24-28 
számú társasházak körzetében, elsősorban a gk. parkolók felületén jelentkező vizek elvezetését 
drénezéssel, valamint a Bláthy O. utca 9. számú sorház legmélyebben fekvő lakásának pincéjében 
feltörő talajvíz elvezetésének megoldását is. 

Tatán tehát vízrendezés két jelentős tényező is indokolja. A továbbiakban a korábbi káreseményekből 
emelünk ki néhány példát: 

Kazincbarcikai út elöntés: 

 



 
 

22 
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Thúry Gy utca elöntés: 
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2.1.5. A projekt megalapozottsága (egyszerűsített közgazdasági elemzés) 

A műszaki megoldások vizsgálata során az alábbi lehetőségek merültek fel: 

- Projekt nélküli eset 

- 2.1.3 pont megjelölt szakasz kialakítása 

A projekt nélküli esetben nem valósulhatna meg a város egészét átfogó vízrendezési projekt, amely a 
klímaváltozás által okozott nagy esőzések miatt elkerülhetetlen, illetve a visszatérő források által okozott 
károk miatt, ezen vizek elvezetése is „égető” feladat. Így ezen lehetőség elvetésre került. 

A 2.1.3 pontban megjelölt szakaszok azok, amelyek kialakítására a legnagyobb szakmai és lakossági 
igény mutatkozik. 

A műszaki tartalom kialakítása egyfelől a leromlott állapot határozta meg, így ezen oldalon sok 
lehetőség közül nem lehetséges választani. Továbbá a település vezetésének fontos célkitűzése egy 
fejlesztés kapcsán a fenntarthatóság és a környezettudatosság.  

A kiválasztott műszaki megoldás az alábbi: 
II. János Pál Pápa tér 
A templom mögötti csapadékcsatornától a tervezett térburkolat vápavonala alatt DN300 gerincvezeték 
épül 4 darab Ø100-as áttört fedlapos tisztítóaknával. A tisztítóaknákban Bárczy szűrő kerül elhelyezésre 
az olajos csapadékvíz szűrésére. A csapadék gerinc végén a zöldfelületben 1 darab Ø100-as zárt 
fedlapos tisztítóakna épül. A térburkolat melletti út csapadékvize az út szélén, illetve a szigetekben 
elhelyezett 5 darab víznyelőkkel kerül összegyűjtésre, amik DN200 bekötővezetékkel kerülnek 
bekötésre a tisztítóaknákba. 
A zöldfelületek kialakítása olyan módos történik, hogy egy-egy nagy zápor esetén a csapadékot meg 
tudja tartani, és késleltetve tudja a rendszerbe beengedni, így a csapadékcsatorna terheltsége kisebb 
lesz. 
Az útépítéshez szükséges a közvilágítás átépítése, folytatva a Kossuth tér útjának kialakítását a 
közvilágítás rekonstrukciója szükséges, valamint a parkoló megfelelő, szabványos megvilágítása. A 
meglévő oszlopokon 0,4KV-os légkábelek vannak, azok kiváltása meg kell, hogy történjen. 
 

Kazincbarcikai utca térsége 
A Május 1. út 45. szám alatti társasház fakadóvíz elvezetését, az épület köré tervezett új drén rendszer 
kiépítésével kívánjuk megoldani. Az új drén rendszert a jelenlegi nyomvonalában, illetve (azon részeken 
ahol korábban nem épült ki) az épület falától 1 méterre tervezzük kiépíteni. 

Az új vízelvezető rendszer megépítésekor a Thury Gy. utca – Kazincbarcika utca kereszteződésénél a 
meglévő csapadékvíz csatornára egy túlfolyó telepítését, mely az új csatornába kötne be, így heves 
záporok alkalmával a két csatorna egyszerre és hatékonyabban tudná levezetni a vizeket. 

- Ház körüli drénrendszer kiépítése: 85 fm 

- Új zárt csatorna építése, szerelvényekkel, szükség szerinti tisztító aknákkal: 430 fm 

A Május 1. út 43. szám alatt kiépített 300 l/perc hozamú forrásfoglalás néhány éve lett kiépítve, jelenleg 
a csapadékvíz csatornát terheli, így nagyobb vagy intenzívebb csapadék esetén a csapadékvíz 
csatorna kiönt, nem tudja kezelni a megnövekedett vízhozamokat. 

A fentiek miatt a 43. szám előtt lévő forrásfoglalást átkötnénk az előző fejezetben leírt, új csatornára, 
így a két épület környezetében fakadó vizeket egy különálló rendszer vezetné le az Új úti árokig. 

- Új csatorna építése: 10 fm 

A Thury György utcai parkolóba új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése szükséges a meglévő 
aszfalt burkolaton, mivel a jelenlegi – nem dokumentált – hálózat alkalmatlan a vízelvezetésre. 
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A tervezett nyomvonalat a melléklet helyszínrajzon zöld színnel jelöltük, a csapadékvíz hálózatra 
minimum 8 db víznyelőt javasolunk elhelyezni. Az összegyűjtött csapadékvizeket a Thury György utcai 
csapadékvíz elvezető rendszerbe kötnénk: 

- Új zárt csapadékvíz csatorna építése szerelvényekkel, víznyelőkkel, szükség szerinti tisztító 
aknával, aszfalt burkolatú terület helyreállításával: 175 fm 

Az árok a Kismosó-pataktól indul, és a rekonstrukcióval érintett szakasz az 1246 hrsz-ú bekötőútnál 
érne véget. Innen indul egy NA300 csatornarendszer mely a Réti tavakba vezeti az árok vizeit. Az 
árokrendszer az 1246 hrsz-ú bekötőút felé leejt, azonban a Kismosó-pataknál is ki van alakítva egy 
torkolati műtárgy, mely csak nagy vízhozamoknál funkcionál. Az rekonstrukcióval érintett árok hossza 
385 fm, melynek az utolsó 30 métere (a 1246 hrsz bekötő útnál) jelenleg zárt árokrendszer, a 
rekonstrukció során ezt is nyitott földmedrű átokrendszerré javasoljuk alakítani. A fentiek alapján az 
árokrendszer rekonstrukciójával az alábbi munkálatokat kell elvégezni: 

- Meglévő földmedrű árok kotrása: 325 fm 

- Új földmedrű árok kialakítása: 30 fm 

- Kapubeállók, bekötőutak alatti áteresz felújítás: 3 db 

- Kismosó-patak torkolati műtárgy felújítás: 1 db 

- Nagyméretű fa kivágása: 3 db 

 

Zrínyi utca 15-27. 
A vizsgált utcaszakasz csapadékvíz elvezetése a rendezetlen oldalesésű burkolat figyelembevételével 
jelenleg nem oldható meg. Ehhez szükséges a burkolat oldalesésének rendezését is megoldani. 

Az út és a telkek közötti zöldsávot a meglévő közművek, oszlopok és fák teljesen elfoglalják, ezért az 
út keresztirányú lejtését, a 1984/1hrsz-ú és 1990/8hrsz-ú ingatlanok irányába szükséges egységesen 
kialakítani. 

Az út és a fenti két ingatlan közötti zöldsáv rendezését szintén meg kell oldani, melyben az út 
elhanyagolható mértékű hosszirányú esésére tekintettel, a csapadékvizek visszatartására esőkertek 
kialakítását javasoljuk. 

Ebben a sávban 8db nagyobb átmérőjű fa található, melyek közül kettő kiszáradt, így azok kivágandók. 

Az esőkerteket, a meglévő fasor gyökérzónája és a gépkocsibehajtók, személybejáratok 
figyelembevételével alakítottuk ki. E szerint 5 db esőkertet tudunk elhelyezni, összesen 190 m -es 
alapterületen. A fák gyökérzónájában és a lombkoronák alatt árnyéki talajtakaró növények telepítethetők 
138m -en. 

Az esőkertek kialakításánál, a meglévő aszfalt burkolatú út mellett 1,0 m szélességben stabilizált, zúzott 
köves padka sávot terveztünk, mely az út űrszelvényéhez tartozik. A padkát követően a zöldsávokban, 
ahol lehetett esőkertet alakítottunk ki. A lábazatos kerítések előtt 0,5 m-es sávot ugyancsak stabilizált 
zúzott kővel burkoltuk. 

Az esőkertek célja a csapadék kezelése, összegyűjtése, elnyelése, szűrése, helyben tartása, 
hasznosítása, melyet a talajszerkezet átalakításával és a növényzet közreműködésével valósítunk meg. 
Az esőkert a talajszerkezet átalakításnak köszönhetően nagy mennyiségű víz megkötésére képes, a 
csapadékot sokáig tudja raktározni, melyet a beültetett növények fokozatosan tudnak hasznosítani. Így 
a szárazabb, nagyon hosszú csapadékmentes. 

időszakokban lehet csak szükség locsolásra az évelők és cserjék számára. 

Az esőkerteknél a szélső 50 cm széles sáv vízszintes, ezt követően egy 40 fokos rézsűvel érkezünk 
meg a mederfenék szintre. A mederfenék átlagos szélessége: 40 cm. Az esőkerteket minimális 20 cm-
es mély mederrel terveztük. A talajcserét az esőkertekben speciális humuszos földkeverékre, 100 cm 
vastagságban számoltuk. A speciális földkeverékhez felhasználható az esőkertek kialakítása során, a 
6 cm gyepnyesést követően, a helyszínen 14 cm vastagságban kitermelt és deponált humuszos föld. 
Az esőkerti medrek kialakításánál a talajcserével kikerülő, helyszínen nem hasznosított altalajt, 
minősített lerakóhelyre kell szállítani. 
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Az esőkertekbe 10-15 cm vastagságban faaprítékot terveztünk. Az esőkerti növények tág tűrésűek, 
alkalmazkodnak a csapadékos környezethez és a szárazságot is tűrik. 

 

Bacsó B. 66. sz. lakótelep 
A lakótelep csapadékvizének befogadójaként a területtől távolabb haladó Malom-patak vehető 
figyelembe, mely a meglévő kis kapacitású hálózatot is fogadja. 

A rossz műszaki állapotú, valamint nem megfelelő kapacitású meglévő csapadékvíz elvezető hálózat, 
befogadóként nem vehető figyelembe, ezért a meglévő közművek figyelembevételével új csapadékvíz 
elvezető hálózat kiépítését javasoljuk. 

A helyszíni bejárás alapján megállapítható, hogy az utak burkolatának oldalesése, valamint 
szegélyezése hektikusan változik. Néhol az út magas vonalán halad a kiemelt szegély, míg a 
mélyvonalon, ahol víznyelők találhatók, szegély nem került kialakításra. 

A fentiekre tekintettel, a csapadékvíz elvezetés rendezéséhez szükségesnek tartjuk az utak 
oldalesésének és a szegélyezésének rendezését. 

A szegéllyel és a megfelelő oldaleséssel biztosítható csak a csapadékvíz útterületen tartása, illetve 
összegyűjtése és elvezetése. 

Az utak mellett húzódó zöldsávot jelentős szélességben, a meglévő fák, közvilágítási oszlopok, valamint 
földkábeles elektromos, illetve távközlési kábelek, víz-, és gázvezetékek, valamint szennyvízcsatornák 
elfoglalják. Erre való tekintettel, az új csapadékvíz csatornák, a meglévő utak alatt helyezhetők el. 

A tervezési feladat részeként megvizsgáltuk az összegyűjtött csapadékvizek helyben tartásának 
lehetőségét is. Erre csak a 18. sz. épület környezetében adódik lehetőség, ahol egy nagyobb, közmű-, 
és famentes zöldterület található. Itt egy 445m2 felületű esőkert létesíthető, melynek fenékszintjét, a 
várható talajvízszint figyelembevételével -2,0m-en javasoljuk kialakítani. 

 

Mária utca 
Az üdülőterület gerincvonalát alkotja a Mária utca mintegy 260,0m hosszban DK-ÉNY irányban és innen 
ágaznak le merőlegesen a keresztutcák, balról: Klára- Irén-Ida-Erzsébet, jobbról pedig a Margit-Judit-
Ilona-Hedvig-Ágnes utcák. 

A baloldalon nyíló utcák közül a Klára és az Irén utca a felső harmadánál, az Ida és az Erzsébet utcáknál 
pedig a közepénél van a vízválasztó. Ezen utcák egy része így a DNy-i irányba található árok irányába, 
a másik jelentősebb része pedig az ÉK-i irányba eső Mária utcai gerinc felé gravitál. 

A Mária utca nemrégiben aszfaltburkolatot kapott, átlagosan 3,0 m szélességben, egy irányú lejtéssel, 
a jobb oldal irányába (ÉK-i irány) 

- Vízelvezető egyoldali K szegély (Mária utca) épül : 265,0 m 

- Vízelvezető kétoldali K szegély (Judit utca) épül: 98,0 m (x2) 

- Vízelvezető G-30 mederelem, épül: 148,0 m 

- FG-30 fed lapokkal lefedett mederszakasz, épül: 38,0 m 

 

Dadi út és a Dadi út 396/4 hrsz. részének vízelvezetése 
Az érintett útszakasz – Dadi út - 900,0 m hosszúságban átereszek vizsgálata, állapot felmérése, a 
betöltések vizsgálata, a csapadékvíz levezetési koncepció megfogalmazása a befogadóig szükséges. 

Az Arany János utca felől érkező felszíni vizek kormányzása, rácsos folyóka. 

Az Összetartozás téren csapadékvíz elvezetés tervezése, csatorna, víznyelők 

A befogadó irányú zárt , 600-as csatorna felújítása, kitisztítása, állagfelmérése, a nyomvonalon szükség 
szerint tisztító akna létesítése. 

 

Dob utca - Iskola utca - Balassi utca - Fellner J. utca 
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Előzetesen az alábbi mennyiségekkel tervezünk: 

2 x5 fm rácsos folyóka készítése 

2 x 400 fm útpadka rendezés 

800,0 fm árok felújítás, 8 db útbehajtó, áteresz felújítással 300 fm járda felújítás 

beton útalatti átereszek felújítása 4 db 

 

Szilágyi Erzsébet u. (Wass Albert – Öveges u. közötti szakasz) 
A csapadékvíz károkozásmentes elvezetése új vízelvezető csatornarendszer kiépítésével oldható meg.  

Előzetesen az alábbi mennyiségekkel tervezünk: 

KG-PVC cső NA300 560,00 fm  

KG-PVC cső NA400 139,00 fm 

Előregyártott vasbeton tisztítóakna d1000 24,00 db 

Rácsos folyóka 6 fm, helyszíni vb., 4 db 

Víznyelőakna 40*40 40 db 

 

Újvilág utca 
A tervezési terület mélypontjának környezetében lévő, rossz műszaki állapotú Ø20b csapadékvíz 
csatornák befogadóként nem vehetők figyelembe, ezért korábbi kiviteli tervünkben, a meglévő 
közműhálózat figyelembevételével új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítését javasoltuk. 

Az utca mélypontjától – 22. számú épülettől – a Munkás utcai, az Almási úti és a Bajcsy utcai 
csomópontok irányába emelkedő útszakaszok csapadékának összegyűjtésére NA300-NA200KGPVC 
csapadékvíz csatornákat terveztünk. 

A tervezett hálózat befogadója, a meglévő Ø70b csatorna végaknája. 

A ’K’ szegéllyel átépítendő burkolatok csapadéka, a szegély mellett elhelyezendő víznyelőkkel 
összegyűjthető. 

Az Újvilág utca, Bajcsy Zsilinszky utca felé eső szakaszának csapadéka zárt csapadékvíz csatornával 
nem vezethető el, tekintettel a Bajcsy Zsilinszky utcai meglévő NA300 KGPVC csatorna kis takarására 
és a meglévő közművekre. 

Ennek figyelembevételével a csapadék, a tervezett út esését követve a vápavonalon a Bajcsy Zsilinszky 
utcai meglévő víznyelőbe folyik. 

Az Újvilág utca Almási úthoz csatlakozó keskeny szélességű szakaszán, a meglévő közművek miatt 
csapadékvízcsatorna már nem helyezhető el. Emiatt ezen a szakaszon az útburkolatot javasoljuk az út 
közepére lejtetni és itt a csapadékvíz összegyűjtésére egy kis mélységű folyókát építeni, mely a C-1-0 
jelű gerincbe beköthető. 

Az épületek tetővízlevezetései több helyen az útburkolatra folynak ki. A beruházóval történt egyeztetés 
alapján, ezen tetővízlevezetések a későbbiekben sem kerülnek bekötésre a tervezett csapadékvíz 
csatornába. 

Néhány telekről, az udvaron összegyűlő csapadékvizet az Újvilág utcára vezették ki. Ezen kivezetések 
megszüntetésre kerülnek. A telkek csapadékát a A befogadó magas folyásfenékszintjének 
figyelembevételével, a kiépítendő csapadékvíz csatornák csak csekély takarási mélységgel építhetők. 
Emiatt azok védelmére vasbeton védőköpenyt kell készíteni. 

Vizsgáltuk, a csapadékvizek visszatartásának lehetőségét is a területen. 

A keskeny szélességű utcában nyílt tározó kialakítása nem lehetséges. 

Továbbá az utcát, a meglévő, szabálytalan nyomvonal vezetésű közművek sűrűn behálózzák, így 
nagyobb térfogatú földalatti záportározó, illetve szikkasztó blokk sem építhető. 
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A rendelkezésünkre álló információk alapján, a csapadékvíz visszatartására, az utca mélypontjának 
környezetében, a C-1-0 és C-1-1 jelű csatornákra egy-egy 3,0m átmérőjű és 6,0m mély szikkasztó akna 
építését javasoljuk előregyártott vasbeton elemekből, vágóéles süllyesztéssel. Az akna alját, a mésztufa 
fogja képezni, melyben a csapadékvíz szikkasztható. Mindkét aknát túlfolyóval szükséges kialakítani, 
melyek a meglévő Ø70b csatornába köthetők. 

A meglévő, rendezetlen nyomvonalú közművek közül várhatóan több kiváltására is szükség lesz. 

 
Agostyán, Árendás-patak 
A tervezési terület az Árendás patak 5+502 m és 5+637 m szelvénye között található, a patak bel és 
külterületi szakaszának határánál. 

Az elfajulás következtében a meder ívviszonyai megváltoztak, így kedvezőtlenül alakultak az áramlási 
viszonyok. 

Mára az érintett 135,0 m-vízfolyás szakaszon, a meder elfajult állapotban van. A rézsűk sok helyen az 
erózió miatt eltűntek és szakadó-part alakult ki. A szakadó parttal átellenes oldalon, pedig a rézsűk 
„ellapultak” a mederfenékre suvadtak. A jobb parti ingatlanoknál az erózió okozta anyaghiány jelenleg 
is veszélyezteti azok kerítéseit és part éleit. 

Az eredeti patakmeder 2,0-2,5 

medermélységgel és 1:1,5 rézsűhajlással rendelkezett. A fenékesés: 1,5 % 

A koronaszélesség 10-12 m között változott. 

Jelen terv ezen paraméterek helyreállítására és további biztonságos fenntarthatóságára irányul. 

A patakmeder a Belterület felől, a sűrű beépítettség miatt munkagépekkel és szállítóeszközökkel, 
kizárólag csak a 10132 Hrsz-ú területen keresztül közelíthető meg. Ez a terület a Kossuth L. u. 1 számú 
ingatlan, ami jelenleg beépítetlen, mert az itt lévő ingatlan a közelmúltban elbontásra került. 

A kivitelezés megkezdése előtt a terület tulajdonosától a területhasználati engedélyt, a beruházónak be 
kell szereznie. A patakmederben a helyreállítási munkákat, kizárólagosan a mederszelvényen belül, a 
szükséges anyagok beszállítását csak azon keresztül, többszöri átkarolással lehetséges. Ezen extra 
körülményekkel a kivitelezés során számolni kell, az építési technológiát is ennek megfelelően 
terveztük. 

 

Agostyán, Kossuth utca 
A belterületi ingatlanok állagmegóvásának érdekében, a régi feltöltődött övárkot fel kell újítani. 

A cél egy újonnan kialakítandó földmeder, mely képes a külterületről érkező felszíni csapadékvizek 
összegyűjtésére, helyszíni elszikkasztására, vagy nagyvizek esetén, azok kártétel nélküli 
továbbvezetésére. 

A felújítandó övárok szelvénye a befogadótól a Kossuth utcai átereszig megfelelő szelvénnyel 
rendelkezik. 

A kiviteli technológia ismertetése: 

1. A mederben lévő növényzet, gyökérzóna és hulladék eltávolítása 

2. Ideiglenesfelvonulásiútépítése 

3. Mederkotrási munkák a kitermelt anyag deponálásával 

4. Depóniahelyszínielteregetése0-50mközöttimozgatással 

5. Rézsűképzés, alakítóföldmunka 

6. Geotextília elválasztó sáv készítése, a fenék küszöböknél 

7. Kőszórás készítése a vízfolyás fenekén, 0,5 m vastagságban 1,0 m szélességben, vízépítési 
terméskő felhasználásával LMA 50/200 Tardos 

8. Ideiglenes járó út elbontása, területrekultiváció  
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9. Esőkerti növényzet ültetése a mederszelvényben 

 

Agostyán, Petőfi utca - Jókai sor 
A Petőfi utcában jelenleg nincs kiépített felszíni csapadékvíz elvezető rendszer. 

Az utca keresztszelvényét tekintve, átlagosan 15,0 m széles a közterület. Jellemzően a telekhatároktól 
kifelé haladva jobbról-balról egyaránt átlagosan 6,0 m szélességű zöldsáv van, majd az utca 
tengelyében meglévő 3,0 -4,0 m szélességű, aszfaltburkolatú úttest található. 

Az úttest egyenetlen minőségű burkolattal rendelkezik és általában a bal széle irányába lejt. Az útszéli 
egykor zúzott kővel állandósított padka helyenként jelentős eróziót szenvedett, anyaghiány 
tapasztalható. Nagyobb intenzitású csapadékok esetén az erodált anyag a Jókai köz csatlakozásánál 
halmozódik fel az útburkolaton, valamint a vízelvezetés hiányában, a szemközti postahivatal előtti 
útszakaszon rakódik le. A helyi meglévő adottságokat figyelembe véve a vízelvezetést az utca lefolyás 
szerinti bal oldalára tervezzük. 

 

Bláthy 9., Május 1. út 24-28. 
A kút környezetében elsősorban a társasházak mögötti út és parkoló környezetében megjelenő 
vízjelenségek megszüntetésére, talajvízszint megcsapoló drénhálózatot terveztünk. A drénhálózatot, a 
meglévő aszfalt burkolatos parkoló alá kell elhelyezni, a helyszínrajzon és részletterven ábrázolt módon. 

A javasolt megoldás a Bláthy Ottó utcai becsatlakozás maradt, azonban nem az 1. sz. akna, hanem a 
kicsit mélyebb fenékszintű 2. sz. akna, melynek alja a 127,39 mBf. szinten, az épület padlószintjénél 
0,66 m-rel mélyebben van. Az akna mellett egy ideiglenes dúcolt munkagödröt javasolt kiemelni, amiből 
az akna falának áttörése megoldható. 

 

Balogh F. utca - Határ utca 
 
Megvalósítás és a fenntartás: 
A kitűzött célok eléréséhez a pályázati költségvetésben rögzített összegek felhasználása szükséges. A 
várható üzemeltetési és pótlási költségeket jelen tanulmány 3.1. pontja tartalmazza. 

A fejlesztési koncepció összeállítása során törekedtünk arra, hogy a legjobb ár-érték arányú műszaki 
megoldás kerüljön meghatározásra. Fontos szempont a tervezés során, hogy reális és takarékos módon 
kell összeállítani a projekt tervezett tevékenységeit. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét 
szem előtt tartva került összeállításra a fejlesztési koncepció. 

Célok, hatások 
A településünk élhetőbbé, otthonosabbá válik, reméljük ezáltal növekszik a lakosság létszáma. Vonzó 
lesz és növekszik a beköltözők száma A fejlesztés által élhetőbb környezet alakul ki a településen, 
amely a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá. A fejlesztés hozzájárul azon 
prioritáshoz, hogy a település integrált vízgazdálkodása, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszere 
kialakuljon, fejlesztésre kerüljön, környezetbiztonsága növekedjen, környezeti állapota javuljon, a 
belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkárok veszélyeztetettsége csökkenjen, a felszíni vizeink minősége 
javuljon, a további környezeti káresemények megelőzésre kerüljenek, ezzel a település 
klímaalkalmazkodási képességek növekedjenek. 

2.2. A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységekhez 
igényel támogatást, valamint a projektjavaslat tartalma megfelel a 2.3., 5. és 6.2.  pontban 
foglalt elvárásoknak. 

Jelen fejlesztés Tata Város kékinfrastruktúra fejlesztésére irányul és a lakosság, kiemelten a fiatalok 
helyben maradásához járulnak hozzá, egyúttal a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és 
élhető. A projekt kezelni kívánja bizonyos hiányok pótlását. Fentiek alapján a projekt célrendszere 
illeszkedik a Felhívás céljaihoz. 

A tervezett munkák az alábbiak: 
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Építési munkák: 

- Belterületi vízrendezés 

A Kedvezményezett vállalja, hogy a beruházással illeszkedését az ITVT-hez a vonatkozót 
mérföldkövekig bemutatja. 

 

A tervezett 
tevékenység 
megnevezése 

A tevékenység rövid bemutatása 

A Felhívás 2.1 pontja szerinti 
támogatható tevékenységhez 

való pontos besorolása 
(Felhívás adott pontjának 
pontos hivatkozásával) 

Kékinfrastuktúra 
fejlesztése A tervezett fejlesztés kivitelezése 2.1.1. A) Települési 

kékinfrastruktúra fejlesztése 
Műszaki 
tervdokumentáció 

Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése 

2.1.1. A) Települési 
kékinfrastruktúra fejlesztése 

Szemléletformálás Szemléletformálással kapcsolatos 
szolgáltatás 

2.1.1. A) Települési 
kékinfrastruktúra fejlesztése 

Százalékban 
meghatározott átalány 
alapján elszámolt 
költségtípusok 

1) Projektelőkészítés költségei c. 
költségkategória összes költségtípusa, 
kivéve a műszaki dokumentáció 
költségei c. költségtípust 
2) Szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó szolgáltatások költségei c. 
költségkategória alábbi költségtípusai: 
- Kötelezően előírt nyilvánosság 
biztosításának költsége c. költségtípus 
- Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
c. költségtípus 
3) Projektmenedzsment költség c. 
költségkategória összes költségtípusa 

2.1.1. A) Települési 
kékinfrastruktúra fejlesztése 

2.3. A tervezett szakmai koncepciót az illetékes TVT vizsgálta és csatolásra került a vonatkozó 
szakvéleménye. 

Az illetékes Területi Vízgazdálkodási Tanács, az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács 
Komárom-Esztergom Megyei Szakmai Bizottsága a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a 
koncepció tervet véleményezte és a benyújtott szakmai tartalom megvalósítását támogatja. 

2.4. A támogatási kérelemben bemutatott korábbi káresemények mértéke, gyakorisága, okozott 
kárértéke, a védendő értékek vagy a fejlesztés szükségességének bemutatása alapján a 
fejlesztési igény megalapozott, a projekt megvalósítása indokolt. Meglévő csatornahálózat 
korszerűsítés esetében a kiinduló műszaki állapot szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

A fejlesztendő szakaszok kapcsán a kiinduló műszaki állapot jelent tanulmány 2.1.2 pontban 
bemutatásra került fotókkal együtt. További fotók a támogatási kérelemhez kerültek csatolásra. 

Időpont Hely Káresemény 

2010, június Május 1 út 45. Vízben áll Tatán, a Május 1 út 45 alatti tömbház 
alagsora a visszatérő források miatt. 
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2019. június Thury Gy. u 3.. Elöntés történt nagy esőzés során a Thury Gy. utca 3-
nál 

2021. július Kazincbarcikai utca Elöntés történt nagy esőzés során 

2.5. Amennyiben a talaj és talajvízadottságok lehetővé teszik, előnyben részesíti az alkalmazott 
műszaki vagy természetközeli megoldás a vízvisszatartást, késleltetett levezetést, 
erózióvédelemmel; lehetővé téve a területi beszivárgás elősegítését. (Pl. magas talajvízállású 
területeken ennek tervezése nem releváns, azonban minden ilyen esetben szükséges ezt 
bemutatni.) 

Tata Város Önkormányzata kiemelet figyelmet fordított a projekt előkészítése során és előnyben 
részesíti az alkalmazott műszaki vagy természetközeli megoldást a vízvisszatartás, késleltetett 
levezetés vonatkozásában. Minden szakasz megvizsgálásra került ebből a szempontból is, de nem 
minden szakasz esetén tették lehetővé a helyszíni adottságok. 

Az alábbi szakaszok tartalmaznak műszaki megoldásokat a vízvisszatartás vonatkozásában. 

II. János Pál Pápa tér 

Esőkert kialakítása: Korszerű tervezési és létesítési módszerekkel lehetőség nyílik arra, hogy a 
nehezen fenntartható, kitett városi zöldfelületek gazdaságosan kezelhetőek legyenek, amennyiben 
szem előtt tartjuk a városi klíma viszonyait, a növénytársulások ökológiai szerepét, az egyes fajok 
növényélettani sajátosságait. Általában a települési zöldfelületeken belül megkülönböztetünk 
kiemelten kezelt, átlagos és extenzív fenntartású területeket, az egyes zöldfelület típusok területe a 
fenntartás minőségével fordított arányban nő. Így az extenzív és átlagos fenntartási igényű 
zöldfelületek esetében különös hangsúlyt kell fektetni azok megfelelő ökológiai habitusára, hogy a kis 
fenntartási költség mellett elfogadható esztétikai élményt nyújtsanak. A zöldfelületek kialakítása olyan 
módos történik, hogy egy-egy nagy zápor esetén a csapadékot meg tudja tartani, és késleltetve tudja 
a rendszerbe beengedni, így a csapadékcsatorna terheltsége kisebb lesz. 

 
Zrínyi utca 15-27. 

Az esőkertek célja a csapadék kezelése, összegyűjtése, elnyelése, szűrése, helyben tartása, 
hasznosítása, melyet a talajszerkezet átalakításával és a növényzet közreműködésével valósítunk 
meg. Az esőkert a talajszerkezet átalakításnak köszönhetően nagy mennyiségű víz megkötésére 
képes, a csapadékot sokáig tudja raktározni, melyet a beültetett növények fokozatosan tudnak 
hasznosítani. 

 
Bacsó B. 66. sz. lakótelep 

A tervezési feladat részeként megvizsgáltuk az összegyűjtött csapadékvizek helyben tartásának 
lehetőségét is. Erre csak a 18. sz. épület környezetében adódik lehetőség, ahol egy nagyobb, közmű-
, és famentes zöldterület található. Itt egy 445m2 felületű esőkert létesíthető, melynek fenékszintjét, a 
várható talajvízszint figyelembevételével -2,0m-en javasoljuk kialakítani. 

 
Mária utca 

A tervben feltüntetett műszaki megoldások összhangban vannak a felszíni és felszín alatti vizek 
védelmével, valamint a vízkészlet helyben tartására irányuló törekvésekkel. A terv alapján 
összegyűjtött felszíni vizek, a tervezési területen közvetlenül elszikkasztásra kerülnek, ezáltal 
megőrizve és helyszínen tartva a vízkészletet. 

 



 
 

32 
 

Újvilág utca 

A rendelkezésünkre álló információk alapján, a csapadékvíz visszatartására, az utca mélypontjának 
környezetében, a C-1-0 és C-1-1 jelű csatornákra egy-egy 3,0m átmérőjű és 6,0m mély szikkasztó 
akna építését javasoljuk előregyártott vasbeton elemekből, vágóéles süllyesztéssel. 

 
Agostyán, Kossuth utca 

Az övárok eredeti állapotának helyreállítására irányul, a parti tulajdonok védelme és a vízkészlet 
megtartása érdekében. A kiviteli technológia a terület vízháztartására pozitív, vízvisszatartó hatással 
van. az eredeti hidrológiai és földrajzi viszonyok nem változnak. A tervben feltüntetett műszaki 
megoldások összhangban vannak a felszíni és felszín alatti vizek védelmével , valamint a vízkészlet 
helyben tartására irányuló törekvésekkel. 

 
Agostyán, Petőfi utca - Jókai sor 

A tervben feltüntetett műszaki megoldások összhangban vannak a felszíni és felszín alatti vizek 
védelmével, valamint a vízkészlet helyben tartására irányuló törekvésekkel. A befogadó útárok, 
közvetlen a Kossuth u sarkán található, mely az Árendás patak medrétől( 6+491 m szelvény) csupán, 
15,0 m távolságra van. Így a terv alapján összegyűjtött felszíni vizek, a tervezési területen közvetlenül 
kerülnek elszikkasztásra , ezáltal védve és megőrizve a vízkészletet. 

 
Bláthy 9., Május 1. út 24-28. 

A terv alapján összegyűjtött felszín alatti vízkészlet szabályozott formában, a zárt csapadékcsatornán 
át, a közeli Csever-árokba, majd közvetlenül a közelmúltban helyreállított és felduzzasztott Réti 8-as 
tározó tóba kerül. Így az összegyűjtött túlfolyó-forrásvizek nem kerülnek a vízgyűjtő területről hosszan, 
csővezetékben továbbvezetésre, így azok természetes körforgás biztosított. 

2.6. Az igényfelmérés megtörtént és alátámasztja a fejlesztés céljait. 

A szempont az adott projekt esetében nem releváns. 

2.7. A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő 
számára. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 
összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a 
figyelembevételével. 

1) A projekt eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt 
eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a 
fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.  

2) A projekt tervezése során figyelembe kerül valamennyi közlekedő igénye a közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. törvény. 8. § (1a) bekezdésével összhangban.  

3) A fejlesztéssel érintett területen a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő 
számára biztosítani fogjuk 

 

Fenitek érdekében kialakításra kerül megfelelő forgalomtechnika (közúti jelzőtáblák, útirányt jelző 
táblák) és minden esetben az optimális kerékpárforgalmi létesítmény típus kerül kiválasztásra. 

2.8. Kerékpárosbarát fejlesztés esetén bemutatásra került a beruházás területét szemléltető 
vázlatos, térképi átnézet rajz vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. Önállóan támogatható 
tevékenységekre vonatkozó további elvárások 4) b) pontjában meghatározottak szerint (pl.: 
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kerékpárosbarát településrészre, kerékpárosbarát településre, vagy településeket 
összekötő kerékpárforgalmi útvonalra vonatkozóan). 

A szempont az adott projekt esetében nem releváns. 

2.9. A kötelező szemléletformáló és tájékoztató programok betervezésre és bemutatásra 
kerültek. 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett, az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő 
elemként a pályázatba betervezésre kerül a szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása, 
melynek célja a helyi lakosság megismertetése a település belterületi csapadékvíz elvezetési, - 
gazdálkodási rendszerének kialakításával, fejlesztésével, környezetbiztonságának növelésével, 
környezeti állapotának javításával, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének 
csökkentésével, a felszíni vizeink minőségének javításával, a további környezeti káresemények 
megelőzésének lehetőségeivel. Mindezek mellett a vizek helyben tartásának fontosságára való 
figyelemfelhívás és ehhez gyakorlati megoldások bemutatása, valamint az létrehozott infrastruktúra 
fenntartására való figyelemfelhívás (pl. magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). A 
lakosságot tájékoztatjuk a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos fejlesztések céljairól, amelyek a 
belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli 
elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek 
rendezése ezáltal a települések belterületének védelme. A szemléletformáló akció a projekt 
fejlesztéseihez kapcsolódik, fókuszában a megvédett terület lakosságával. 

2.10. Barnamezős terület kármentesítése esetén a Felhívás 8. pont fogalomjegyzékében a 
„Barnamezős terület” fogalomnak való megfelelés igazolásra került 

A szempont az adott projekt esetében nem releváns. 

 

3. Fenntarthatóság, horizontális szempontok 

3.1. A tervezett tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) fenntartásának intézményi, műszaki 
és pénzügyi háttere bemutatott. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, a támogatást 
igénylő megfelelően felmérte és biztosítani képes az üzemeltetési, karbantartási, pótlási 
költségeket. 
Az új létesítményt az Önkormányzat fogja üzemeltetni. A meglévő személyi, és tárgyi feltételek 
mellett az Önkormányzat a költségvetésében erre a célra elkülönített kerettel kívánja biztosítani. 

A projekthez bevétel nem kapcsolódik. 

Az Önkormányzat gazdasági helyzete stabil, a felmerülő működési költségek pénzügyi fedezete 
minden esetben az önkormányzati adott évi költségvetésben tervezésre kerül. Az Önkormányzat az 
elkészült infrastruktúrát több évtizedre tervezi, kötelezettséget vállal arra, hogy az éves 
költségvetésbe az 5 éves fenntartási időn túl is betervezi a működés, karbantartás, pótlás, javítás 
várható költségét. 

A létesítmény karbantartási munkáinak rendszeres időközönként történő elvégzését, illetve az 
eszközök szükség szerinti pótlását, fejlesztését az Önkormányzat biztosítja. 

A fejlesztéssel érintett épület a támogatásból megvalósuló felújítást és átalakítást követően legalább 
10 évig nem igényel jelentősebb beavatkozást, ez idő alatt várhatóan csak kisebb pótlási, felújítási 
költségek merülnek fel. 

Az Önkormányzat a fenntartási időszakban az alábbi kiadásokkal számol: 
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Tevékenységek 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év 
Fenntartási költségek 10 000 000 11 050 000 13 100 000 14 120 000 15 200 000 
Pénzügyi fedezet 
(önkormányzat költségvetése) 10 000 000 11 050 000 13 100 000 14 120 000 15 200 000 

A fejlesztés végrehajtásához a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal adminisztrációs segítséggel, a 
Képviselőtestület szakmai segítségnyújtással járul hozzá kettő vízépítő mérnök személyében. A 
megvalósítást megelőzően beszerzési eljárást folytatunk le (közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzést tervezünk), amely során megfelelő humán-és tárgyi erőforrással rendelkező gazdálkodó 
szervezeteket kérünk fel ajánlattételre. Rendelkezünk a fenntartáshoz szükséges humán 
erőforrással és tárgyi eszközökkel. 

3.2. A támogatási kérelem megfelel a horizontális elvárásoknak. 
 

Horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) vállalás: 
 

Horizontális (esélyegyenlőségi és 
fenntarthatósági) vállalás 

A vállalás teljesítésének rövid bemutatása 

Az európai uniós forrásból támogatott projektek 
kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat 
betartani, a projekt által érintett területen a védett 
természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 
vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és 
az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 
ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt 
megvalósítása során megszüntetni. 

A támogatási kérelmet benyújtó önkormányzat 
elkötelezett és vállalja, hogy a projektre vonatkozó 
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi 
jogszabályokat betartja, a projekt által érintett 
területen a védett természeti és kulturális értékeket 
megőrizi, a fennálló vagy a beruházás során 
keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség 
szempontjából jogszabályba ütköző nem-
megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása 
során megszünteti. 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, 
kommunikációjában és viselkedésében a támogatást 
igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó 
meglévő előítéleteket. 

A projekt keretében készítendő klímavédelmi 
stratégában kiemelt hangsúlyt helyez a védett 
természeti és kulturális értékeket megőrzésére. Az 
önkormányzat a fejlesztéshez kapcsolódó 
nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében esélytudatosságot fog kifejezni, 
nem fog közvetíteni szegregációt és csökkenti a 
hátrányos helyzetű csoportokkal szemben 
meglévő előítéleteket. A fentiek érdekében a 
munkavállalói körében Esélyegyenlőségi belső 
képzést biztosít. 

Klímaváltozás elleni küzdelem 

A PET vonatkozó fejezetében elkészül az 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 
megalapozása. A belterületi vízrendezés 
hozzájárul a közterületek környezettudatos és 
klímabarát megújításához 

Az infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az 
infokommunikációs akadálymentesítés. 

A Projektgazda a már meglévő és működő 
honlapján, azon aloldal létrehozásával biztosítja a 
kommunikációhoz és szakmai megvalósításhoz 
szükséges felületet, a honlap ezen aloldala a 
projekt körében kerül a feltételeknek megfelelően 
kerül kialakításra. 

Ha a támogatást igénylő helyi önkormányzat, az 
igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi 
program meglétét az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. 

A település rendelkeznek esélyegyenlőségi tervvel. 

  

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak 
képviselőit a támogatást igénylő bevonja a projekt 
tervezésébe, végrehajtásába. 

A projekt tervezése során esélyegyenlőségi 
célcsoportot képviselők bevonása megtörtént, 
amely alapján az alábbi együttműködési pontok 
kerültek megvitatásra és meghatározásra:  
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A projekt keretében kizárólag jogtiszta kommunikációs 
anyagok kerülhetnek felhasználásra. 

A projekt keretében kizárólag jogtiszta 
kommunikációs anyagok kerülnek felhasználásra. 
A szakmai tartalom a projekt keretében kerül 
létrehozásra, a projektgazda vállalja ezen tartalom 
jogtisztaságának biztosítását. 

A kiadványokban szereplő fotók jogtisztaságáról a 
kiválasztásra kerülő vállalkozót nyilatkoztatjuk és a 
szerződében a jogtisztaságot kikötjük. 

 

 

3.2.1. Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat előzetes megalapozása 
1) A projekt megvalósításával összefüggő fő éghajlatváltozási kihívások  

Magyarországon az éghajlatváltozás hatásaiból fakadó 12 kiemelt problémakört különíthetünk el, 
melyek a következők:  

• Aszály okozta terméskiesés  
• Árvíz  
• Belvíz  
• Villámárvizek és elöntések  
• Természetes élőhelyek csökkenése  
• Erdők és gyakoribb erdőkár  
• Allergének betegségterjesztő fajok elterjedése  
• Hőhullámok  
• Viharkárok  
• Károk a közlekedési infrastruktúrában (épített infrastruktúrával azonos szegmensben kerül 

értékelésre)  
• Települések levegőminősége  
• Település turisztikai vonzereje 

 
A fent értékelési szempontokat a Komárom- Esztergom megyei Klímastratégia is vizsgálta, ahol az 
egész megyére az alábbi kockázatelemzési eredmény adódott (a skála 1-3ig terjed, ahol 3- as a 
kiemelten erős kockázati faktor és 1-es értéket vesznek fel az elhanyagolható tényezők). 
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Besorolás: 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 
 
Az értékelés alapja a következő modell: kitettség + érzékenység = várható hatás + alkalmazkodási 
kapacitás = sérülékenység. 
 
Bizonyos éghajlatváltozási tényezők, (úgymint pl. a viharkockázat) az ország egészét érintik, illetve 
számos hatás Komárom-Esztergom megyei és a helyi klímaváltozási kitettségben az országostól eltérő 
mértékű sérülékenységet eredményez. A megyei adatokból eltekintve megállapítható, hogy Komárom-
Esztergom megye a hazai klímahatások esetén néhány kivételtől eltekintve erős kitettséggel kell 
számoljon. 
 
Az éghajlatváltozási kitettség vizsgálatánál számos éghajlati, főként hőmérsékleti és csapadék mutató 
vizsgálható, köztük hőmérsékleti küszöbnapok, szélsőséget jellemző mutatók és 
vízkörforgást leíró adatok: 



 
 

36 
 

• Az évi átlaghőmérséklet változása 
• A fagyos napok évi átlagos számának változása (minimum hőmérséklet<0°C) 
• A nyári napok évi átlagos számának változása (maximum hőmérséklet>25°C) 
• Az évi átlagos téli csapadékmennyiség változása (decembertől januárig) 
• Az évi átlagos nyári csapadékmennyiség változása (júniustól- augusztusig) 
• A heves esőzésekkel érintett napok évi átlagos száma (20 mm/h óra felett) 
• Az évi átlagos evaporáció változása 
• A hóborította napok átlagos évi számának változása 

 
A NATÉR és az OMSZ adatbázisát használva Mocsa éghajlati kitettségét a fenti vagy hasonló 
paraméterek alapján igyekszünk bemutatni 
 
Magyarország évi középhőmérséklete országos átlagban 10,3°C az 1981–2010-es normál időszak 
adatai alapján. Az ország túlnyomó része a 10-11 °C közötti évi középhőmérsékletű zónába tartozik. A 
több mint egy évszázadra kiterjesztett (1901–2017) vizsgálatok azt mutatják, hogy a hazai változások a 
hőmérséklet tekintetében jól illeszkednek a világméretű tendenciákhoz. A múlt század eleje óta 
tapasztalt 1,15°C-os országos mértékű emelkedés meghaladja a globális változás 0,9-1°C-ra becsült 
mértékét. 
 
Egyes éghajlatváltozási tényezők, (úgymint pl. a hőhullámok vagy a viharkockázat) az ország egészét 
erősen érintik, országos átlagban magas sérülékenységet eredményezve. A megyei adatokból 
megállapítható, hogy Komárom-Esztergom megye a hazai klímaváltozási problémakörök esetén 
néhány kivételtől (belvíz, aszály) eltekintve erős sérülékenységgel kell, hogy számoljon. Tata városában 
az éghajlatváltozási kitettség esetén a főbb hőmérsékleti és csapadékparamétereket, ún. hőmérsékleti 
küszöbnapokat és néhány összetett indexet vizsgálunk. Magyarország területén az elmúlt 120 év 
országos átlagban 1,1o C éves középhőmérséklet emelkedést eredményezett. A melegedés üteme az 
utóbbi 4 évtizedben felgyorsult (az 1981-2010-es referenciaidőszakhoz képest), melyet az alábbi, az 
Országos Meteorológiai Szolgálat által készített kimutatások is alátámasztanak. Látható, hogy az 
évszakok középhőmérsékletének emelkedése differenciált, de minden évszak esetén szignifikánsan 
jelentkezik. 
 
Tata területén az utóbbi 4 évtizedben az éves középhőmérséklet emelkedése elérte az 1,45o C-ot, ezzel 
az országban a kevésbé érintett területek közé tartozik, de a változás így is szignifikáns. 
 
A regionális klímamodellek a már bekövetkezett változások alapján jelzik előre a középtávon (2021- 
2050) és hosszútávon (2071-2100) várható további változásokat. A középtávra prognosztizált éves 
középhőmérséklet változás további jelentős emelkedést vetít előre, Tata térségében a változás elérheti 
a 1,5-2o C-ot is. 
A nyár évszakos középhőmérséklet változása még az éves középhőmérséklet változást is várhatóan 
meg fogja haladni, elérve akár a további 2,5Co fokot. 
 
A hőségriadós napok száma a 2021-2050 közötti időszakban várhatóan 15-20 nappal, a forró napok 
száma 5-10 nappal nő. Ez jelentős hőtöbblettel jár, ami számottevően megterheli nemcsak az emberi 
szervezetet, de a természeti környezetet és a mezőgazdasági kultúrákat is. 
 
Amíg a hőmérsékleti komponensek esetén egyértelmű a változás iránya, a melegedő tendencia, ami a 
fenti meleg hőmérsékleti küszöbnapok emelkedésével és egyértelműen a hideg hőmérsékleti 
küszöbnapok éves számának további csökkenésével jár (fagyos napok, téli napok, zord napok), addig 
a csapadék tekintetében a mennyiség vonatkozásában a modellek nem jeleznek szignifikáns változás 
középtávon. Az éves csapadék vonatkozásában Tata környékén a mennyiség változása várhatóan -25- 
0 mm között alakul, tehát nem várható érdemi eltérés a jelenlegihez képest, ugyanez igaz az egyes 
évszakok esetén is. Hosszabb távon, a század végére viszont már a nyári csapadék mennyiségének 
érdemi csökkenése okozhat problémát. 
 
Az éves csapadékmennyiség változatlan volumene mellett a növekvő hőterhelés viszont egyértelműen 
a klimatikus vízmérleg romlását okozza, elsősorban a potenciális evapotranszspiráció növekedése 
miatt. A vízháztartásra kedvezőtlenül hat a csapadék időbeni és térbeli eloszlásának egyenetlenebbé 
válása is, ami a hosszabb és gyakoribb száraz periódusok és nagycsapadékos helyzete 
előfordulásának növekedésével jár. 
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Az evapotranszspiráció tényleges értéke az időjárás mellett a vízellátottságtól, a növényzet és a talaj 
különböző paramétereitől is függ. A várható növekedés mértéke igen jelentős, így a Tata környéki 
természetes növénytársulások és agrárkultúrák vízigénye jelentősen nő. Az evapotranszspiráció a 
talajfelszín párolgásából, a levegő párafelvevő képességéből és a növényállomány párolgásából 
tevődik össze. Az evapotranszspiráció mértéke függ: • Az időjárási tényezőktől • A növényfajta 
vízigényétől • A tenyészidőszak hosszától • Az állománysűrűségtől • A növény tápanyag-ellátottságától 
Látható, hogy önmagában a melegedés jelentős párolgási többletet okoz, amelynek a kielégítésére 
ugyanakkor nem lesznek megfelelő éghajlati adottságok. A klimatikus vízmérleg romlása tekintetében 
a regionális modellek egyetértenek. A két különböző klíma projekció (ALADIN-Climate, RegCM) 
egységesen a vízmérleg negatív irányú eltolódását vetíti előre az ország egész területére. A 
vízellátottság legnagyobb mértékű csökkenését az ALADIN- Climate az Alföld keleti részére, a RegCM 
ezzel szemben délnyugatra helyezi. A legkevésbé érintett területek a szimulációk alapján a nyugati, 
északi, észak-nyugati régiókra helyeződnek. A szárazodás az idővel egyre intenzívebben jelentkezik, a 
század végére a vízmérlegben bekövetkező negatív irányú változás helyenként akár a 200 mm-t is 
meghaladhatja. Annak ellenére, hogy az ország ÉNY-i része kevésbé érintett, Tata környékén már 
középtávon is 75-100 mm a hőtöbbletnek, szárazodásnak betudható vízveszteség. 
 
Aszály 
 
A vízhiány és aszály egyre nagyobb kihívást jelent a vízgazdálkodással foglakozó szakemberek 
számára világszerte, így Európában és Magyarországon is. Az éghajlatváltozás következtében a 
szélsőséges helyzetek (így aszály, árvíz, belvíz) előfordulásának gyakorisága növekszik, ami a 
problémák súlyosságát fokozza. A legutóbbi időszakban világosan felismerhető, hogy a természetes és 
a szociális környezetben végbemenő változások ritmusa egyre gyorsabb, ugyanakkor a változások 
hatásai egyre növekvő mértékben válnak szélesebb körűvé, összetetté és állandóvá. Mindezek a 
folyamatok a korábbi időszakokhoz képest egyre közvetlenebbül befolyásolják a mindennapi és a 
jövőbeli emberi életet.  
 
Az is egyre nyilvánvalóbb, hogy az aszály hatásai nem csak a mezőgazdaságot és a növénytermesztést 
érintik, hanem egyidejűleg minden élő szervezetet, beleértve a növények és az állatok domesztikált és 
vad fajait, de magát az embert is. Ez azt jelenti, hogy a károk nem csupán a művelt területeken 
keletkeznek, hanem a nem művelt és a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken, továbbá az 
emberi társadalomban is. Következésképpen igény merül föl olyan eszközök és intézkedések 
kialakítására, amelyek bevethetőek az aszály káros hatásai ellen, és amelyek befolyásolhatják az egész 
társadalom felkészültségét, a politikát, a gazdaságot, az ökológiai környezetet, az igazságszolgáltatást 
és az etikát éppúgy, mint az egyéni és a közösségi magatartást, a társadalom fenntartható fejlődése 
érdekében.  
 
A helytelen agrotechnika a talajok vízháztartását befolyásolhatják kedvezőtlenül. Az azonos 
mélységben történő szántás káros tömődöttséghez vezethet (eketalp réteg). A késői tarlóhántás miatt 
a tarló igen jelentős mennyiségű nedvességet párologtat el, mely nedvesség még hiányozhat a 
termelésben. Mindenképp figyelemfelkeltő jelenség, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb aszályai 
hazánkban az elmúlt évtizedben voltak (1990-1992-1993-2000-2003-2004). Az aszály jelenségével 
mindenképp számolnunk kell a mezőgazdasági termelés során. A helyes fajta, tőszámmegválasztással, 
tápanyagpótlással, talajmunkákkal, öntözéssel hatékonyan védekezhetünk az aszályok ellen, illetve 
mérsékelhetjük hatásait. 
 
Az ariditási index az évi csapadékösszeg és az évi potenciális evapotranszspiráció hányadosaként áll 
elő, ahol az evapotranszspiráció Thornthwaite módszere alapján került meghatározásra. 
Megállapítható, hogy Budapesten kívül, 3 nagy ariditási zónára bonthatjuk hazánkat, ezek közül Tata 
és a Tatai járás a közepes kitettségű, azonban stabilan romló ariditási indexet előrejelző zónában 
helyezkedik el. 
 
Az aszályok kialakulásához a meleg és száraz időszakok szükségesek, s bár a település kitettsége 
(domborzata és a környék vízháztartása, a talaj vízmegtartó képessége, és a víznyerők miatt) jobb, mint 
a hazai átlag, a csapadék eloszlásának előnytelen változása és a száraz időszakok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése Tatán is jellemző lesz középtávon. Az aszályhelyzetek mellett azonban a 
nagycsapadékkal járó időjárási szituációk is veszélyt jelentenek a településre. 
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A nagycsapadékos helyzetek indexe növekedést mutat a következő években, amely hozzájárulhat a 
villámárvizek gyakoribb kialakulásához). Összességében középtávon (2021-2050) nem az éves 
csapadék mennyiségének csökkenése, hanem annak kedvezőtlen időbeli és térbeli eloszlás változása 
okozza a jövőbeni aszály problémákat Tata esetében. 
 
Vízbázisok sérülékenysége  
 
A NATÉR számára készített kutatási jelentés megállapítja, hogy a különböző földtani környezeteket 
reprezentáló hidrológiai rendszerek más-más éghajlati elem változékonyságára érzékenyebbek. A 
Magyarországon tipikus, nagyobb földrajzi és földtani egységekhez kapcsolódó hidrogeológiai 
rendszereket a klímaváltozás várható hatása alapján az alábbiak szerint csoportosították:  
- Karsztos és hegyvidéki területek  
- Üledékes mélymedencék területei  

o Löszös dombvidékek o Homokhátságok  
o Magas talajvízállású, síkvidéki területek  

- Felszíni és felszín alatti vizek kapcsolódási területe  
 
A karsztos területek felszín alatti vízháztartása érzékenyen és gyorsan reagál az éghajlati viszonyok 
változásaira. Tartósan csökkenő csapadékmennyiség esetében a karsztrendszer dinamikus készlete 
leürülhet, a statikus készlet a későbbi megnövekedő beszivárgás esetében is csak lassan, hosszabb 
időszak alatt áll vissza az eredeti szintre.  
 
A Dunántúli-középhegység karsztrendszere kevésbé érzékeny az éghajlati szélsőségekre, azonban a 
tartósabb éghajlati változások és az extrém események hatásai egyértelműen megjelennek a térség 
vízháztartásának alakulásában. A nyíltkarsztos beszivárgási területeken azonnal, illetve a közvetlen 
kapcsolatban álló fedett karsztos vízadókban már kissé késleltetve, míg nagy regionális áramlási 
rendszer mélyebb zónájában elhelyezkedő karsztos vízadókban tompítva, jelentős késéssel 
jelentkeznek az éghajlati változások által eredményezett hatások.  
 
Tata legnagyobb természeti értékét a városban mindenütt jelen lévő vizek alkotják, amelyek 
hasznosításának hagyományai több évszázados múltra tekintenek vissza. Az elmúlt évtizedekben 
azonban igen jelentős változások zajlottak le a város környezeti állapotában, különös tekintettel a 
karsztvízforrásokra.  
 
Az 1950-es évek elejétől kezdődően a Dunántúli-középhegység területén a bányászat intenzív 
bányavíz-emelései, valamint az ivóvíz célú vízkiemelés és hévíztermelés hatására az egységes 
karsztvízszint jelentős mértékben lesüllyedt, a legmélyebben fekvő tatai források is 1973-ban elapadtak. 
A karsztrendszer regenerálódása, a közvetlen térségi bányászat vízkiemeléseinek beszüntetését 
követően, 1990 második felében megkezdődött.  
 
A jelenlegi térségi karsztvízkivételek mellett Tatán befejeződött a karsztrendszer, mintegy 30 éves 
regenerálódása, tehát a karsztvízkivételek, az újraindult források hozama és a karsztos utánpótlódás 
egyensúlyban van. Ezzel a felszíni eredetű antropogén szennyeződések karsztvizet veszélyeztető 
hatása jelentős mértékben lecsökkent, viszont az utóbbi évek extrém időjárási viszonyai (intenzív 
csapadékmennyiség, csökkeni beszivárgás) jelentősen befolyásolják a jelenlegi lokális vízháztartást.  
 
A visszatérő források a város épített környezetében okoztak gondot, különösen azokban a 
városrészekben, amelyek a források elapadása után a kiszáradt, korábban beépítetlen területen 
épültek. A vizek újbóli megjelenése ugyanakkor hatalmas lehetőséget is jelent a város számára.  
 
A NATÉR-ben számos adatbázist találunk a vízbázisok éghajlatváltozással összefüggő dimenziót 
illetően. A talajvíz rétegek a sekély felszín alatti vizek modellezett eloszlását szemléltetik országos 
léptékben. A térképeket matematikai modellezés útján állították elő mért és modellezett klíma 
adatsorokból. A modellezési vizsgálatok célja az volt, hogy a klímaváltozás vízmérlegre és talajvízre 
gyakorolt hatását kvantitatív módon előre jelezze, és jellemezze a sekély felszín alatti vizek 
klímaérzékenységét. 
 
Míg a korábbi évtizedekben a csapadékmennyiség nőtt Tata területén, megállapíthatjuk, hogy ez az 
enyhe pozitív változás középtávon semleges, majd pedig egyértelmű negatív irányt vesz Tata esetében 
is. 
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A települési vízmérleg fajsúlyos eleme az ivóvíz és az egyes vízadó bázisok klímakittesége. Tata és 
térségének közvetlen vízellátása a Tatabánya-Tata Regionális Vízellátó Rendszerről történik. Fő 
vízbázisai a tatabányai XIV/A és XV/C vízaknák, amelyekből kiváló minőségű, a kitermelés helyén 
ásványvízzé minősített, karsztvizet emelnek ki. A két vízaknából történik Tata, Tatabánya, Oroszlány, 
Kisbér és Zsámbék térségeinek vízellátása regionális távvezetékeken keresztül. Tata ivóvízellátása 
elsődlegesen a tatabányai XIV/A vízakna vizéből történik, de szükség esetén a XV/C vízakna vize is 
erre kormányozható. A város és a közvetlen környezetében lévő falvak vízellátása ideiglenesen, havária 
jelleggel, biztosítható a tartalék státuszban lévő Fényes 1. sz. kútból, valamint az angolparki Pokol 1. 
és Pokol 2. számú kutakból. Ezek a kutak a Tatabánya-Tata Regionális Vízellátó Rendszer tartalék 
vízbázisai. Az ivóvízbázisok sérülékenységi vizsgálatának célja az ivóvízbázisok érzékenységének és 
sérülékenységének meghatározása az éghajlat várható jövőbeli alakulásával szemben, valamint a 
települések alkalmazkodásának elősegítése a megszerkesztett térképek és adatbázis létrehozásával. 
A kijelölt mintaterületen kifejlesztettük a településekhez tartozó ivóvízbázisok klíma-sérülékenységének 
jellemzési módszerét. Az ivóvízbázisok éghajlati kitettségének meghatározása a NATÉR klimatológia 
rétegcsoportban megtalálható kitettségi indexek alapján történt. 
 
Tata két vízadóval rendelkezik: • Az első a porózus vízadó 30-100 m mélységből kerül kitermelésre, s 
a kevésbé sérülékeny kategóriába soroljuk, míg a második bázis: • karsztos vízadó nagy regionális 
áramlási rendszer mélyebb zónájában Utóbbi, a karsztos bázis és a mészkő tulajdonságai miatt 
fokozottan veszélyeztetett, s a szennyeződésre, aszályra és különféle vegyi anyagok bemosódására 
érzékeny. A tatai ivóvízbázist alkotó 3 db kút (Fényes 1.; Pokol 1.; Pokol 2.) hidrogeológiai szempontból 
egy vízbázist alkot, melyek sérülékenyek, minőségi és mennyiségi védelmüket a vízügyi hatósági 
határozattal kijelölt védőidom, és az ehhez kapcsolódó monitoring rendszer biztosítja. A vízbázis 
megóvása elsődleges, s a vízkitermelés racionalizálása különösen száraz, aszályos időszakokban 
kiemelt célként kell megjelenjen a jövőben. 
 
Talajvizek:  
 

A település talajvízrétegei nem mutatnak szignifikáns sérülékenységet, és az országos átlagnak 
megfelelő ellenállóképességgel rendelkeznek. 

 

Karsztvíz: 

Tatán azonban jellemzően más fajta problémával is meg kell küzdeni, ez a helyi bányászat aktív 
vízszintsüllyesztés befejezését követő karsztvízszint emelkedése, és az ehhez kapcsolódó karsztos 
források újbóli megjelenése a város beépített területén.  

Tata városa a XX. század elején a „vizek városa” néven volt ismert. E név egyik alapja az itt fakadó 
több mint 150000 l/perc összes vízhozamúra becsült karsztforrások tiszta vize volt. E nagy mennyiségű 
és tisztaságú víz hasznosítása és elvezetése egy több száz év alatt kialakított rendszer szerint 
működött. Ezt a természeti-gazdasági-társadalmi harmóniát tette tönkre a XX. század második felében 
a mind intenzívebbé váló tatabányai szénbányászat és annak vízemelései, mely a forrásokat teljesen 
elapasztotta. A 1990-es évektől a bányák bezárásával és a vízemelések drasztikus csökkenésével 
hosszú távon a források közel eredeti vízhozam visszaállásra lehetett számítani az előzetes becslések 
alapján.  

Az utóbbi évek geofizikai, geológia, geotechnikai vizsgálatai, valamint a felszín alatti 
áramlástanimodellezések alapján a jelenlegi térségi karsztvízkivételek mellett Tatán befejeződött a 
karsztrendszer, mintegy 30 éves regenerálódása, tehát a karsztvízkivételek, az újraindult források 
hozama és a karsztos utánpótlódás egyensúlyban van. A klímaváltozási előrejelzések alapján az 
elkövetkező időszakban a napi középhőmérséklet, és a párolgás mértékének növekedése, és ezzel 
együtt a karsztrendszerbe történő beszivárgás mennyiségének csökkenése várható. Így jelenleg a 
karsztvízszint alakulását a főkarsztrendszerbe beszivárgó csapadék mennyisége és éven belüli 
eloszlása, valamint a térségi karsztvízkivétel befolyásolja. 

A jelenlegi mérések alapján a forráshozamok nagyjából egy nagyságrenddel elmaradnak az 1900-as 
évek első felében becsült mennyiségektől, tehát közel nincs olyan vízbőség, amire a 2018 év előtti 
vizsgálatok, modellezések alapján terveztek a jelenlegi és a távlati feladatok, illetve hasznosítási 
lehetőségek tekintetében.  
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Az egyensúlyi állapot csúcspontja 2018 májusában 138,12 mB szinten volt, mely azóta közel 2 métert 
csökkent, így az angolparki Tükör forrás ismét elapadt. Az Angolparkban így jelenleg nincs természetes 
vízpótlása (forrása) a Vízimadár-tónak és a Malom-pataknak. Ezek a folyamatok jelentősen növelhetik 
a tatai karsztforrások és a hozzájuk kapcsolódó rendszerek, használatok sérülékenységét.  

A vártnál lényegesen kisebb forráshozamok miatt elengedhetetlen a közvetlen, térségi vízgazdálkodás 
felülvizsgálata és a hatások folyamatos nyomon követése, különös tekintettel a térségi 
karsztvízkiemelések mértékére, mivel ez jelentősen befolyásolhatja az „Élő vizek városa” települési 
karakterjegyet, kiemelten az Angolpark vonatkozásában.  

Fontos szempont a felszín alatti karsztvízrendszer szennyeződésének megakadályozása, valamint az 
időközben beépített területen a házak vízvédelme és a fakadó vizek biztonságos elvezetése egyaránt. 
65 A fenntartható és takarékos vízvisszatartás és vízhasznosítás a helyi klímavédelem egyik sarokköve 
lehet a fakadó karszt- és talajvizek vonatkozásában. 

 

Villámárvíz  

A villámárvíz rövid ideig tartó, de igen heves esők által kiváltott árvíz, amely során a vízfolyás kisvízi 
vízhozama órákon belül akár több százszorosára is duzzadhat. Jellemzően hegy- és dombvidékek 
kisebb vízfolyásain alakul ki, a csapadékterhelés – tekintve a sokkal kisebb vízgyűjtőket – általában a 
teljes vízgyűjtőn jelentkezik. Hazánk területének mintegy 55%-án jelentkezhet potenciálisan, ahol a 
csapadékterhelés – tekintve a sokkal kisebb vízgyűjtőket – általában a teljes vízgyűjtőn jelentkezik. 
Időintervalluma általában fél órától 6 óráig terjed, de több árhulláma is lehet. A második árhullám a 
telített talaj miatt már kevesebb esővel is magasabb lehet az elsőnél. A villámárvizek sokszor nagy 
erózióval járnak együtt, amelynek során az egyik helyről értékes termőtalaj tűnik el, míg a völgyfenéki 
területeken a hordalékbeborítás okoz gondokat. A hordalék a vízelvezetők áteresztő képességét is 
csökkenti, tovább fokozva ezzel a károkat. Gyors lefolyása miatt nagyon nehéz a villámárvíz ellen 
védekezni, ezért a felkészülés szerepe nagyon fontos. A megelőzéshez a vízgyűjtő komplex és a helyi 
adottságokra szabott rendezése szükséges, melynek eleme lehet például az erdősávok kialakítása, 
vízmosáskötések, záportározók létesítése. A villámárvizek nem új keletű jelenségek, de a 
szélsőségesebbre forduló időjárás és az emberek által kedvezőtlenül átalakított táj miatt a gyakoriságuk 
és intenzitásuk növekszik. A vízrendezésnek magába kell foglalnia a kisvízfolyások, patakok 
mederrendezését, képessé téve azokat az árvízhozamok levezetésére, az árhullámokat felfogó tározók 
építését, a völgyfenéki területek vízrendezését, valamint a völgyoldalak rendezését, erózió elleni 
védelmét. A természeti adottságokhoz igazodó területhasználattal (erdősítés, növényi borítás 
biztosítása, szintvonalas művelés, teraszos művelés) a megfelelő vízrendezési létesítmények 
(vízelvezető árkok, eséscsökkentő műtárgyak, hordalékfogó) segítségével az erózió hatása jelentősen 
csökkenthető. A vízrendezési feladatok hosszú távú eredményes megvalósításához a vízgyűjtő 
komplex rendezése szükséges, aminek feltétele a tulajdonosok, területhasználók, a kezelők előre 
megtervezett, összehangolt tevékenysége. A völgyfenéki területek jelentős részénél azonban meg kell 
vizsgálni az ökológia szempontból kedvezőbb területhasználatok lehetőségét, melynek eredményeként 
a természetes rétek, vizes élőhelyek, helyreállítása válik lehetővé. A NATÉR térképes adatbázisa külön 
elemezi a villámárvízzel kapcsolatos érzékenységet. Látható, hogy Tata esetén a legtöbb vízgyűjtő 
közepesen vagy erősebben érzékeny a nagycsapadékos eseményekre. Előfordul ugyanakkor 
kismértékben-gyengén, de fokozottan érzékeny vízgyűjtő is. 

A települések villámárvízi kockázati szintjeinek meghatározásához a Pécsi Tudományegyetem által 
összeállított villámárvízi veszélyeztetettségi térképet használtuk fel. A szakemberek a passzív 
tényezőkre alapozták a veszélyeztetett területek lehatárolását. A három nagy kialakított csoportba sorolt 
környezeti paramétereket további kilenc környezeti faktorra bontották. 

 

1. Domborzat 
1. Lejtő átlagos meredeksége 
2. Lejtőtartomány 
3. Völgysűrűség 

2. Felszínhasználat 
4. Kopár felszínek 
5. Fizikai talajféleség 
6. Talajvastagság 
7. Mészkő alapkőzettel rendelkező területek 

3. Vízrendszer paraméterei 8. Összefolyási pontok 
9. Vízfolyás sűrűség, vízhálózat 
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A veszélyeztetettség visszavezethető az adott vízgyűjtőre, a vízgyűjtő kilépési pontjára, vagy a vízfolyás 
adott szakaszára. A legegységesebb, legjobban értelmezhető eredmény a kilépési pontok 
alkalmazásával érhető el, hisz egyrészt egységes modellezett felszínt hoz létre, nincsenek benne 
hirtelen változások és határzónák. Másrészt a veszélykategóriát az adott vízgyűjtőn a kifolyási pontban 
összegzi, ahol a valódi káresemény valójában realizálódik.  

A veszélykategóriák kialakításakor a szakemberek elsőként összegezték a kilenc passzív kategória 
értékeit. Nem adtak súlytényezőt az egyes faktoroknak, közel azonos nagyságrendű hatóerőként 
értékelték azokat, az értékek növekedésével emelkedett a villámárvíz veszélyének lehetősége. Minden 
vízgyűjtőn kialakult egy érték, amely a környezeti faktorok alapján a veszély nagyságával arányos. Az 
értékek - amelyek igen nagy szórást mutattak - egy egységes nagyságrend alapján kerültek hat 
kategóriába, osztályba sorolva. Az így kapott értékek a vízgyűjtő kifolyási pontjaihoz rendelve, a 
pontokból (1095 db) a távolság négyzetével fordított arányban interpolálták az adatokat.  

A településlistából azokat a településeket, melyek belterületét nem érinti a veszélyeztetettség, illetve az 
érintettség minimális, kiszűrték. Amennyiben a települést több veszélyeztetettségi szint is érintette, azt 
a nagyobb százalékban érintett kategóriába sorolták. 

Tata területe a magas villámárvízi kockázatú területek közé tartozik, sérülékenysége magas. 

Hőhullámok  

Hőhullámon egy igen magas hőmérséklettel járó, rendszerint több napon át tartó időszakot értünk. Ezek 
jellemzően ugyanúgy anticiklonális, azaz nyáron meleg, szélcsendes, derült és száraz 
(csapadékmentes, sőt alacsony relatív páratartalmú) időben jelennek meg, mely feltételek a magas UV 
sugárzás kialakulásának is kedveznek. Magyarországon az elmúlt években a hőhullámok igen 
gyakoriak. Ezek káros hatásainak csökkentése érdekében 2004-től bevezették az alábbi hőségriasztási 
fokozatokat:  

1. fokozat (tájékoztatási fokozat): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 1 napig 
meghaladja a 25 °C-ot.  

2. fokozat (1. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig 
meghaladja a 25 °C-ot.  

3. fokozat (2. fokú riasztás): az előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább 3 napig 
meghaladja a 27 °C-ot.  

A hőhullám hőstresszt, napszúrást és hőgutát okozhat. Kánikula idején a hőstressz súlyos veszély mind 
a munkahelyeken, mind vezetés közben, mind otthon. Akkor kell számolni ezzel a veszéllyel, amikor a 
testhőmérséklet a normális fölé emelkedik (38 °C felett). A napszúrás a szervezet válasza a nagy 
melegre. Számos jelről felismerhető: erős izzadás, gyengeség, izomgörcsök, sápadtság, szédülés, 
hányinger, hányás, ájulás. Hőguta akkor következik be, amikor a szervezet már nem tudja kontrollálni 
a testhőmérsékletet. A testhőmérséklet gyorsan emelkedik (39 °C fölé), a hőleadás elégtelen, a test 
nem tud lehűlni. A bőr vörös, száraz, gyors és erős a pulzus, kínzó fejfájás, szédülés, hányinger, 
zavartság és eszméletlenség jellemzi. A hőguta halálos is lehet, vagy tartós mentális károsodást idézhet 
elő.  

Erős UV-sugárzás. A Nap nélkül elképzelhetetlen az élet a Földön, de nyáron az erős napsugárzás – 
különösen az ózonréteg elvékonyodása, majd ezen a néhány százalékkal alacsonyabb értéken 
maradása óta – veszélyes lehet az egészségünkre. A lakosság tájékoztatása érdekében bevezetett UV 
index a Napból a Föld felszínére érkező ultraibolya sugárzás erősségét mutatja. Az UV index 
segítségével egyértelműen és könnyen meghatározható az UV sugárzás erőssége, és annak 
megfelelően a szakemberek által javasolt óvintézkedések módja is.  

A hőhullámok elemzésénél a CIVAS modell rendszerét használtuk.  

A települést érintő klímaváltozási kitettség, a lakosság és Tata területének érzékenysége a hőhullámok 
hatásaira, a várható hatások, a komplex alkalmazkodóképesség és a sérülékenység a meghatározó 
összetevők.  
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A másodelemzés során megállapítható, hogy a hőhullámoknak való kitettség erős a hőhullámos, forró 
napok számának jelentős növekedése miatt. A meleg hőmérsékleti küszöbnapok kivétel nélkül 
növekedést mutatnak a regionális klímamodellek alapján. A forró napok (Tmax³35 Co ) száma 5-10 
nappal is növekedhet, a hőségriadós napok száma még markánsabban, akár 15-20 nappal is nőhet 
2021-2050 között.  

A társadalom és a gazdaság érzékenységét mérő mutatók viszont kismértékű klímaváltozási 
érzékenységet jeleznek, ami a jó társadalmi-gazdasági helyzetnek köszönhető. A NATéR-ben vizsgált 
mutatók közül a deprivációs index 0,67, amivel a Tatai járás a legmagasabb kvintilisben van 
országosan, tehát igen alacsony a lakosság elszegényedésének, szociokulturális helyzetének 
romlására az esély. A 2011-2050 közötti időszakban jelentős, akár 20%-os vándorlási nyereséget is 
elérhet a város, ami népesedéspolitikai szempontból biztosítja a humán közszolgáltatások biztonságos 
fenntartását, de nem okoz akkora többletet, ami a szolgáltatások minőségi vagy mennyiségi szűkülését, 
romlását okozná. Az öregedési index ugyan romlik, 2020 és 2030 között 141-ről 169%-ra, de ez 
országosan még mindig jó értéknek számít, nem fokozza átlagon felül a lakosság klímaérzékenységét. 
Minden társadalmi-gazdasági alrendszer alkalmazkodási képessége jó, az összesített index nagyon 
erős alkalmazkodási kapacitást jelez, mivel az intézményi, jövedelemi-vagyoni és információs helyzet 
is átlag feletti. 

A hőhullámok várható hatása ugyan csekély, de ez is jelentős többlethalálozással járna a 
beavatkozások nélkül, mintegy 123%-os növekedést prognosztizál középtávon a NATÉR. 

Végeredményben a kiváló alkalmazkodási kapacitásnak köszönhetően a város sérülékenysége 
kismértékű a hőhullámokkal kapcsolatban. Mivel ez a sérülékenységi szint is emberéletekben mérhető, 
ezért a problémakörrel a célokban és intézkedésekben foglalkozni szükséges 

Viharkárok, épületsérülékenység 

Épületszerkezettani és épületdiagnosztikai szakirodalomkutatás, valamint szakértői tapasztalatok 
alapján meghatározásra kerültek azok a szerkezetcsoportok, illetve szerkezetek, melyek a három 
időjárási hatással (viharos szél, nagycsapadékos helyzetek és hirtelen hőmérsékletcsökkenés) 
szemben a leginkább érzékenyek. Ezek természetszerűleg a hatásokkal közvetlenül „érintkező” 
térelhatároló, teherhordó vagy nem teherhordó szerkezetek: tetők (lapos-, és magas), felmenő 
falazatok, lábazati falak, nyílászárók és társított szerkezeteik, kiegészítő szerkezetek (pl. gépészet), 
alapozás 

Az éghajlatváltozási kitettséget a rendszerben három indikátorral vizsgáljuk, ezek a hirtelen 
hőmérsékleteséssel (10°C 3 óra alatt) érintett napok éves átlagos számának változása; a 30 mm-t 
meghaladó mennyiségű csapadékkal érintett napok éves átlagos számának változása; a szélvész, 
heves szélvész, orkán (85 km/h-t meghaladó széllökések) jelenséggel érintett napok éves átlagos 
számának változása 

Az értékelés minden pontjában Tata épületállománya az országos átlagnál jobb mutatókkal rendelkezik, 
azaz a település épületérzékenysége alacsonyabb a megszokottnál.  

A kitettség és az érzékenység eredményezi a várható hatásokat, melyek még a célzott beavatkozások 
nélküli helyzetet mutatják be 

Megállapítható, hogy a viharos szél körülmények romlására nem kell számítani, itt még kedvező irányú 
is a prognosztizált várható hatás, míg mérsékelten kedvezőtlen és kismértékű kedvezőtlen hatással kell 
számolnunk a következő tényezők esetén:  

• A 30 mm-t meghaladó csapadékmennyiséggel terhelt napok  

• hirtelen hőmérsékletesés  

Az alkalmazkodóképességet a Lechner Tudásközpont minden településre vonatkozóan egy komplex 
mutatószámmal fejezte ki, melyben szerepelnek a település gazdasági helyzetére, a lakosságra, illetve 
az önkormányzat tudatosságára vonatkozó indikátorok is. Az önkormányzat klímatudatosságának 
mértéke egy megyei szinten reprezentatív kérdőíves felmérésen („Felmérés a hazai önkormányzatok 
éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteiről és tevékenységéről (2017)” c. tanulmány) alapul, kifejezi, 
hogy a megkérdezettek mennyire tartják fontos problémának a klímaváltozást. A megye kiemelten 
fontosnak tartja a témát. A lakosság jelentős része a Klímabarát Települések Szövetsége tagsággal 
rendelkező településeken él. A felsőfokú végzettségűek arányával, a lakossági klímatudatossággal, a 
jövedelmi viszonyokkal és a munkanélküliségi helyzettel kapcsolatos mutatók is átlagon felülinek. E 
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mutatók alapján az aggregált alkalmazkodó képesség nagyon erős, kimagaslik a környező települések 
közül. 

A kiváló alkalmazkodó képességnek köszönhetően így a sérülékenység is csekély a városban a 
potenciális viharkárokhoz kapcsolódóan. 

Természeti területek, természetes élőhelyek sérülékenysége 

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területeknek nevezzük a 
természetvédelemért felelős miniszter által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Ezek 
lehetnek nemzeti parkok (NP), tájvédelmi körzetek (TK), természetvédelmi területek (TT) és természeti 
emlékek (TE) is.  

Tata számos nemzetközi és országos védettségű kiemelt fontosságú természetes élőhellyel bír. A hazai 
szabályozás szerint Tata területére is kiterjed a Gerecsei Tájvédelmi Körzet, melynek kiterjedése 8676 
hektár, 1977-ben hozták létre. A hegység leggyakoribb, legnagyobb kiterjedésű növénytársulásai a 
cseres-tölgyesek, a mészkedvelő molyhos-tölgyesek, illetve a magasabb régiókban a bükkösök. Ezek 
mellett kisebb kiterjedésű, de a Gerecse arculatát döntően meghatározó növénytársulások még a 
területen a törmeléklejtő erdő, sajmeggyes karszterdő, szubmediterrán lejtősztyepp és a nyílt 
mészkősziklagyep. A hegységben barangolva több értékes növényfajokkal találkozhatunk, mint a sárga 
kövirózsa, magyar zergevirág, sugaras zsoltina, turbánliliom, vagy a csinos árvalányhaj. A fokozottan 
védett növényfajok közül a magyarföldi husáng érdemel említést. A térség állatvilágából kiemelhető a 
denevérfauna és a madárvilág gazdagsága.  

A Tatai Kálvária-domb természetvédelmi terület kiterjedése 2,76 hektár, 1958-ban kapott védettséget. 
A földtani természetvédelem egyik nemzetközileg ismert és elismert látványos bemutatóhelye, a 
földtörténeti középkor valóságos szabadtéri múzeuma ez a felhagyott kőbánya. A 26 hektáros területen 
195 millió év történelme figyelhető meg és tanulmányozható. Mivel a területen lévő földtani szelvény a 
földtörténeti középkor triász, jura és kréta időszakára egyaránt az egyik legkomplexebb, 
legreprezentatívabb szelvény ezért Magyarország egyik földtani alapszelvényeként van nyilván tartva.  

A nemzetközi természetvédelmi szabályozások (NATURA 2000, Ramsari Egyezmény) hatálya alá 
tartozik a Tatai Öreg-tó NATURA 2000 terület (kódja: HUDI10006, kiterjedése 2623,98 hektár).  

A Tata központjában található Öreg-tó 269 hektáros területe 1989 óta Ramsari terület. Vízfelületének 
nagy része mesterségesen létrehozott, amelyet pihenő, táplálkozó helyként használnak az ide érkező 
vízimadarak. Az itt telelő népes vadlúdcsapatok (több tízezernyi), sirályok és récék jellemzik ezt a 
nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyet (Ramsari terület). A Ferencmajori-halastavak hasonló, kevésbé 
zavart élőhelyet nyújtanak a vízimadarak tömegeinek. A terület közel két harmada szántóföldi kultúra.  

A területhez kötődő legfontosabb európai közösségi jelentőségű madárfajok:  

• Költő fajok: Kis kárókatona (Phalacrocorx pygmeus), Nyári lúd (Anser anser), Bölömbika (Botaurus 
stellaris), Törpegém (Ixobrychus minutus), Vörös gém (Ardea purpurea), Gulipán (Recurvirostra 
avosetta), Küszvágó csér (Sterna hirundo).  

• Vonuló madárfajok: Kis kárókatona (Phalacrocorx pygmeus), Vetési lúd (Anser fabalis), Nagy lilik 
(Anser albifrons), Nyári lúd (Anser anser), Kis lilik (Anser erythropus), Vörösnyakú lúd (Branta ruficollis), 
Kis kócsag (Egretta garzetta), Nagy kócsag (Egretta alba), Fekete gólya (Ciconia nigra), Csörgő réce 
(Anas crecca), Tőkés réce (Anas platyrhynchos), Réti cankó (Tringa glareola), Kormos szerkő 
(Chlidonias niger), Rétisas (Haliaeetus albicilla) 

A terület kulcsfontosságú eleme a mesterséges tó, amelyet mára teljesen körbevesz Tata városa. A tó 
még a középkorban, az Által-éren emelt gát segítségével jött létre. Hatalmas, nyílt vízfelületét csak 
kisebb foltokban szegélyezi nádas. A környező területek szántói kiváló táplálkozóterületet jelentenek az 
itt telelő ludaknak. A Ferencmajori-halastavak területe egykor lápvidék volt, ma az Észak-Dunántúli régió 
legnagyobb összefüggő halastó-rendszere. Napjainkban egyre nagyobb mértékben döntenek úgy a 
madarak, hogy nemcsak átmenetileg használják a területet, de sokan költeni is, telelni is itt maradnak. 

A Tatai Öreg-tó kijelölt NATURA 2000 terület fejlesztésének specifikus céljai közül a legfontosabbak:  

• A jelölő fajok populáció nagyságának megőrzése, a populációk elterjedési területe nem csökkenhet.  

• A jó állapotú madárélőhelyek természetszerű szerkezetének megőrzése. Jó természetességű 
nádasok területi kiterjedésének fenntartása szakszerű hasznosítással/kezeléssel.  
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• Az extenzív halgazdálkodás biztosítása a Tatai Öreg-tavon és a naszályi Ferencmajori-halastavakon. 
• Vízivad vadászat mentességének teljes és részleges fenntartása a Tatai Öreg-tó és a naszályi 
Ferencmajori-halastavak területén.  

• Natura 2000 területen a vízivad vadászati szezon ne kerüljön meghosszabbításra.  

• Vízi-dísznövény termesztés természetvédelmi szempontból átgondolt és egyeztetett módon 
történhessen.  

• Változatos földhasználat és mezőgazdasági művelés fenntartása és fejlesztése. 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.30.) önkormányzati rendelete a természeti 
értékek védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól meghatározza a helyi jelentőségű 
természetvédelmi területeket és azokvédetté nyilvánításának okát és célját.  

A rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint a helyi jelentőségű természetvédelmi területek a következők:  

a) „Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Terület”  

b) „8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke Természetvédelmi Terület”  

c) „Fényes-patak menti rétek Természetvédelmi Terület”  

d) „Angolkert Természetvédelmi Terület”  

e) „Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület”  

f) „Kálvária-domb Természetvédelmi Terület”  

g) „Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület”  

h) „Dióspusztai kastélypark Természetvédelmi Terület”  

i) „Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület” 

 

A következőkben a fentiekben még nem érintett természetvédelmi területek rövid összefoglalóját 
találhatjuk.  

8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke természetvédelmi terület  

A tatai 8-as Réti-tó és Réti-tavak környéke a Duna–Ipoly Nemzeti Park egyik helyi jelentőségű, kb. 1 
km²-es területe. Értékes élőhelyei a különböző vizes élőhelyek, rét- és legelőterületek, a nádasok és 
patakparti ligeterdők. 2015-ben a 8-as tavat alaposan kikotorták és rendezett halastóvá alakítva az 
eredeti növényzet visszatelepülésére alkalmassá tették. A tavat körüljárhatóvá tették, benne két 
madárfészkelő szigetet hoztak létre. A nádat rendszeresen aratják. A terület egyes részein állatokat 
legeltetnek, más részeit kaszálják. A 8-as tó jó állapotú, a többin azonban a szukcesszió jelentősen 
előrehaladt; 2018-ra zömmel berekké alakultak.  

Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület  

A „Vizek Városaként” ismert Tatán hajdanán több tucat forrás ontotta magából a kristálytiszta 
forrásvizet. A sok forrás közül, itt Fényesen törtek fel a legnagyobb hozamúak, évszázadokon, 
évezredeken át háborítatlanul.  

A láprétek és láperdők karsztforrásai 1973-ra a bányászat miatt kiapadtak, azonban annak leállta után, 
a kétezres években ismét megindultak. A forrásokból enyhén szénsavas, 20-22°C hőmérsékletű víz tör 
fel. A térség egyedülálló növénytársulásoknak és állatvilágnak ad otthont, megtalálható itt többek közt 
a fokozottan veszélyeztetett Pókbangó, a Fehér tündérrózsa és a Selymes boglárka. Ezenkívül jelentős 
a helyi madárfauna: az Erdei fülesbagoly és a Pettyes vízicsibe mellett megfigyelhető a fokozottan 
védett cigányréce is.  

A rendszerváltás után, a 90-es évek elején sorban zártak be a környék szénbányái, de 2001 májusában 
már újra vízzel telítődtek meg a Fényes-fürdő területén lévő már-már kiszáradt lápok. Visszatért az élet 
a láperdőbe, a természet visszavette, ami az övé volt. A források enyhén szénsavas, tiszta vizét már 
több mint 100 éve élvezhetik fürdésre is az idelátogató vendégek. 1913-ban alakították ki a karsztvizekre 
épült Fényes-fürdőt, mely a mai napig működik a forrásvidék északi végében.  

2015-ben épült ki az egyedülálló, 1350 méter hosszú cölöpsétány, melyen számos információs tábla 
segít felfedezni a lápvidék páratlan állat- és növényvilágát, a forrásvidék látnivalóit. A szigorúan védett 
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természetvédelmi terület 2006 óta a világ legértékesebb vizes élőhelyeit védő nemzetközi Ramsari 
Egyezmény helyszínei közé tartozik. 

Angolkert Természetvédelmi Terület  

Magyarország első angol típusú kertjét 1783-ban az Esterházy család megbízásából Bőhm Ferenc 
uradalmi mérnök telepítette. Az angolkertek az 1700-as évek közepén jöttek divatba. A francia kert 
merev, szigorú formái helyett a fákat és bokrokat nem szabályos mértani rendben, hanem csoportokban 
ültették úgy, hogy minden oldalról szép látványt nyújtsanak. Közöttük leheveredésre, piknikezésre 
csábító pázsit borította a talajt. Érdekesség, hogy Tatán ültették hazánkban először szomorú fűzeket. 
Ez a Kínából származó szép növény a romantika korának jellegzetes kerti dísze, később egyik 
legelterjedtebb fafajtánk lett. A kert kialakításának kedvezett az itteni források feltörő vize és a Cseke-
tó, nem véletlen, hogy elsősorban vízkedvelő növényeket ültettek ide.  

A 23 hektáros, 5 kis szigettel rendelkező, hangulatos Cseke-tavat mesterséges töltés mögött, a hajdan 
bővizű források vizével hozták létre. A tavat tápláló források a közeli bányák karsztvízkitermelése miatt 
az 1960-as években jórészt kiapadtak, a tó vízszintje rohamosan süllyedni kezdett, megmentésére az 
Öreg-tóból szivattyúzták át a vizet. A tó igazi horgászparadicsom, a hatalmas platánfák, vízre lógó 
szomorúfüzek között a tó teljes hosszában sorakoznak a kapásra váró horgászok.  

Az egész Angolparkot átszövik a hangulatos kis sétautak, a mindig zöld gyep, a fenséges platánóriások, 
szomorú füzek elképesztő nyugalmat árasztanak. 

Fényes-patak menti rétek  

Természetvédelmi Terület A Duna–Ipoly Nemzeti Park egyik helyi jelentőségű, 135,02 ha-os 
természetvédelmi területe a tatai Fényes-patak árterén kialakult lápréten, mely 1992-ben kapott 
védelmet. A nagy aggófű (Senecio umbrosus) legjelentősebb magyarországi termőhelye. Emellett 
nőnek itt más ritka, védett növények is, mint például a lápi nyúlfarkfű (Sesleria uliginosa).  

Agostyáni Tojás-hegy Természetvédelmi Terület  

A Tojás-hegy a Tata (Agostyán) keleti határában magasodó Gerecse egyik peremhegye, ahol 
évszázadokig legeltetés folyt. A környező dombok mindegyike hasonló adottságú, de némelyiken 
szőlőtermesztés kezdődött az elmúlt évtizedek során, máshol erdőművelés zajlik ma is. A Tojás-hegy 
1992-ben történt védetté nyilvánításakor az oltalom alá helyezés indoka és célja részben az agostyáni 
falukép jellegzetes elemét nyújtó terület jellegének fenntartása, részben pedig oktatási bázisterület 
biztosítása a térségben folytatott környezeti neveléshez  

Dióspusztai kastélypark Természetvédelmi Terület  

Tájképi, kultúrtörténeti értéke miatt védett park 1992 óta. Bábolnai Ménesbirtok angol telivér 
tenyésztelepe, melyet örökzöldekkel telepített kastély park, karámrendszer, lólegelőnek vetett gyep, 
természetes sövények alkotnak.  

Árendás-patak völgye Természetvédelmi Terület  

Az Árendás-patak völgye egy kb. 2,3 km hosszú, változó szélességű löszvölgy a Gerecse nyugati 
peremén. A terület 1999-ben történt védetté nyilvánításakor az oltalom alá helyezés indoka és célja 
részben a) az agostyáni falukép jellegzetes elemét nyújtó terület jellegének fenntartása, b) az Árendás-
patak völgyében kialakult rét- és legelőterületek életközösségeinek védelme, c) a természeti és táji 
értékek fenntartása a kialakult állat- (mindenekelőtt ló-) tartás révén, illetve d) a rekreáció és bemutatás 
lehetőségeinek biztosítása. A kistáj növényföldrajzilag a pannóniai (Pannonicum) flóratartomány, 
Dunántúli-középhegység (Bakonyicum) flóravidékének, Pilis Budai-hegység (Pilisense) flórajárásához 
sorolható. Természetközeli élőhelyei közé sorolhatjuk a legeltetett löszgyepeket, a töviskés cserjéseket 
és a mocsárréteket, még ha ezek nagy része alacsony természetességű is. A féltermészetes élőhelyek 
között tartjuk számon az Árendás-patak völgyében húzódó, adventív fajokkal terhelt aljnövényzetű 
puhafás erdőt, valamint a jellegtelen üde és száraz gyepeket. A természetvédelmi terület élőhelyeinek 
legnagyobb része rendszeresen kaszált vagy legeltetett. 

A természeti területek, természetes társulások áttekintése után a NATéR elemzései alapján határozzuk 
meg az egyes jellemző társulások klímaváltozással összefüggő sérülékenységét. A meghatározó fás 
társulások, így a bükkösök, gyertyános-tölgyesek, cseres tölgyesek és törmeléklejtő erdők esetén 
egyaránt negatív, több esetben nagyon erős negatív várható klímahatással számolhatunk. A -1 és 1 
közé eső kategorizálás (ahol a -1 a legkedvezőbb, az 1 pedig a legrosszabb hatást jelent) alapján 
zömmel 0,8-nél nagyobb értékek jellemzik Tata jellemző természetes fásszárú növénytársulásait. 
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A nem fásszárú növénytársulások esetén már kedvezőbb a kép, itt összességében kisebb a várható 
negatív hatás. Az erdőssztyeprét, félszáraz irtásrét, száraz magaskórós természetes élőhelyen ugyan 
negatív a várható hatás, de annak mértéke kicsi. A löszgyep, kötött talajú sztyeprét esetén pedig már 
vanna olyan területek, ahol a kedvező hatások lesznek várhatóan jellemzők. 

A fásszárú társulások esetén jelentkező erős negatív potenciális hatást szerencsés módon ellentételezi 
a minden jellemző társulás esetén megfigyelhető kiváló alkalmazkodóképesség. Ennek köszönhetően 
a természetes élőhelyek sérülékenysége az 5 NATÉR fokozatú skálán minden területen 1 alatt marad, 
az erdők esetén inkább az 1-hez áll közel, a nyílt társulások esetén azonban a 0-hoz, amelyek kiváló 
értékek. 

Az erdőtársulások sérülékenységére külön, részletesebb bontású adatbázis áll rendelkezésre. Ez 
alapján igen differenciált kép bontakozik ki, de a közepesen és erősen érzéken állományok vannak 
túlsúlyban. 

Az erdőkre gyakorolt klímahatás fontos aspektusa a szénmegkötő képességük alakulása, hiszen a helyi 
nyelő szektorok vizsgálata és nyelő potenciáljuk és teljesítményük feltüntetése kötelező a települések 
ÜHG leltárjában. A természetes helyi karbonmegkötő képesség várható alakulása nagyon fontos a 
stratégiai célok és intézkedések megvalósíthatósága szempontjából.  

A település bár jelentős erdővagyonnal rendelkezik, az állományok elöregedéséből és a korábban 
tárgyalt klímahatásokból eredő fapusztulás miatt a szénmegkötés (és ezzel a faanyag minősége) is 
csökkenni fog. A városi zöldfelületek mellett tehát az erdők megóvására, megújítására, területük 
növelésére is akciótervet kell kidolgozni a hatályos erdőtervekkel, a természetvédelmi kezelési tervekkel 
összhangban. Szükséges és elengedhetetlen a szakmai szervezetek (civil szervezetek, mezőgazdasági 
és erdészeti egyetem, kutatóhelyek, ERTI) bevonása ezen zöldfelületi koncepció(k) elkészítéséhez. 

A mai erdőterületek korosztályszerkezetét jellemző 6 fokozatú skálán értelmezett mutató fontos 
alkalmazkodóképeségi elemet jelöl. Az alkalmazkodóképesség fontos aspektusa, hogy a fiatalabb 
erdőterületek nagyobb alkalmazkodási potenciált jelentenek. Tatán a fiatal, középkorú erdők vannak 
túlsúlyban, így ez jó adaptációs képességet eredményez. 

 

2) A projekt várható hatása az „első az energiahatékonyság” elv érvényesülésére 

A projekt eredményeképpen a fejlesztéssel érintett épületek, építmények, létesítmények 
üzemeltetésére visszavezethető energiafelhasználás összességében kedvező irányba változik, az 
alábbi műszaki megoldásoknak köszönhetően. 
 

Energiahatékonyságot növelő 
műszaki megoldás 

Projektben 
tervezett 

(igen/nem) 
Rövid leírás 

napelem-rendszer Nem Nem releváns 

napkollektor-rendszer Nem Nem releváns 

hőszivattyú rendszer Nem Nem releváns 

energiatakarékos világítótestek Nem Nem releváns 

korszerű épületszigetelés Nem Nem releváns 

árnyékolórendszer Nem Nem releváns 

hővisszanyerős szellőztető rendszer Nem Nem releváns 

egyéb korszerű gépészeti és 
vezérlési megoldások  

Nem Nem releváns 

zöldtető rendszer Nem Nem releváns 

használt víz újrahasznosítása Nem Nem releváns 
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egyéb: Nem Nem releváns 

 
A projekt eredményeképpen az infrastruktúra működtetése során felhasznált energia – a hálózati 
betáplálású forrásokon felül – az alábbiak szerint kerül biztosításra. 
 

Megújuló energiát hasznosító 
műszaki megoldás  

Projektben 
tervezett 

(igen/nem) 

Energia  
forrása 

Tervezett kapacitás 
mértéke 

napelem-rendszer Nem Nem releváns Nem releváns 

napkollektor-rendszer Nem Nem releváns Nem releváns 

hőszivattyú rendszer Nem Nem releváns Nem releváns 

egyéb: Nem Nem releváns Nem releváns 

 
A fejlesztés a megvalósítása helyszínén, illetve tágabb térségében a közlekedési igények a fejlesztés 
hatására az alábbiak szerint változnak. 
 

Közlekedési  
igény  

Közlekedési igény 
változása (növekszik / 
csökken / változatlan) 

Kapcsolódó fenntartható közlekedési mód,  
műszaki megoldás az ÜHG kibocsátás mérséklésére,  

egyéb releváns intézkedés  

egyéni változatlan 
Az egyéni közlekedési igények a fejlesztés hatására nem változnak. 
 

közösségi változatlan 

Új közösségi közlekedési útvonal, járat a fejlesztés miatt nem kerül 
kialakításra. Az intézmény bejáratánál már jelenleg is külön közösségi 
közlekedési megállóhely található. 
 

 
szállítási változatlan 

Szállítási közlekedési igények nem változnak. 
 

 
 A fejlesztés a fentiek alapján összhangban áll az 1.) pontban elemzett klímavédelmi törekvések 
teljesülését. A projekt eredményeként létrehozott korszerű infrastruktúra támogatja az 
energiafelhasználásra, illetve üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó cél teljesülését. 
 
A tervezett fejlesztések éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatának folyamata  
 
Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat olyan eljárás, amely megakadályozza, hogy az infrastruktúra 
potenciális hosszú távú éghajlati hatásoknak legyen kiszolgáltatva, egyúttal biztosítja az „első az 
energiahatékonyság” elvének érvényesülését, valamint azt, hogy a projektből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás szintje összhangban legyen a 2050-es klímasemlegességi célkitűzéssel. 
A fejlesztés keretében a feladatot az alábbi ütemezéssel hajtjuk végre. Első lépcsőben, azaz 
a támogatási kérelem összeállításakor vizsgáljuk a projekt megvalósításával összefüggő fő 
éghajlatváltozási kihívásokat, a projekt helyszínén várható energiafelhasználásváltozást, a 
klímavédelmi törekvésekhez való illeszkedést, s mindezt a megalapozó dokumentum tárgyi fejezetében 
bemutatjuk.  
Második lépcsőben, amennyiben a projektjavaslat támogatást nyer, legkésőbb az 1. mérföldkő 
teljesítéséig – párhuzamosan a részletes műszaki előkészítési-tervezési feladatokkal - végrehajtjuk az 
Európai Parlament és a Tanács 2021/1060 rendeletének 73. cikk (2) bek. j) pontja alapján elvárt 
éghajlatváltozási rezilienciavizsgálatot. 
 
A vizsgálat szakmai hátterét külső szakértő bevonásával biztosítjuk: A klímakockázati értékelést a 
Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált érvényes klímavédelmi szakértő tanúsítvánnyal rendelkező, 
lehetőség szerint környezetmérnök végzettségű személy bevonásával végezzük el. A vizsgált projekt 
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éghajlatváltozással szembeni érzékenységének, a terület kitettségének értékelése, valamint szükség 
esetén az adaptációs intézkedések meghatározása a Klímapolitika Kft. által összeállított Klímakockázati 
útmutató alapján kerül elkészítésre. 
 
A projektgazda a rezilienciavizsgálatot a műszaki előkészítéssel párhuzamosan folytatja le, így a 
létesítési-engedélyezési tervanyagokat összeállító mérnökök – különösen a gépészeti tervezők és 
építész tervezők - tevékenységét a közreműködő klímavédelmi szakértő mérnökök konzultációval, 
klímakockázati tanácsadással tudják támogatni. Ez a tevékenység nem csak a beruházásra, hanem a 
létrehozott infrastruktúra üzemeltetésére is kihatással bír, hiszen lényegében az alkalmazott 
építészeti és gépészeti megoldásoktól függ a későbbi üzemeltetés klímakockázatokkal szembeni 
védettsége, alkalmazkodóképessége és az ÜHG kibocsátás mértéke is. Ezen felül a projektgazda a 
rezliencia-vizsgálat kockázatértékelési eredményeit fel tudja használni az infrastruktúra 
üzemeltetésével, további fejlesztésével kapcsolatos egyes döntései meghozatala során. 
 
 
 
 
 

4. Költségvetés vizsgálata 

4.1. A támogatási kérelem megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és 
egyszerűsített költség elszámolási módoknak. A beruházás az európai uniós állami támogatási 
szabályok alapján támogatható. 

A projekt költségvetésébe az alábbi tevékenységek lettek betervezve: 

1.) Projekt előkészítés költségei 
 
A tervezett beruházáshoz engedélyes tervekre és a kiviteli tervek elkészítésére, valamint a 
közbeszerzés lefolytatására a pályázat támogatását követően kerül majd sor. 
 
2.) Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
 
A kivitelezés költsége tervezői költségbecslés alapján lett meghatározva.  
 
3.) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
 
Az infrastrukturális fejlesztés műszaki megfelelőségét a független műszaki ellenőr fogja ellenőrizni. 
Az akadálymentesítés feltételeinek biztosítása érdekében az akadálymentesítés szakszerű 
kivitelezésének felügyeletével rehabilitációs környezettervező szakmérnököt kíván megbízni az 
Önkormányzat, aki folyamatosan nyomon követi a kivitelezést. 
 
Nyilvánosság 
A „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” dokumentumban rögzített kötelező 
tevékenységek elvégzése a mindenkori érvényben lévő Arculati Kézikönyv rendelkezései alapján. 

· A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a 
projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése. 
· Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
· Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), 
(opcionális: pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 
képzés zárása, stb.). 
· A beruházás helyszínén A3 méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. 
· Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 
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· Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 
· TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

4.) Projektmenedzsment költség 

A projekt eredményes megvalósítása érdekében a projektmenedzsment feladatokat a megfelelő 
szakmai tapasztalattal rendelkező Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. látja el. 

5.) Szemléletformálás 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett, az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő 
elemként a pályázatba betervezésre kerül a szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása, melynek 
célja a helyi lakosság megismertetése a fenntartható közlekedéssel. A szemléletformáló akció a projekt 
fejlesztéseihez kapcsolódik, célcsoportja a település teljes lakossága. 

Tevékenység neve Költség kategória Elszámolható 
költség 

7.5 pontjában 
meghatározott 

költségkorlátoknak 
való megfelelést 
alátámasztó saját 

számítást 

Élhető települések 

Szakmai 
tevékenységekhez 

kapcsolódó 
szolgáltatások költségei 

(szemléletformálás) 

27.000.000 Ft 1,9% 

Élhető települések 
Beruházáshoz 

kapcsolódó költségek 
(kivitelezési költségek) 

1.200.000.000 Ft 88,8% 

Élhető települések 
Projektelőkészítés 

költségei (műszaki terv 
dokumentáció) 

67.400.000 Ft 5% 

Százalékos átalányalapú 
finanszírozás költségei 

Százalékos átalányalapú 
finanszírozás költségei 90.608.000 Ft 7% 

Összesen 1.385.008.000 Ft 100% 

 

 

Főtevékenység 
Projekt keretében adott 

főtevékenységre 
betervezett elszámolható 

költség (Ft) 

Projekt keretében adott 
főtevékenységre 
betervezett nem 

elszámolható költség 
(Ft) 

Települési kék infrastruktúra 
fejlesztése (vízgazdálkodási 
beavatkozások) 

1.385.008.000 Ft 0 

Belterületi zöld infrastruktúra 
fejlesztése 

- - 

Közösségi, kulturális, sportolási 
infrastruktúra, IKT és okos 
települési fejlesztések 

- - 

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

- - 

Hulladékkezelés, kármentesítés - - 
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5. Területspecifikus értékelési szempontokhoz illeszkedés bemutatása 

Jelen fejlesztés 5 prioritáshoz kapcsolódik, amelyek a következők.  

1.Versenyképes városegyüttesek 

Tata szerepel a prioritás területi relevanciájában.  

1.1. Lakóterületek és városi környezet vonzerő fejlesztése 

A népességmegtartó képesség növelése érdekében a lakóterületek és a városi környezet vonzerő 
fejlesztését külön intézkedésként kezeli a prioritás. Ennek keretében megújul számos közterület, 
kulturális és közigazgatási intézmény, nagyobb hangsúlyt kapnak a leromlott városrészek, lakótelepek 
rehabilitációi. 

- A kékinfrastruktúra fejlesztés hozzájárul ezen prioritáshoz. 

1.3 Ellátó infrastruktúra fenntartható fejlesztése   

- A csapadékvíz elvezetése alapvető infrasrtuktúrális igény a településeken 

5. Emberkincs óvása és erősítése 

5.3.Mentális és fizikai egészségmegőrzés/fejlesztés   

Az intézkedésben foglaltak szerint az egészségmegőrzés első lépése a megelőzés, mind a lelki, mind 
a fizikai egészség területén.   

- Az esetleges károk vonatkozásában fontos a megelőzés, amelyek akár az emberéletre is 
veszéllyel lehetnek. 

1.2. A projekt keretében fejlesztett vonalas létesítmény hossza  

A tervek alapján 3000 m felett. 

1.3. A projektben tervezett vízvisszatartás  

2.5 pontban bemutatásra került. Késleltetett levezetés és beszivárogtatással. 

1.4. A projekt komplexitása  

Jelen projekt a Felhívás A) főtevékenységéhez, a Települési kékinfrastruktúra fejlesztése kapcsolódik, 
ezen belül azonban több altevékenység megvalósítása is tervezett.  

I. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, 
rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a településen 
tapasztalható klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésének elősegítésével 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok 
és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt 

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése 

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, 
amelyek segítik a csapadékvíz helyben tartását 

III.Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli 
megoldások alkalmazásával (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről 
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elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák) 

a) Mederkotrás, holtágak, vízfolyások rehabilitációja/rekonstrukciója/rekreációja, 
belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései 

2.1. A projekt eredményeként növekszik a település biológia aktivitása vagy a zöldfelületek mérete   

Az esőkertek vonatkozásában növekszik a település zöldfelületeinek mérete. 

2.2. "A" Települési kék infrastruktúra fejlesztése főtevékenység megvalósítása esetén a projekt az ITP- 
ben lehatárolt településdifferenciálási szempontoknak megfelelő településen valósul meg   

Által-ér völgyében (T1) nevesített. 

2.3. A projekt tartalmaz a települési zöldhulladék hasznosítására irányuló projektelemet   

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.  

2.4. E) főtevékenység esetén a projekt barnamezős területtel érintett településen valósul meg   

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.   

3.1. A projekt tartalmaz IKT technológiákhoz kapcsolódó (okos város, okos település) fejlesztéseket   

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.   

3.2. A projekt komplex turisztikai térségek és/vagy szelíd turisztikai térségek célterületén valósul meg   

Tata a megyei ITP alapján a komplex és a szelíd turisztikai térségek célterületébe is tartozik.   

4.1. A projekt hozzájárul a gazdasági területekhez kapcsolódó közlekedési szolgáltatások 
fejlesztéséhez   

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.   

4.2. A projekt javítja a fenntartható közlekedési infrastruktúrát, és segíti a települési és térségi mobilitást  

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.   

5.1. Hozzájárul a projekt az alábbi értékkategóriák bemutatásához, hasznosításához: - helyi 
ipartörténeti/ kultúrtörténeti/ épített értékek/ természeti értékek  

A fejlesztendő létesítmény nem szerepel értékként a Területspecifikus melléklet vonatkozó értékelési 
szempontjánál felsoroltakban.  

5.2. A projekt hozzájárul a településen (településeken) az egészséges életmód és életvitel 
terjesztéséhez, az egészséges környezet fejlesztéséhez  

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság mellett, az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő 
elemként a pályázatba betervezésre kerül a szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása, melynek 
célja a helyi lakosság megismertetése a fenntartható közlekedéssel. A szemléletformáló akció a projekt 
fejlesztéseihez kapcsolódik, célcsoportja a település teljes lakossága. 

5.3. A projekt fejleszti és/vagy bővíti a helyi közösségi, kulturális, lehetőségeket, tereket, 
szolgáltatásokat  

Ez a pont a projekt kapcsán nem releváns.   
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6. Önértékelés 
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

1.  Illeszkedés a TOP Plusz céljaihoz   

Minden tevékenységre vonatkozóan  

1.1 
A projekt illeszkedik a felhívás céljához. 
A fejlesztés a felhívásban szereplő 
célokat teljesíti, illetve azokhoz 
hozzájárul. 

megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 

1.2 

A támogatást igénylő és a támogatási 
kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 
1.2. pontjában és az ÁÚF 21-27 c. 
dokumentumban meghatározott kizáró 
okok alá. 

megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 

1.3. 

TKR kiemelt eljárásrendű projekt 
esetében a támogatási kérelem tartalma 
megfelel az illetékes területi szereplő 
által, a vonatkozó Integrált Területi 
Programban meghatározott, és a TOP 
Plusz Monitoring Bizottsága által 
jóváhagyott területi kiválasztási 
kritériumoknak és az illeszkedés 
minden kiválasztási kritérium 
vonatkozásában külön ismertetésre 
került, az illeszkedés mindezek alapján 
igazolt. 
Az illeszkedés a PET-ben szöveges 
formában kifejtésre került. Az adott 
területi szereplő területi kiválasztási 
kritériumok szempontjai jelen felhívás 
terület-specifikus mellékleteinek a 8.2. 
pontjában találhatóak. Megfelelt 
minősítés csak akkor adható, ha a 

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns Nem releváns 
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

támogatási kérelem valamennyi 
szempontnak megfelel. 
TKR standard eljárásrend esetében nem 
releváns minősítést szükséges adni. 

Kizárólag a „A”, „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

1.3. 

Városi jogállású település esetén, valamint 

nem városi jogállású, de választható 

tevékenységként a projekt keretében ilyen 

dokumentumot készítő települések 

számára a projekt illeszkedik az Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához vagy 

településfejlesztési tervhez. Amennyiben a 

város nem rendelkezik ilyen stratégiai 

dokumentummal, vállalja, hogy a projekt 

keretében kidolgozza azt, illetve 

amennyiben nem illeszkedik a meglévő 

stratégiához, vállalja, hogy legkésőbb az 1. 

mérföldkőig módosítja azt és igazolja az 

illeszkedést. 

 

megfelelt/nem felelt meg/Nem 

releváns 
Megfelelt 

2. Szakmai indokoltság, megalapozottság   

Minden tevékenységre vonatkozóan  

2.1 
A helyzetelemzés az elvárásoknak 
megfelelően készült és alátámasztja a 
tervezett fejlesztés indokoltságát, 
szükségességét. 

megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 

2.2 

A projekt csak a jelen Felhívás 2.1. 

pontjában meghatározott támogatható 

tevékenységekhez igényel támogatást, 

valamint a projektjavaslat tartalma megfelel 

a 2.3., 5. és 6.2. pontban foglalt 

elvárásoknak. 

megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 

Kizárólag az „A” főtevékenységhez kapcsolódóan  
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

2.3 
A tervezett szakmai koncepciót az 
illetékes TVT vizsgálta és csatolásra 
került a vonatkozó szakvéleménye.  

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

Megfelelt 

2.4 

A támogatási kérelemben bemutatott 
korábbi káresemények mértéke, 
gyakorisága, okozott kárértéke, a 
védendő értékek vagy a fejlesztés 
szükségességének bemutatása alapján 
a fejlesztési igény megalapozott, a 
projekt megvalósítása indokolt. 
Meglévő csatornahálózat korszerűsítés 
esetében a kiinduló műszaki állapot 
szövegesen és fotódokumentációval 
bemutatásra került. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

Megfelelt 

2.5 

Amennyiben a talaj és 
talajvízadottságok lehetővé teszik, 
előnyben részesíti az alkalmazott 
műszaki vagy természetközeli megoldás 
a vízvisszatartást, késleltetett 
levezetést, erózióvédelemmel; lehetővé 
téve a területi beszivárgás elősegítését.  
(Pl. magas talajvízállású területeken ennek 

tervezése nem releváns, azonban minden 

ilyen esetben szükséges ezt bemutatni.) 

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns Megfelelt 

A „B” és „C” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.6 
Az igényfelmérés megtörtént és 

alátámasztja a fejlesztés céljait. 

megfelelt/nem felelt 
meg/nem releváns 

Nem releváns 

Kizárólag a „D” főtevékenységhez kapcsolódóan  

2.7 

A beruházás biztosítja a biztonságos 

közlekedési feltételeket valamennyi 

közlekedő számára. 

A projekt a közúti közlekedésről szóló 

1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével 

összhangban került tervezésre valamennyi 

megfelelt/nem felelet 
meg/nem releváns 

Nem releváns 
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

érintett közlekedő igényeinek a 

figyelembevételével. 

(Ezért a beavatkozás tervezése és 

megvalósítása során úgy kell eljárni, hogy 

a biztonságos közlekedési feltételek 

valamennyi közlekedő számára 

biztosítottak legyenek. Ezért a gyengébb 

közlekedők védelme érdekében a 

gyalogos, kerékpáros és a közösségi 

közlekedési módok biztonságos 

közlekedési feltételeinek a fejlesztését és 

kialakítását is tervezni szükséges a 

beavatkozásokban. Az egyes közlekedési 

módok tervezésének az elhagyása akkor 

lehetséges, ha az adott beruházásnak ilyen 

közlekedési mód felülete vagy útvonala 

egyértelműen nem a része. 

A támogatást igénylő projektötlet esetén 

fentiekről a PET-ben nyilatkozik, részletes 

műszaki dokumentációval rendelkező 

projekt esetén a fentieknek való 

megfelelést a PET-ben részletezi, továbbá 

a feltétel teljesülése a megalapozó igazoló 

dokumentumokban, és a műszaki 

tervekben kerül ellenőrzésre. 

Kizárólag SUMP készítésére vagy 

felülvizsgálatára vonatkozó projekt 

esetében nem releváns.) 

2.8 
 

Kerékpárosbarát fejlesztés esetén 
bemutatásra került a beruházás területét 
szemléltető vázlatos, térképi átnézet rajz 
vagy nyomvonalterv a felhívás 2.3. IV. 4) 
b) pontjában meghatározottak szerint 
(pl.: kerékpárosbarát településrészre, 
kerékpárosbarát településre, vagy 

megfelelt/nem felelet 
meg/nem releváns 

Megfelelt 
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

településeket összekötő 
kerékpárforgalmi útvonalra 
vonatkozóan). 
(Kizárólag SUMP készítésére vagy 

felülvizsgálatára vonatkozó projekt 

esetében nem releváns.) 
Kizárólag az „A” és „D” főtevékenység esetében 

2.9 

 A kötelező szemléletformáló és tájékoztató 

programok betervezésre és bemutatásra 

kerültek. 

megfelelt/ 

nem felelet meg/ 

nem releváns 

Megfelelt 

Kizárólag az „E” főtevékenység esetében  

2.10 

Barnamezős terület kármentesítése esetén 

a Felhívás 13.3. pont fogalomjegyzékében 

a „Barnamezős terület” fogalomnak való 

megfelelés igazolásra került (Projekt-

előkészítő Tanulmányban). 

megfelelt/nem felelt meg/nem 

releváns 
Nem releváns 

3. Fenntarthatóság, horizontális 
szempontok   

Minden tevékenység esetében  

3.1 

A tervezett tevékenység hosszú távú 
(legalább 5 éves) fenntartásának 
intézményi, műszaki és pénzügyi 
háttere bemutatott. A projekt pénzügyi 
fenntarthatósága biztosított, a 
támogatást igénylő megfelelően 
felmérte és biztosítani képes az 
üzemeltetési, karbantartási, pótlási 
költségeket. 

megfelelt/részben 
megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 

3.2 
A támogatási kérelem megfelel a 

horizontális elvárásoknak. 

megfelelt/részben 

megfelelt/nem felelt meg 
Megfelelt 

4. Költségvetés vizsgálata   

Minden tevékenység esetében  
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 Értékelési szempont 
Minősítés 

(Megfelelt/Nem felelt 
meg/Részben 

megfelelt/Nem releváns) 
Önértékelés 

4.1 

A támogatási kérelem megfelel a 

Felhívásban meghatározott 

költségkorlátoknak és egyszerűsített 

költség elszámolási módoknak. 

 

A beruházás az európai uniós állami 

támogatási szabályok alapján 

támogatható.  

 

megfelelt/nem felelt meg Megfelelt 
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Területspecifikus (pontozásos) értékelési szempontok önértékelése: 

 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) Önértékelés pontszáma 

1.1 

A megvalósítandó projekt 

közvetlenül és/vagy közvetetten 

hány megyei területfejlesztési 

stratégiai prioritáshoz kapcsolódik? 

Nem kapcsolódik: 0 pont 

1 prioritáshoz kapcsolódik 5 pont 

2 prioritáshoz kapcsolódik 8 pont 

2-nél több prioritáshoz kapcsolódik 10 pont. A 

pontszám mind közvetlen, mind közvetett 

kapcsolódás esetén jár. 

Közvetlen a kapcsolódás, amikor a projekt/az 

adott tevékenység egyenesen a prioritásban 

szereplő terület fejlesztésére, a prioritás 

célkitűzéseinek megvalósítására irányul. 

Közvetett a kapcsolódás, amikor nem, de a 

megvalósított tevékenységek hatással vannak 

a prioritás alá tartozó ágazatra, területre. 

A megyei területfejlesztési stratégia 4 prioritásához 

is kapcsolódik. 

1.Versenyképes városegyüttesek 

1.1. Lakóterületek és városi környezet 

vonzerő fejlesztése 

1.3 Ellátó infrastruktúra fenntartható fejlesztése   

5. Emberkincs óvása és erősítése 

5.3.Mentális és fizikai 

egészségmegőrzés/fejlesztés   

 

 

 

 

 

 

6 pont 

1.2 

A projekt keretében fejlesztett 

vonalas létesítmény hossza (út, 

járda, kerékpárút, vízelvezető árok, 

vízfolyások) 

0-600 m 5 pont, 601-1500 m 8 pont 1501-

3000 m 10 pont 3000 m < 15 pont 
3000 felett 15 pont 

1.3 
A projektben tervezett a 

vízvisszatartás 

0 pont, ha nem 

3 pont, ha késleltetett levezetéssel, 

5 pont, ha beszivárogtatással, 

7 pont, ha vízgazdálkodási tározó tó 

kialakításával tervezett. 

Késleltetés és beszivárogtatás 

 

 

7 pont 

1.4 A projekt komplexitása 

A projektben tervezett, a felhívásban szereplő 

egyes önállóan támogatható főtevékenységek 

(A)-E) jelűek) alá sorolandó 

altevékenységeket (római számokkal jelöltek) 

külön-külön 2-2 ponttal jutalmazandóak. 

Komplexnek ítélt a projekt ha több 

főtevékenységhez tartozó altevékenység 

tervezett, de akkor is, ha egy 

főtevékenységhez tartozóan tervezett több 

altevékenység megvalósítása. 0 pont, ha 

csak egy altevékenység tervezett a 

projektben. Az adható összpontszám 10 pont. 

Jelen projekt a Felhívás A) főtevékenységéhez, a 

Települési kékinfrastruktúra fejlesztése 

kapcsolódik, ezen belül azonban több 

altevékenység megvalósítása is tervezett.  

I. Belterület klimatikus és fizikai védelmét szolgáló 

vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, 

rekonstrukciója az integrált-csapadékvíz-

gazdálkodás céljainak figyelembe vételével és a 

településen tapasztalható klímaváltozás okozta 

negatív hatások mérséklésének elősegítésével 

a) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó 

(drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és 

egyéb, a belterület védelme szempontjából 

indokolt 

8 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) Önértékelés pontszáma 

b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető 

hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése 

c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását 

lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, 

amelyek segítik a csapadékvíz helyben tartását 

III.Belterületet veszélyeztető vízfolyások/állóvizek 

lokális vízkár elhárítási fejlesztései természetközeli 

megoldások alkalmazásával (belterületen 

áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a 

belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó 

vízfolyások/állóvizek és belvízelvezető csatornák) 

a) Mederkotrás, holtágak, vízfolyások 

rehabilitációja/rekonstrukciója/rekreációja, 

belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései 

 

2.1 

A projekt eredményeként 

növekszik - a település biológiai 

aktivitás értéke* és/vagy - 

zöldfelületeinek mérete és/vagy - 

legalább egy elemmel bővül az 

érintett zöldterület közösségi vagy 

kulturális, sport, rekreációs 

funkciója 

0 pont, ha a projekt nem eredményezi a 

település biológiai aktivitásértékének, 

zöldfelületei méretének növekedését és nem 

bővül az érintett zöldfelület funkciója vagy 

nem tartalmaz erre vonatkozó tevékenységet 

a projekt 5-5 pont teljesülő szempontonként, 

max 15 pont. 

Az esőkertek vonatkozásában növekszik a 

település zöldfelületeinek mérete. 
10 pont 

2.2 

"A" Települési kék infrastruktúra 

fejlesztése főtevékenység 

megvalósítása esetén a projekt az 

ITP-ben lehatárolt 

településdifferenciálási 

szempontoknak megfelelő 

településen valósul meg, és ez a 

támogatási kérelemben 

bemutatásra kerül. 

a.) 0 pont, ha a projekt nem az ITP-ben 

lehatárolt településdifferenciálási 

szempontoknak megfelelő településen valósul 

meg. 

b.) 5 pont, ha a fejlesztés a komplex 

vízgazdálkodás célterületein valósul meg. c.) 

10 pont ha a projekt helyszíne: - a Cuhai 

Bakony-ér és Concó vízgyűjtője kisvárosa, 

vagy kedvezményezett járás 1000 fő alatti 

települése; vagy - az Által-ér- vízgyűjtőn az 

Oroszlányi vagy a Tatai járás települése; 

vagy- az Únyi- és Kenyérmezei-patak 

vízgyűjtője középső és alsó szakaszain 

található község vagy az Esztergomi tengely 

és hídfőváros térség városa, nagyközsége. 

Által ér vízgyűjtő 5 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) Önértékelés pontszáma 

d.) 15 pont: b.) és c.) feltétel egyidejű 

teljesülése esetén 

2.3 

A projekt tartalmaz a települési 

zöldhulladék hasznosítására 

irányuló projektelemet 

0 pont, ha nem 3 pont, ha igen, és ez a 

támogatási kérelemben bemutatásra került. Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 

2.4 

E) főtevékenység esetén a projekt 

barnamezős területtel érintett 

településen valósul meg 

0 pont, ha nem 10 pont, ha igen, és ez a 

támogatási kérelemben bemutatásra került. Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 

3.1 

A projekt tartalmaz IKT 

technológiákhoz kapcsolódó (okos 

város, okos település) 

fejlesztéseket. 

0 pont, ha nem tartalmaz a projekt. 

Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 

3.2 

A projekt komplex turisztikai 

térségek és/vagy szelíd turisztikai 

térségek célterületén valósul meg 

0 pont: nem 10 pont: igen, és ez a támogatási 

kérelemben bemutatásra került. 
A projekt a komplex és szelíd turisztikai térségek 

célterületén valósul meg 
10 pont 

4.1. 

A projekt hozzájárul a gazdasági 

területekhez kapcsolódó 

közlekedési szolgáltatások 

fejlesztéséhez. 

0 pont: nem 10 pont: igen, és ez a támogatási 

kérelemben bemutatásra került. 
Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 

4.2 

A projekt javítja a fenntartható 

közlekedési infrastruktúrát, és 

segíti a települési és térségi 

mobilitást 

0 pont: nem 

5 pont: a 2021-27 közötti időszakban 

fejleszteni tervezett kerékpárutat, vagy annak 

egy szakaszát valósítja meg (KEM ITP 9.6. 

melléklet), és ezek a támogatási kérelemben 

bemutatásra kerültek, további 5 pont: a 

projekt -a Városhálózati csomóponti 

térségben ipari parki területekkel közvetlen 

határos, vagy azzal bíró községekben, vagy 

járásszékhely városokban valósul meg vagy -

az Esztergomi tengely és hídfőváros térség 

területén ipari parkkal rendelkező városokban 

valósul meg (KEM ITP 9.1. és 9.3. mellékletei 

alapján 

Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 

5.1. 

Hozzájárul a projekt az alábbi 

értékkategóriák bemutatásához, 

hasznosításához: - helyi 

ipartörténeti/ kultúrtörténeti/ épített 

értékek/ természeti értékek 

Nem válasz esetén: 0 pont 

Értékkategóriánként 2-2- pont 

Nem szerepel az értékként felsoroltakban 0 pont 
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 Értékelési szempont 
TSM szerint adható pontszám és értékelési 

szempontrendszer Önértékelés (szövegesen és pontszámmal) Önértékelés pontszáma 

5.2. 

A projekt hozzájárul a településen 

(településeken) az egészséges 

életmód és életvitel terjesztéséhez, 

az egészséges környezet 

fejlesztéséhez. 

0 pont: nem 

5 pont, ha a projekt hozzájárul az egészséges 

életmód és életvitel terjesztéséhez, az 

egészséges környezet fejlesztésre vonatkozó 

szemléletformáló projektelem 

megvalósításával 

10 pont, ha az egészséges életmód és 

életvitel terjesztésére, az egészséges 

környezet fejlesztésére vonatkozó 

szemléletformáló projektelem megvalósítása 

mellett sport és rekreációs funkció 

megújítását és/vagy létrehozását is célozza a 

fejlesztés. 

Tartalmaz szemléletformálás és sport és 

rekreációs funkció megújítását és/vagy 

létrehozását is célozza a fejlesztés. 

10 pont 

5.3. 

A projekt fejleszti és/vagy bővíti a 

helyi közösségi, kulturális, 

lehetőségeket, tereket, 

szolgáltatásokat. 

0 pont: nem bővíti 

5 pont: helyi közösségi vagy kulturális célú 

létesítmény megújítását célozza 

10 pont: helyi közösségi vagy kulturális célú 

létesítmény megújítását és új funkcióval való 

bővítését célozza 

Jelen projekt esetében ez nem releváns. 0 pont 



 

63 

7. Projekt-előkészítő tanulmány mellékletei 

1) Átnézeti helyszínrajz a beruházással érintett terület, helyszín lehatárolásáról a települési 

szövetben (térkép); 

2) A tervezett fejlesztések helyszínrajzi bemutatása (kérjük az egyes műszaki beavatkozásokat 

méretarányos térképen megjelölni); 

3) „A” főtevékenységnél Vízkáreseményeket igazoló dokumentumok (jegyzőkönyvek, határozatok, 

fényképek, egyéb igazoló dokumentumok) – amennyiben releváns; 

4) Meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció.  

5) Terület-specifikus értékelési szempontok által elvárt további dokumentumok – amennyiben 

releváns. 


