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VÁROSRÓL:
Tata  természeti  kincsekben  igen  gazdag  település,  melyet  az  is  bizonyít,  hogy  2010-ben  a
Biodiverzitás Fővárosa lett, majd 2011-ben ugyanezen díj 2. helyezettje. A város területén számos
vízfelület,  nagy  kiterjedésű  zöldfelület,  és  egyéb  természetvédelmi  oltalom  alatt  álló  körzet
található. A Tatai Kálvária-domb Természetvédelmi Terület, valamint a Gerecsei Tájvédelmi Körzet
országos jelentőségű védett területek, de kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, valamint a
NATURA 2000 területek részét képező különleges madárvédelmi terület is található a városban. A
269 ha-os Öreg-tó 1983 óta a világ legfontosabb vízi élőhelyeinek védelmére született nemzetközi,
ún. Ramsari-egyezmény hatálya alá tartozik. 

TATA A „KÖRNYEZETTUDATOS VÁROS”
Tata kiemelten fontosnak tartja a meglévő természeti értékek megőrzését, rehabilitációját, illetve
fejlesztését,  éppen  ezért  rendelkezik  környezetvédelmi  programmal,  valamint  energetikai
programmal, klímastratégiával is, melyek a város stratégiájának alapdokumentumában, a Magyary-
tervben kerülnek részletezésre.

VIZEK
Tatát a „vizek városának” is szokták nevezni, ugyanis számos tó, felszín alatti vízkészlet, forrásvíz,
patak található a területén.
Gerecse-Tata Natúrpark, világörökséggé nyilvánítás
A  Natúrpark  létrehozása  segítheti  városunkat  a  zöld  turizmus  fejlesztésében  és  a  terület
világörökség részévé való nyilvánításában kulturális és természeti együttes kategóriában. A védett
terület a Gerecse több ezer hektárnyi hegyvidékére, az Által-ér vízrendszerére, és mindenekelőtt
Tata turisztikai vonzerejére épül.
Ennek a rendszernek központja a rendkívül összetett tatai vízrendszer.
Által-ér, Öreg-tó
Tata legjelentősebb tava az Öreg-tó. 2012-ben 1,4 milliárd forintos uniós támogatást nyert el az
Észak-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság –  a  várossal  és  az  Által-ér  Szövetséggel  összefogva –  az
Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációjára. 
Visszatérő forrásvizek
Tata közigazgatási területén számos tó, patak, vízfolyás található. A bányabezárások után a források
vízszintje lassú emelkedésnek indult. 



Fényes-fürdő Természetvédelmi Terület
A Fényes  források  területén  számos  fejlesztés  valósult  meg az  elmúlt  években:  Európai  Uniós
forrásból létrehoztunk egy kb. 12 ha-os elkerített területet, ahol egy közel 2 km hosszú tanösvényen
ismerkedhetnek meg a látogatók a páratlan szépségű, szinte érintetlen égerláp erdő flórájával és
faunájával. 

ZÖLD FELÜLETEK
A Városban  az  élő  vizek  mellett  a  másik  rendkívüli  vonzereje  a  táji,  természeti  környezete,
változatos zöldfelülete. A Zöld táj program keretében a következő években számos szabályozást
terveznek  felülvizsgálni  a  környezetvédelmi  és  városjóléti  szempontok  szem  előtt  tartásával.
Rendeletben szabályozzák a zöldhulladék elszállítását, illetve a hulladék lerakását a közterületeken.
A város komposztáló telepet működtet a város közterületein keletkezett nagy arányú zöldhulladék
kezelésére. A kész komposzt visszaforgatásra kerül a városi kertekbe, virágágyásokba. A Kossuth
tér zöldfelülete az idei évben fog megújulni.

ÉGHAJLATVÁLTOZÁS, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS, ENERGETIKA
Rendkívül  fontos,  hogy Tata  városa  is  mielőbb  felkészüljön  az  éghajlatváltozás  hatásaira,  és  a
fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a lehető legnagyobb mértékben áttérjen az alternatív
anyagok és energiaforrások használatára.
Tata városa a megújuló energiaforrások tekintetében potenciálisan kiváló helyzetben van, adottságai
kitűnőek. A település rövid és középtávú energiaellátását szolgáló rendszerek állapota, kapacitása
jelenleg  lehetővé  teszi  a  biztonságos  energiaellátást,  a  város  tervezett  fejlesztéseinek  megfelelő
bővítésekkel. 2012-ben a város a távhőszolgáltatását hozzáértő és tőkeerős kézbe adta 25 évre a
Dalkia Energia Zrt.-nek.
A pályázati lehetőségeket kihasználva 2014-ben a város lámpatesteinek csaknem a felét (1420 db)
új LED-es izzóval látták el. A város elkötelezett a megújuló energiák hasznosítása terén, jelenleg
megvalósítás alatt áll a napelemes rendszer kiépítése a Kőkúti Általános Iskolában.

ÖRÖKSÉGHARMONIZÁLÁS, OKTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ
Az  önkormányzat  számos  fesztivált  és  programot  szervez  az  épített  és  természeti  örökség
harmonizálása érdekében. Pl. Vadlúd Sokadalom Magyarország.
A  Hivatal  a  Környezetvédelmi  Alapból  támogatja  a  Természetes  Életmód  Alapítvány  által
fenntartott Agostyáni Ökofalu működését. Az óvodásoknak kirándulás, általános iskolásoknak pedig
erdei iskola keretében van lehetősége betekinteni az Ökofalu mindennapi életébe.
A  tatai  iskolákban  bizonyos  tananyagok  elsajátítása  terepen  történik.  2010  szeptemberében
bevezették  a  Tata  tantárgyat  az  általános  iskolák  felső  tagozatos  tanulói  számára,  melynek
gyakorlati  részében  a  tanulók  felkeresik  a  város  legfőbb  nevezetességeit,  természeti  és  épített
értékeit. A környezetismeret tárgy iskolán kívüli oktatására is számos lehetőségünk van: a Fényes
Tanösvény, az Ökoturisztikai Központ, a Vértesi Zrt. pusztavámi erdei iskolája, valamint az ELTE
fenntartásában lévő Geológus Kert kiválóan alkalmasak erre.


