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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Bakonyi Erőmű Zrt. tevékenysége több hónapja súlyos környezetszennyezést eredményez, 

aminek következtében az Ajkán élő emberek életminősége jelentősen romlott. 

Szinte nem telik el nap, amikor ez valamilyen formában szóba ne kerülne. Rendszeres 

visszatérő téma a városi önkormányzat képviselőtestületi ülésein, az írott és elektronikus 

médiában, a postai levelezésben valamint az emberek egymás közötti beszélgetéseiben. 

Különösen éjszaka az ajkai lakások erkélyére, a parkoló gépkocsikra, közterületekre, frissen 

száradó mosott ruhákra, vízfelületekre, játszóterekre és más felületekre nagy mennyiségű 

pernye hullik.  

 

A város lakosságának részéről többen bejelentéssel éltek a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi Hatóságához, mint illetékes szervhez, hogy vizsgálja ki és változtassa meg 

a Bakonyi Erőmű technológiáját. A város önkormányzata is több ízben fordult a 

környezetvédelmi hatósághoz.  

 

Legutóbbi bejelentésünkre az a válasz érkezett, hogy a környezetvédelmi hivatal elrendelte a 

levegő szennyeződésnek a kibocsátónál (a kéményen) történő mérését. 

Ajka Város Önkormányzata július közepén levéllel fordult a Bakonyi Erőmű 

vezérigazgatójához és kérte, hogy a szennyezést szüntessék meg. Az Erőmű vezérigazgatója 

válaszában intézkedéseket helyezett kilátásba, azonban ennek a mai napig semmilyen 

eredménye nincs.  

Az Erőmű vezérigazgatója már tárgyév júliusában ígéretet tett arra, hogy illetékes 

„hatóságokkal maximálisan együttműködve meg fogja hozni azokat a szükséges döntéseket és 

beavatkozásokat, amelyek a helyzet javítását célozzák”.  

 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt hónapokban sem volt tapasztalható érdemi változás az Erőmű 

környezetszennyező tevékenységét illetően, ezért a város vezetése sajtótájékoztató keretében 

– a nyilvánosság erejében bízva – kívánta elérni az Erőmű vezetése által ígért pozitív 

változások bekövetkezését.  

 

A sajtótájékoztatót követően a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékes környezetvédelmi 

szerve kilátásba helyezte a lakossági panaszok és a szennyező tevékenységek kivizsgálását.  
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Ajka Város Önkormányzata ezen idő alatt sem kívánja tétlenül nézni, amint a Bakonyi Erőmű 

tovább szennyezi Ajka város levegőjét. Mivel kéréseink nem kerültek meghallgatásra, ezért a 

következő lépések megtételét helyezzük kilátásba: 

 

1./ Egyetlen kazán sem üzemeljen addig, amíg azt megfelelő tisztító berendezéssel nem látják 

el. A tisztítóberendezésnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kazán üzembe helyezésének 

pillanatától ne kerülhessen semmilyen szennyező anyag a kéménybe, illetőleg a kéményből a 

levegőbe.  

A Bakonyi Erőmű hajtson végre olyan jellegű rekonstrukciót, amely lehetővé teszi, hogy 

káros anyag ne kerülhessen a levegőbe. 

Amennyiben a technológiát és az ennek megfelelő műszaki fejlesztést a Bakonyi Erőmű nem 

tudja vagy nem akarja végrehajtani, Ajka Város Önkormányzata kezdeményezni fogja 

azoknak a berendezéseknek a leállítását, amelyek a környezetszennyezést megvalósítják.  

 

2./ A Bakonyi Erőmű előszeretettel hivatkozik arra a tényre, hogy a város lakásainak jelentős 

részét, mintegy 7000 lakásegységet távfűtéssel az erőműből látják el. Ez egy adottság, 

amelyet azonban nem kell véglegesnek tekinteni.  

 

Ajka város tulajdonában lévő távfűtő társaság évente mintegy 1,2 milliárd forint értékben 

vásárol hőenergiát a Bakonyi Erőműtől piaci áron, amely a magyar hőtermelő forrásokkal 

történő összehasonlításban átlagos árnak felel meg.  

Tehát egy átlagos áron történő hőszállítás-hővásárlás megszűntetése, megváltoztatása Ajka 

városának csak előnyökkel járhat, hiszen egy új szállító esetén nem kell elviselnünk a 

környezetszennyezést.  

 

Amennyiben a Bakonyi Erőmű rövid időn belül nem szűnteti meg a környezetet károsító 

magatartását, nem tesz olyan intézkedéseket, amelyek ezt hivatottak szolgálni, Ajka 

városa, mint a Primer Kft tulajdonosa nem kíván hőenergiát vásárolni az Erőműtől.  

 

3./ A Bakonyi Erőmű Zrt. a már sokat hivatkozott környezetszennyezést évek óta úgy 

folytatja, hogy ezzel az ajkai embereknek jelentős életminőség-romlást és károkat okoz, 

kihasználva a különböző környezetvédelmi, természetvédelmi és az emberi élet védelmét 

szolgáló előírásokban rejlő hiányosságokat. Véleményünk szerint a Bakonyi Erőmű 

tevékenységével összefüggésben környezetkárosítás valósul meg, ezért ismeretlen tettes 

ellen büntető eljárást kezdeményezünk.  

 

Állapítsa meg bíróság, hogy az a pernyével történő szennyezés, amit az ajkai emberek 

belélegeznek, amely gyermekeik arcába hullik, amely lakásaikat, kertjeiket, gépjárműveiket, 

egyéb használati tárgyaikat tönkreteszi, az törvényes tevékenység-e vagy sem!  

 

Ha pedig nem, tiltsa el a károkozót a további környezetkárosító tevékenységtől és állapítsa 

meg azoknak a szervezeteknek vagy személyeknek a felelősségét, akik a jogsértést vagy 

bűncselekményt előidézték.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
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HHAATTÁÁRROOZZAATTII  JJAAVVAASSLLAATT  

 

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kinyilvánítja azon szándékát, hogy minden 

rendelkezésére álló jogi eszközzel fellép a Bakonyi 

Erőmű Zrt. környezetszennyező tevékenységének 

megszűntetése érdekében.  

 

1. Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felkéri a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályát, hogy a rendelkezésükre álló hatósági 

eszközökkel szabályozzák a Bakonyi Erőmű Zrt, 

valamint az ugyanott működő Biomassza Kft 

tevékenységét.  

A kiadott intézkedésekkel érjék el olyan 

technológia alkalmazását, amelynek során a 

következő feltételek teljesülhetnek: 

a./ Egyetlen kazán se üzemeljen addig, amíg a 

leválasztó berendezések (filterek) nem képesek a 

különböző anyagok teljes leválasztására. Ennek 

érdekében kötelezze a hatóság a kazánok és filterek 

üzemeltetőit, hogy kazán csak akkor helyezhető 

működésbe, ha a filter is el tudja látni a funkcióját. 

b./ A hatóság írjon elő olyan tüzelőanyagokat, 

valamint berendezéseket, amely mellett nem 

kerülhet a levegőbe pernye. 

c./ Kezdeményezze a hatóság olyan technológia 

alkalmazását, amely a jelenleg hatályban lévő, 

üzemzavar esetén jelentkező többletkibocsájtást 

szűkíti. A jelenlegi szabályozás 120 óra/év 

többletkibocsájtására ad lehetőséget. A hatóság ezt 

kezdeményezze csökkenteni 120 órának a 

töredékére. Ezt az erőmű városközponti 

elhelyezkedése, valamint a tüzelőberendezések 

magas élettartama (1943-ban helyezték üzembe) 

alapvetően indokolja. 

d./ Kéri továbbá az önkormányzat a hatóságot, 

hogy amennyiben a fentieket a Bakonyi Erőmű Zrt. 

nem hajtja végre, kezdeményezze a fentieknek meg 

nem felelő berendezések leállítását.  

 

2./ A képviselőtestület utasítja a polgármestert, 

hogy a fenti feladatok megfelelő szintű 

képviseletére tanácsadó szervezetet alkalmazzon. 

Ennek pénzügyi fedezete a költségvetésben 

rendelkezésre áll. 
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3. A képviselő-testület a hatósági intézkedések 

elégtelensége esetén felhatalmazza a polgármestert, 

hogy pályázati eljárást készítsen elő alternatív 

gázmotoros erőmű létrehozása érdekében. A 

létesítendő új erőműnek kizárólagosan a 

távhőszolgáltatáshoz kapcsolódó energiaellátási 

feladatok ellátását szükséges biztosítania.  

 

4. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, 

hogy környezetkárosítás címén tegyen feljelentést 

ismeretlen tettes ellen a Bakonyi Erőmű Zrt. 

tevékenységével összefüggésbe hozható – a 

lakosság életminőségét hátrányosan befolyásolható 

– pernyekibocsátás miatt.  

 

5./ A képviselőtestület utasítja a polgármestert az 

előzőekkel egyező tartalmú, de részletesebb 

intézkedési terv elkészítésére. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. pontra: azonnal 

  2. pontra: 2015. szeptember 30.  

  3-4-5. pontra: 2015. október 31.  

 
 

Ajka, 2015. szeptember 15. 
 

 

 

SScchhwwaarrttzz  BBééllaa  

polgármester 


