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BEVEZETÉS 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban 

törvény) 46. §-a (1) bekezdése e.) pontja alapján a települési önkormányzat a környezet 

védelme érdekében elemzi, értékeli illetékességi területén a környezet állapotát, és erről 

legalább évente egy alkalommal tájékoztatja a lakosságot. A törvény 51. § (3) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a lakosság tájékoztatása érdekében évente a lakóhelyi környezet 

állapotáról az önkormányzat beszámolót tesz közzé. 

 

A beszámoló a 2019-2024 ciklusidőszakra megalkotott Lábatlan Város Települési 

Környezetvédelmi Program 2021. évben végrehajtott legfontosabb környezet- és 

természetvédelmi feladatainak, eseményeinek dokumentálására szolgál, illetve lehetővé teszi 

a város környezeti állapotával kapcsolatos főbb információk összegyűjtését és nyilvánosságra 

hozatalát. 

 

Az összeállítás célja, hogy abból az érdeklődők valós információkat kaphassanak közvetlen 

környezetük helyzetéről, illetve megismerhessék az Önkormányzat által az elmúlt évben 

végzett tevékenységet is. 



 4 

KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA 

 

1) Levegő 

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 3§ alapján a települések 

környezetvédelmi programjában érvényesíteni kell. Levegőtisztaság védelmi vonatkozásban a hatósági 

jogkört a 306/2010. (XII.23.) kormányrendelet 36 § határozza meg. 

 

A település a 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint a 3. Komárom-Tatabánya- 

Esztergom légszennyezettségi zónába tartozik, mely alapján a szilárd szennyezők (PM10), PM10 arzén a 

D, a talaj közeli ózon az O-I, nitrogén dioxid a C, a kéndioxid, benzol, PM10 kadmium az E, a 

szénmonoxid, PM10 nikkel, PM10 ólom az F, PM10 benz-pirén a B zónacsoportba lett besorolva. A fenti 

rendelet alkalmazásában a zónacsoport a légszennyezettség alapján kijelölt olyan terület egység, 

melyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a szennyezőanyag koncentráció 

tartósan, vagy időszakosan a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011 (I.14.) VM rendelet 5. számú mellékletében 

meghatározott tartományok valamelyikébe esik. 

 

A szennyezőanyagok közül a hagyományos légszennyező anyagok - kén-dioxid, szén-monoxid, 

nitrogén-oxidok, és a szilárd porkibocsátás befolyásolják leginkább a környezeti levegő állapotát, de 

nem mellőzhetők a szerves szennyezők sem.  

 

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások folyamatos mérést 

végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a manuális hálózat (RIV) 

pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes 

helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik. A hálózat szakmai irányítása az 

Agrárminisztériumhoz tartozik, a rendszer szakmai irányításának operatív, valamint a 

minőségirányítás feladatait az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-

védelmi Referencia Központ (LRK) látja el. A mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei 

kormányhivatalok (korábban: környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata, a 

hálózat egyes háttérállomásainak üzemeltetése (K-puszta, Farkasfa, Hortobágy) az OMSZ-hoz 

tartozik. 2020. évben a kén-dioxid komponens az OLM manuális mérőhálózatban történő mérése 

megszűnt az összes mintavételi ponton. A méréseket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

végzi el, a 6/2011. (I.14.) VM rendelet 8. melléklete szerint indikatív mérések formájában. Az 

állomások adatai a www.levegominoseg.hu honlapon érhetőek el. Lábatlanra vonatkozóan a 2020. 

évtől már csak a NO₂ szennyezettséget követhetjük nyomon, a SO₂ és szállópor mérés megszűnt. 

 

A településen számos ipari vállalat és vállalkozás működik. A város levegőminőségét befolyásolja a 

közlekedés, a fűtési rendszerek és az ipar kibocsátásai, melyek pont-, diffúz-, és vonalforrásként 

terhelik a környezeti levegőt. A nitrogén-dioxid jelentős része a közlekedésből származik. Az RIV 

hálózat által a 2020. év során a településen mért adatok alapján megállapítható, hogy a NO₂ 

tekintetében a településen egészségügyi határérték túllépés nem történt, a légszennyezettségi index 

átlagos értéke jó (2). A NO₂ szennyezettség éves átlaga 21,03 µg/m³ érték 56 db mérés alapján került 

meghatározásra. A legmagasabb szennyezettségi érték a mintavételek során 47,79 µg/m³ volt. 

http://www.levegominoseg.hu/
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A KSH nyilvántartása alapján település lakásállománya 2021-ben 2089 db. A házak 64,1 %-ában már 

bevezették a földgáz alapú fűtést. A településen szolgáltatott gáz mennyisége 4972 1000m³, melyből a 

háztartások fogyasztása 1780,6 1000m³. A településen a villamos energia fogyasztok száma 2828 db, 

melyből a lakossági fogyasztók száma 2585 db. A szolgáltatott villamos energia mennyisége 17.996 

1000 kWh, melyből a lakossági fogyasztás 6438 1000kWh. 

 

Jellemző az állattartás, de nem nagy létszámban csupán a saját szükségletek biztosítására. Nagy 

állattartó telep a településen nem található, így az állattartásból eredő levegőterhelés nem jellemző.  

 

Az önkormányzati ingatlanok gyommentesítése közmunkások bevonásával történik. A rendszeresen 

tisztított közterület mérete 22,4 ha, az önkormányzat tulajdonában lévő zöld terület nagysága 53,6 ha. 

 

A tavasztól késő őszig terjedő időszakban rendszeres feladat az allergén pollent termelő 

gyomnövények elleni védekezés. Az allergén gyomnövények gyérítése az Önkormányzat tulajdonában 

lévő kül-, és belterületi ingatlanokra vonatkozik. A gyomnövények, különösen a parlagfű megjelenése 

esetén évi háromszori kaszálás az előirányzott tevékenység. A gyomok mellett feladat az allergiát 

kiváltó fafajok visszaszorítása is.  

 

A parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén, belterületen a jegyző, külterületen a megyei 

kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatósága az eljáró hatóság. Minkét hatóság saját felderítés, 

illetve bejelentés alapján az allergén növényfajok pollenszórásának megakadályozása érdekében 

közérdekű védekezést rendelhet el. 2021-ban településünkön közérdekű védekezés elrendelésére nem 

került sor.  

 

A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használatának, a köztisztaság 

fenntartásának, környezetünk védelmének és az állattartás szabályozására a 15/2016. (IX.28.) számú, 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 

önkormányzati rendelet szolgál. 

 

2) Klíma 

A 2021. évben elkészült Lábatlan és Nyergesújfalu város közös klímastratégiája a KEHOP-1.2.1-18-

2018-00045 azonosítószámú pályázat keretében. Lábatlan és Nyergesújfalu Város Önkormányzata, 

valamint a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért Alapítvány konzorciumában megvalósított 

projekt célja a társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszereknek a jelenlegi és várható jövőbeli 

éghajlathoz és annak hatásaihoz igazítása, annak érdekében, hogy a negatív hatások mértéke 

csökkentésre kerüljön, és / vagy megkönnyítsék a kármentesítés tervezését. Vagyis a fő cél a két 

település alkalmazkodóképességének növelése, az ellenálló-képesség kialakítása. Fontos, hogy az 
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alkalmazkodás elvei általánosan bekerülhessenek a döntéshozatali folyamatokba. A stratégia 

kidolgozása mellett létrejött a projekt keretében egy települési éghajlat-változási platform helyi 

gazdasági, civil szerveztek és a lakosság képviselőinek részvételével, akik a projekt megvalósítás 

minden fázisában aktívan részt vettek. Szemléletformálási tevékenység keretében 1610 fő vehetett 

részt klímaalkalmazkodással kapcsolatos akcióban. 

 

A 2021. évre vonatkozó Lábatlanon a Sport utca 19. szám alatt található sportpályán elhelyezett 

meteorológiai mérőállomás adatai alapján a településen lehullott csapadék mennyisége 532 mm volt. 

A legtöbb csapadék (102 mm). - az éves mennyiség 19%-a - májusban hullott le hullott le.  
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Júliusban összességében nem hullott jelentős mennyiség (74 mm), ami viszont szinte két nap alatt 

érkezett meg (50,2 mm). A legtöbb csapadék egy nap alatt májusban hullott (32 mm).  

 

A 2021. évben a hőségnap, amikor a maximális hőmérséklet meghaladta a 30 Cͦ-t 59 alkalommal 

fordult elő. Forró napot, amikor a hőmérséklet maximuma a 35 Cͦ -t haladta meg 38 alkalommal 

szenvedtük el. Harmadfokú hőhullám, amikor az átlaghőmérséklet legalább 3 napig 27 ͦC-t elérte, vagy 

meghaladta júniusban, júliusban és augusztusban is előfordult 1-1 alkalommal. 

 

3) Zaj-, és rezgésterhelés 

Lábatlan területén a legjelentősebb környezeti zajterhelés a közlekedésből adódik. A 10. számú 

főközlekedési út a településen halad keresztül, emiatt az átmenő személy- és gépkocsiforgalom, illetve 

a nagyobb ipari üzemek termelését kiszolgáló tehergépkocsi forgalom okoz a megengedettnél nagyobb 

környezeti zaj- és rezgésterhelést. 

A hagyományos fésű rendszerben épült faluban (a korábbi Piszke településrészen) a házak szorosan az 

út mellett épültek. A főutcát betöltő út szélessége és minősége nem a jelenlegi teherforgalomra 

méretezett. Mindezek következményeként az út mellett lévő házakban nagy zaj és rezgés érzékelhető. 

A fő problémát a nagy tömegű teherautók, kamionok jelentik.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007 (X.29.) kormányrendelet 

tartalmazza az önkormányzat jegyzőjének zaj-, és rezgésterheléssel kapcsolatos feladatkörét, valamint 

a betartandó zajterhelési határértékeket.  

 



 7 

4) Élővilág 

A településen két országos jelentőségű, különleges földtudományi és táji értéket képviselő védett 

terület található, a Lábatlani Tölgyháti-kőfejtő és a Köszörűkő-bánya, melyek országos jelentőségű 

földtani alapszelvénnyé nyilvánításáról 2014-ben született döntés. Mindkét alapszelvény védettségi 

kategóriája természeti érték.  

2021-ben az önkormányzat természetvédelmi engedélyt kért és kapott a Köszörűkő-bányaudvar 

területén és a bányafalon felszaporodott bálványfa egyedek vegyszeres kezelésére és eltávolítására. Az 

engedély 2023. március 15-ig ad lehetőséget a kezelés elvégzésére. A 2021. évben a bányaudvar és a 

bányafal alsó harmadában kinőtt egyedek vegyszeres kezelése történt meg. 

Helyi védettséget a Gerenday Kert élvez, védettséget elrendelő határozat száma: 6/2012 (II.10.) A 

Gerenday Kert természetvédelmi kezelési feladatainak elvégzéséért Lábatlan Város Önkormányzat a 

felelős. A Kert területén végzett beavatkozások elvégzéséhez, valamint Lábatlan Város 

Önkormányzat, és annak intézményei által szervezett rendezvényeken kívül más rendezvények 

lebonyolításához Lábatlan város jegyzőjének engedélye szükséges. 

5) Föld 

A településen a belterület 584 ha, a külterület 2049 ha, a zártkert 94 ha nagyságú. A hasznosítási 

módok közül a legjellemzőbb az erdő művelési ág (925 ha 0103 m2). A mező művelési ág területe 905 

ha 0209 m2, a gyep művelési ág területe 490 ha 0263 m2 a szántó művelési ág területe 396 ha 5167 m2. 

A területek átlagos AK értéke: szántó 14.88 AK, szőlő 20.47 AK, gyümölcs 40.00 AK.  

A településen található felhagyott hulladéklerakó 2013-ban rekultiválásra került, a rekultiváció 

eredményeinek fenntartása, az erdősülés megelőzése érdekében legeltetéssel történik meg a kezelése. 

A településen található 2011-ben rekultivált dögkút területének fenntartása keretében csak a terület 

kaszálására került sor. A településen keletkező állati eredetű hulladékok az ATEV Állatifehérje-

feldolgozó Zrt-nek kerülnek átadásra. A gyűjtőkonténer a lábatlani 20-as hrsz-ú ingatlanon került 

kihelyezésre, ürítése eseti jellegű. A 2021. évben átadott hulladék mennyiség 784 kg. 

 

6) Vizek 

A vizek állapotbemutatása során a felszíni és felszín alatti vizeket egyaránt meg kell említeni. 

 

Felszíni vizek 

A település meghatározó vízfolyama a Duna, melynek nyugalmi talajvízszintje a part menti sávban 2-4 

méter közötti, míg a Duna-parttól távolabb, délre 11 m körüli. A Duna vizének monitorozását az 

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség látja el.  

Lábatlanon 5 db patak található: a Lábatlani-, Piszkei-, Haraszti-, Fuchs-, és a Sziklai-patak. A patakok 

a település közigazgatási határán belül erednek és északi irányba folyva a befogadó Dunába ömlenek. 

A patakmedrek karbantartásában a 2021. évben Önkormányzat által foglalkoztatott közcélú 

foglalkoztatottak végezték el. Munkájuk során sor került a medrek gyommentesítésére, a mederben 

kinőtt fák kivágására, a hulladék összegyűjtésére. 

Lábatlanon 100 %-os szintre kiépített vízellátó hálózaton keresztül biztosítják a vezetékes 

ivóvízellátást. Az ivóvíz és szennyvíz hálózat kezelői és üzemeltetői Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. látja 

el. Lábatlan lakosságának vízszükségletét a Dunából csápos kutakkal nyert ivóvízzel biztosítja.  

A hálózat és a tároló medencék vízminőségét az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt rendszeresen, havi egy 

alkalommal vizsgálja. Általánosságban elmondható, hogy a vízminőség állandó és jó a város egész 

területén. Az ÉDV Zrt felügyeleti szervei a Kormányhivatalok, valamint az Országos 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Főfelügyelőség, önkormányzatok jegyzői. 

Vannak olyan ingatlanok, melyek nem csatlakoztak a vezetékes ivóvízhálózathoz. Ezek száma 

csekély, itt a családok közkutakból biztosítják ivóvizüket. 

 

A település csapadékvíz hálózata zárt csatornákból, illetve nyílt árkokból áll. A csapadékvíz elvezető 

rendszer üzemeltetője az Önkormányzat, míg az összes csapadékvizet és a tisztított szennyvizet 

befogadó Duna folyam a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság kezelésében 

van. 
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A csapadékvíz elvezető rendszer állapota települési szinten meglehetősen leromlott. Felújítása 

indokolt.  

 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek minőségét az országos felszín alatti törzshálózatban kijelölt helyeken vizsgálják. 

A település felszín alatti vizeinek minőségére kiemelten kezelendő veszélyforrást jelentenek az 

ingatlanokon található szikkasztók, melyekből elszivárgó szennyvíz a talajvízbe, a vízfolyásokba 

kerülhet. A nem szakszerűen kialakított szennyvízgyűjtők potenciális veszélyforrást jelentenek a 

felszíni és felszín alatti vizekre. Az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. nyilvántartása alapján a kiépült 

csatornahálózatra a lakosság 11,6%-a nem kötött rá. 

A település közigazgatási területe a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet felszín alatti víz szempontjából 

érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmei terület kategóriába tartozik. 

 

Ivóvíz hálózat 

A településen kiépített közüzemi ivóvízhálózat hossza 34,7 km, melyre a lakások 99,8 % csatlakozott 

(2085 db). 

 

7) Művi elemek 

A településen jelenleg 2089 lakás található, azaz az egy lakásra jutó lakos szám 2,4 körüli.  

Lábatlan intézmény ellátottsága megfelelő. Valamennyi intézményi épület energetikai korszerűsítésére 

sor került.  

 

8) Ember 

Lábatlan állandó lakosságának száma 2021-ben 5054 fő.  

Lábatlanon fejlett a civil élet. A településen 11 db bíróság által bejegyzett, valamint 1 db bejegyzés 

nélküli civil szervezet működik, melyek tevékenység szerint az oktatás, sport, hagyományőrzés, 

bűnmegelőzés, településszépítés terén fejtik ki tevékenységüket. 

A település életében az egyházak jelentős szerepet játszanak hitéleti tevékenységük által. A 

településen – a 2011-es népszámlálási adatok alapján – főleg a katolikus és a reformátusvallás követői 

találhatók meg. A település lakosságának 52,5 %-a katolikus, 17,1 %-a református az egyéb vallásúak 

aránya pedig 1,2 %. Egyházhoz nem tartozónak 17,2 % vallotta magát. 

 

9) Települési környezet 

Zöldfelület gazdálkodás 

A parkfenntartási és egyéb városüzemeltetési feladatok zömét az önkormányzat saját dolgozói 

létszámmal, saját erő- és munkagép, továbbá eszköz állomány igénybevételével látja el. A 

városgazdálkodás keretében 7 fő van alkalmazásban. A zöldfelület gondozásban, a parlagfű elleni 

védekezésben változó létszámban részt vesznek a Munkaügyi Központ által kiközvetített közcélú 

foglalkoztatottak, létszámuk a tavalyi évben 8 fő volt. Vállalkozók bevonására csak a 

dömpingmunkaként végzendő fűnyírások, kaszálások, illetve egyes speciális munkák (fakivágás, 

gallyazás) esetén kerül sor.  

 

Játszóterek 

A településen működő 7 közterületi és 2 intézményi játszótér napi, heti, havi, félévi, éves, operatív 

ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal munkatársai végzik el. A játszóterek 4 évente esedékes 

felülvizsgálatára akkreditált cég kerül megbízásra. 

 

Ipari környezet 

2021-ban a településen 301 cég és 248 egyéni vállalkozó folytatott tevékenységet. Az iparűzési adó 

befizetés szempontjából legmeghatározóbb vállalatok száma 8 db. 
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10) Hulladékgazdálkodás 

Kommunális hulladékgyűjtés 

A Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírása szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás 

kötelező közszolgáltatás. A települési szilárd hulladékok szállítását és kezelését közszolgáltatás 

keretében a 2012 óta a Vertikál-FBH-Eszköz Konzorcium végzi. A városban a kommunális 

hulladékok gyűjtése és elszállítása rendszeres, azzal kapcsolatban kifogás nem merült fel. 

A település nehezen megközelíthető, szűk utcáiból 110 literes, a szolgáltató által kibocsátott 

zsákokban, míg a település egyéb részeiről közszolgáltató által rendszeresített célgéppel üríthető 

gyűjtő edények ürítésével történik meg a hulladékszállítás. A közszolgáltatást végző cég egyénileg köt 

szerződést a háztartásokkal, vállalkozókkal. Az edényeket családi házas övezetben és a Cementgyári 

lakótelepen szerdánként, a Zrínyi lakótelepen, csütörtökön, a Piszkei lakótelepen pénteki, a nehezen 

megközelíthető utcák lakosaitól a zsákokat keddi napon szállítja el a közszolgáltató. A helyi 

közszolgáltatás igénybevételét igazoló – közszolgáltató által kibocsátott – címke - mely a 

hulladékszállító edényzetre ragasztandó – címkézett zsák, azon ingatlantulajdonosnak jár, aki a 

hulladékszállítás díját megfizette. A címke, címkézett zsák 1 évig érvényes.  

A begyűjtött hulladékot a szolgáltató a környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező esztergomi 

hulladékátrakó igénybevételével az Adonyi illetve a Polgárdi térségi hulladéklerakó telepen helyezi el 

talajfelszínen történő lerakással ártalmatlanítva. A településről a közszolgáltató által elszállított vegyes 

települési hulladék mennyisége 2021-ben 1164,536 t. 

Szelektív hulladékgyűjtés 

A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége is adott a település lakói számára. A város három lakótelepén 

és a településközpontban összesen 5 db hulladékgyűjtő sziget van kihelyezve, ahol a papír, műanyag 

palack és üveg elkülönített gyűjtése lehetséges. A családi házban lakók számára 2015-ben elindult a 

házhoz menő szelektív gyűjtés, melynek keretében havonta egyszer a szolgáltató elszállítja a külön 

gyűjtött papír és műanyag hulladékot.  

 

A zöld hulladék szelektív gyűjtésének lehetősége is adott a lakosság számára. A Vertikál Zrt. 

márciustól novemberig terjedő időszakban, két hetente előre meghirdetett időpontban szállítja el a 

maximum 0,5 m3 (kb 5 zsáknyi) mennyiségben kihelyezett hulladékot. A 2021. évben lakosságtól 

begyűjtött zöld hulladék mennyisége:48 t. 

 

Lomtalanítás kampányszerű megrendezését 2021-ben felváltotta a házhoz menő lomtalanítás 

rendszere. A 2021. évben a szolgáltató 24,3 t lomhulladékot szállított el a településről, mely a korábbi 

években elszállított mennyiség tizede. 2019-től működik a Nyergesújfalui Lakossági Hulladékgyűjtő 

Udvar, melynek működtetője az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A 

hulladékudvarban a lakosok a szolgáltató által meghatározott mennyiségig térítésmentesen adhatják le 

a háztartásukban keletkező hulladékot (műanyag-, papír-, üveg-, fém-, textil csomagolási hulladék, 

lom hulladék, személygépkocsi gumiabroncs, veszélyes hulladék, elektronikai hulladék és zöld 

hulladék. 

 

A település 8 közintézményében és üzletekben kerültek kihelyezésre szárazelemgyűjtő tartályok, 

melyek tartalma a polgármesteri hivatalban elhelyezett központi gyűjtőben kerül elhelyezésre. A 

begyűjtött elemeket az elemforgalmazók által működtetett RE’LEM Kht-nak kerül átadásra. 2021-ben 

nem történt átadás.  
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Illegális hulladék-elhelyezés 

A település közterületein elhagyott hulladék kezelése a Hulladékról szóló törvényben foglaltak alapján 

a települési önkormányzatának feladata. A településen illegálisan elhelyezett hulladék eltávolítására az 

önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Tisztítsuk meg az Országot!” nevet viselő felhívásra, ahol 

3.294.110 Ft támogatást nyert el. A projekt keretében 140 m3 mennyiségű illegális hulladéktól 

mentesült a település, valamint szemléletformálás céljára szolgáló anyag készült el. 

 

Köztisztaság 

A város közterületeinek tisztántartását, az utcai szemétgyűjtők rendszeres ürítését az Önkormányzat 

közcélú munkások bevonásával látja el. A téli hóeltakarítás elvégzésére vállalkozó kerül bevonásra.  

 

Takarítóakcióra a covid világjárvány miatt nem kerülhetett sor. 

 

Folyékony hulladék 

A szennyvíz-csatornázottság belterületen közel 100 %. A település sérülékeny vízbázis területen 

helyezkedik el és így a területe fokozottan érzékeny a szennyezésekre.  

A településen kiépített szennyvízgyűjtő hálózat hossza 27,7 km. A szennyvíz-elvezetés szolgáltatást 

üzemeltető Észak Dunántúli Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján a településen 1909 lakóingatlan 

veszi igénybe a szennyvíz-elvezetés szolgáltatást. 180 ingatlan nincs rákötve a csatornahálózatra. Az 

elvezetett szennyvíz mennyisége 146,72 1000m³. 

 

A csatornarendszer gravitációs, rajta a terepviszonyok miatt a szükséges helyeken átemelő 

berendezések és nyomóvezetékek üzemelnek. A csatornahálózat által összegyűjtött szennyvizet két 

szennyvíztisztító telepen tisztítják meg, melyek az ÉDV Zrt. kezelésében működnek. A település egy 

részén keletkező kommunális szennyvizet a Lábatlan-Süttő OMS szennyvíztelep fogadja és tisztítja. A 

városban keletkező többi szennyvíz az Eterniti szennyvíztelepre kerül. Az Eterniti telep régi elavult 

technológiájú tisztítómű, mely nem felel meg a jelenlegi szennyvíztisztítási követelményeknek. A 

távozó szennyvíz minőségében nem felel meg a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben megadott 

határértékeknek. A Nyergesújfalu, Bajót és Lábatlan települések konzorciuma a KEHOP-2.2.2 

„Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és –

kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítására” tárgyú felhíváson támogatást nyert el a 

szennyvíztisztító kiváltására.  

 

A település csatornahálózatához nem csatlakozott ingatlanok zárt szennyvíztárolóiból származó 

szennyvizet a tulajdonosoknak közszolgáltatás igénybevételével kell eltávolíttatni. Lábatlanon a 

közszolgáltató a Bazsika Transz Kft.  

11) Táj 

A település karakterisztikáját továbbra is az ipar határozza meg. A térségben a termőföldek 

talajminősége jellemzően gyenge a szántóföldi művelésre. A mezőgazdasági tevékenység jelentősége 

napjainkban növekszik. Az utóbbi években a parlag területek aránya csökken a településen 

A település meleg, kiegyenlített mikroklímájú domboldalain, főként a kertek területén hagyományos 

tájhasználat a szőlőművelés.  

A zártkertek területi adottságai és jelenlegi hasznosítása eltérő. A zártkertek egy részét kertként 

művelik, illetve egy részük szőlőként hasznosul, vagy parlagon van. A zártkerti egységek kis 

hányadán az üdülési hasznosítás a jellemző. 

A település külterületén jelentős erdőterület található. A terület kezelője a Budapesti Erdőgazdasági 

Zrt. 

 

 

Lábatlan, 2022.  

 

 

     Teller Péter      Schantzl Edit 

     polgármester           jegyző 


