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 Közlekedési infrastruktúra
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Lakáspolitika, lakásépítés

 Gazdasági helyzet/környezet hatása a 

lakásépítésre

Ki lehet építtető:

 Helyi önkormányzat (1-2%)

 Központi költségvetési szerv (0,1%)

 Gazdasági szervezet (12-15%)

 Természetes személy (83-87%)



Lakáshelyzet alakulását befolyásoló 

főbb tényezők:
 Gazdasági növekedés alakulása

 Központi költségvetés teherbíró képessége 
(középtávon tervezhető költségvetési 
hozzájárulások mértéke)

 Lakossági jövedelmek és lakásépítési 
költségek viszonyának alakulása

 Hitelezési viszonyok

 Gazdasági szervezetek érdekeltségének 
alakulása

 Helyi önkormányzatok lakáspolitikája



Lakáspolitika fő tényezői

 Lakásépítési kedvezmény (szocpol)

 Mozgás- és értelmi sérültek támogatása

 Adó visszatérítés, adókedvezmény 

 Energia megtakarítás támogatása

 Lakástakarék-pénztárak támogatása

 Kamattámogatások (vásárlás, felújítás)

 Illetékkedvezmény

 Települési önkormányzatok bérlakás 
programjának támogatása

 Egyéb: munkáltató által adható kedvezményes 
hitel, mesterségesen kialakított telekár



Lakásállomány minőségi jellemzői

 Szobák száma

 Komfort fokozat

 Víz, villany, gáz, csatorna ellátottság

 Energia ellátottság (távhő/gáz/megújuló 

energia)

 Lakások építőanyaga

Lakások ára 



Energiapolitika, megújuló 

energiaforrások
 EU rögzítette az energia-hatékonysággal, energia 

takarékossággal és a megújuló energiaforrások 
hasznosításának növelésével kapcsolatos terveit 
(Fehér könyv, zöld könyv, kyotoi egyezmény)

 Szélerőmű, napenergia hasznosítás, biomassza, 
vízerőmű, geotermia (termálvíz, földhő), 

 cél: CO2 kibocsátás csökkentése, fosszilis 
energiahordozóktól való függés csökkentése

 Megoldás: csak támogatásokkal (Mo-on az 
externális költségeket nem számítják, pl. 
környezeti károkozás, energiakészlet elherdálás)



A Kiotói Egyezmény egy 1997-ben aláírt, a fejlett országokat tömörítõ, nemzetközi egyezmény, amelyben a

résztvevõ, iparosodott államok kötelezik magukat arra, hogy széndioxid-kibocsátásukat az aláírást követõ

évtizedben 5,2 százalékkal az 1990-es szint alá szorítják vissza.

Az egyezmény 1997-es kidolgozása az ENSZ Klímaváltozási Konvenciójának (United Nations Framework Convention

on Climate Change (UNFCCC)) keretében történt, célja pedig a légkör üvegházhatású gázkoncentrációjának

stabilizálása volt, hogy a klímaváltozás és a globális felmelegedés elõrelátható hatásait enyhíteni tudják. Az

egyezmény 2005. február 16-án lépett életbe.

2006. Decemberéig 169 állam csatlakozott az egyezményhez, amelyek összességében a világ széndioxid-

kibocsátásának 61.6 százalékáért felelõsek. A viszonylag alacsony arány azért lehetséges, mert a világ legnagyobb

légszennyezõ állama, az Egyesült Államok, valamint a szintén nagy szennyezõ, Ausztrália nem csatlakozott az

egyezményhez.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA által 2008-ben kiadott ZÖLD KÖNYV az Európai Unió 

biohulladék-gazdálkodásáról

Az EU gazdasági növekedését napjainkban is növekvő mennyiségű hulladék kíséri, ezáltal szükségtelen anyagi- és 

energiaveszteséget, környezeti károkat, egészségügyi problémákat és az életminőség romlását okozva.  Az EU 

stratégiai célja, hogy e negatív hatások csökkentése révén az Uniót egy erőforrás-hatékony „újrahasznosító 

társadalommá” formálja.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA által 2009-ben kiadott FEHÉR KÖNYV Az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé.

Olyan keretet javasol, amellyel az EU-nak az éghajlatváltozás hatásaival szembeni sebezhetősége csökkenthető. Alapja 

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról szóló zöld könyv nyomán indított széles körű konzultáció, valamint 

a rövid távon meghozandó intézkedéseket meghatározó kutatás.



Vízellátás, szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás
 Kötelező feladat a települési 

önkormányzat számára

 Önkormányzati tv.  a vagyonnal együtt 

(korlátozott mértékben forgalomképes 

vagyon) az üzemeltetést, fenntartást, 

fejlesztést is átadta 

 Lakossági és ipari szennyezés

 Csatornázás, szennyvíz tisztítás: vízbázis-

védelem



Közlekedési infrastruktúra

Közlekedési infrastruktúra elemei:

 Gépjárműforgalmi létesítmények

 Közforgalmi közlekedés létesítményei

 Gyalogosforgalmi létesítmények

 Kerékpáros-forgalmi létesítmények

 Gépjármű-várakozást, -parkolást, -rakodást szolgáló 
létesítmények

 Zöldterületek

 Közművek helye

 Tartózkodásra szolgáló terület

 Környezet védelmét szolgáló létesítmények

 Közterület berendezései, felszerelése

 Forgalomszabályozás és irányítás létesítményei

 Tájékoztató, útbaigazító berendezéseket



 Települései önkormányzat: helyi közutak fenntartása, 
helyi közforgalmú közlekedésről történő 
gondoskodás.

 Közlekedésfejlesztési szabályozási terv 
(Településrendezési tervhez kapcsolódik)

Közlekedés formái:

 Közúti közlekedés (gyalogos és kerékpáros 
közlekedés, parkolás) (személyutazás, teherforgalom)

 Vasúti közlekedés

 Vízi közlekedés

 Légi közlekedés



 Városi áruszállítás – városszerkezet –

településlogisztika

 Citylogisztika

◦ A városok népességének a megszokott 

európai életszínvonalon történő folyamatos 

ellátása a közlekedés és kereskedelem elosztó 

csatornáin keresztül.  Cél a nagy mennyiségű 

áru áramlásának irányítása, tervezése (nap, 

napszak, méret, mód).



Citylogisztika alaphelyzete:

 azonos úthálózaton zajlik az áruszállítás és 

a személyforgalom 

 Nagy mennyiségű áru kiszámíthatatlan, 

sztochasztikus áramlása 

 Bolt és lakóövezet között változó 

intenzitású, kiugró csúcsokkal 

jellemezhető logisztikai, közlekedési 

áramlatok megléte, mely szabályozására 

nincsen hatékony eszköz

 Fokozott környezetszennyezés



Alkalmazható stratégiák
 „Status quo” forgatókönyv egy elismert fejlődési 

állapotból indul ki, amely a keretfeltételek 

(területhasznosítás, infrastruktúra fejlesztés, 

járműpark adatai) alapján alakítja ki a kedvező 

megoldást.

 „restriktív kooperációs” forgatókönyv a 

környezetet veszélyeztető teherjármű-forgalom 

visszaszorítását célozza. (áru és hulladékszállítás 

módjának és idejének rendeleti szabályozása)

 „ökológia- és területrendezés-orientált” 

forgatókönyv lényege a környezetkímélő 

áruelosztás. (tgk kitiltás az érzékeny zónákból)











Hulladékgazdálkodás, 

településtisztaság
Környezetkímélő hulladékgazdálkodás 

elemei:
 Hulladékkeletkezés megelőzése, hulladékok 

mennyiségének csökkentése

 Hulladékok másodnyersanyagként vagy 

energiahordozóként történő hasznosítása

 Nem hasznosítható hulladékok környezetvédelmi 

követelményeket kielégítő ártalmatlanítása

 Nem megfelelően lerakott hulladékok által 

elszennyezett területek rehabilitációja



Települési hulladékok gyűjtése, szállítása

 Vegyes hulladékgyűjtés, szállítás

 Szelektív hulladékgyűjtés, szállítás

Települési szilárd hulladékok hasznosítása, 

ártalmatlanítása

 Zöld és bio hulladék komposztálása

 Építési hulladékok feldolgozása

 Termikus hasznosítási eljárások 

(hulladékégetés, hőbontás)

 Régi hulladéklerakók rekultivációja



Hulladékgazdálkodásról szóló tv.

A települési önkormányzat illetékességi területén helyi 

Hulladékgazdálkodási Tervet köteles kidolgozni, mely illeszkedik 

a regionális és a megyei tervhez, az Országos Hulladékgazdálkodási 

tervhez és a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz.

(több település, hulladékgazdálkodási társulás közösen is készítheti)

Részei (tartalmi elemei):

 Keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusa, 

mennyisége és eredete

 Hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények,

 Egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

 Lehetséges kezelőtelepek és létesítmények, kezelésre 

felhatalmazott vállalkozások

 Elérendő hulladékgazdálkodási célok

 Cselekvési program megfogalmazása



Települések környezetvédelme

Települési Környezetvédelmi program készítése

Cél: településen felmerülő problémák megoldása

országos és regionális szinten javítani kell a környezet 

állapotát

Programkészítés lépései:

 Helyzetelemzés

 Jövőkép, célok, prioritások meghatározása

 Tervezés (célok megvalósításához szükséges feladatok 

és eszközök meghat., finanszírozás meghat.)

 Megvalósíthatóság vizsgálata

 Megvalósítás (kivitelezés)

 Ellenőrzés, értékelés



Temetők, temetkezési szolgáltatások

Temetkezési tevékenység területei:

 Temetővel összefüggő tevékenység (létesítés, bővítés, 
fenntartás, üzemeltetés)

 Temetkezési szolgáltatás

 Egyéb kiegészítő tevékenység (díszítés, temető 
kertészet, kőfaragó ipar, kellékgyártás)

Szabályozók: 

 1999. évi XLIII. tv. A temetőkről és a temetkezésről

 1999. évi XLIII. tv.  végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 
1.) korm rend.

 Nemzeti Kegyeleti Bizottság szervezetéről és 
feladatairól szóló 146/1999.  (X. 1.) Korm. rend.



Zöldfelület gazdálkodás

Zöldfelületi rendszer magába foglal minden 

növényzettel fedett területet: 

 magánkertek, 

 üzemi területek zöldfelülete, 

 Sportpályák, intézmények területe,

 temetők, 

 közterületeken található közparkok, fásított 

terek, fasorok, facsoportok, patakmedrek, 

 Külterületi zöldfelületek, erdők

 Vizes élőhelyek és környezetük



Zöldfelület-gazdálkodási program 

célja:
 Település szerkezete ökológiai szempontból 

kedvező legyen (beépített és zöld területek aránya 

megfelelő)

 Régió tájszerkezetébe harmonikusan illeszkedjen a 

település

 Település és környezet fenntartható fejlődésének 

biztosítása

 Település sajátosságainak, karakterének megóvása,

 Környezet állapotának megóvása, a tájkép, a táj 

védelmének (talaj, vízbázis) hosszú távú megőrzése



Befektetés ösztönzés 

 Hazai befektető

 Külföldi befektető

 Új vállalkozás alapítása

 Vállalkozás bővítés, tőke bevonás működő 

vállalkozásba


