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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. Előzmények 

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 54/2020. (IX.15.) számú 

határozatával döntött településrendezési eszközeinek módosításáról annak érdekében, hogy a 

település külterületén a Paks 2 új atomerőművi blokkok építéséhez kapcsolódóan 

anyagdeponáló, építési hulladék hasznosító telep valósulhasson meg. A Képviselő-testület 

fenti határozata egyúttal tartalmazza a terület kiemelt fejlesztési területté történő nyilvánítását 

is. Továbbá módosítást kezdeményezett telekalakításból kifolyólag egy kisebb útszakasz 

megszüntetése érdekében. 

Jelen dokumentum a településrendezési eszközök módosításához készített környezeti 

vizsgálat megállapításait ismertető környezeti értékelés. A környezeti vizsgálat 

lefolytatásának eljárásrendjét és a környezeti értékelés elkészítésének tartalmi követelményeit 

az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

(továbbiakban KV Rendelet) tartalmazza. A rendelet értelmében a környezeti vizsgálat 

készítésének szükségessége a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása 

alapján, a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott szempontok figyelembe vételével 

dönthető el. A KV Rendelet 3. § értelmében a településrendezési tervek elfogadásáért felelős 

szervnek - az önkormányzatnak - a feladata annak eldöntése, hogy a tervezés előrehaladását 

figyelembe véve előírja-e a környezeti vizsgálat lefolytatását.  

A terület általános mezőgazdasági területből kerül beépítésre nem szánt különleges területbe. 

A kidolgozó tekintettel arra, hogy a módosítás tárgyát képező terület jelentős nagyságú, a KR 

Rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása mellett döntött. 

A környezeti értékelés a tervmódosítás megvalósulása során várható környezeti 

következményeket hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti 

szempontoknak a döntéshozási folyamat minél korábbi fázisában történő integrálása és a 

környezetvédelmi szempontból előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrése 

érdekében. Az értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, 

feltételek kerüljenek beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet 

károsodásának elkerülését biztosítják. 
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1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

A környezeti értékelés a településrendezési terv módosításának folyamatában alapját képezi a 

terv által kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési javaslatok meghatározásának. A 

környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése, a településrendezési terv elkészítéséhez 

kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt.  

A településrendezés célja, hogy az érintett lakosság lakás, munkahelyi és egyéb települési 

ellátási szükségletei optimálisan a települési és a természeti környezet jó állapota és az 

egészséges környezet biztosításával legyenek kielégítve. A településrendezés kapcsán a 

településszerkezetet, a terület felhasználás rendjét, a közlekedési hálózatot és a közmű 

infrastruktúrát a jövőre is gondolva úgy kell alakítani, hogy az egészséges élethez szükséges 

környezeti elemek jó minőségben, távlatosan is rendelkezésre álljanak, a nem megújuló 

környezeti elemek igénybevétele a takarékos használat eredményeként csökkenjen, a 

megújuló energiaforrások alkalmazása, a hulladékok csökkenése, újrahasznosítása, a 

környezettudatos élet általános gyakorlattá váljon. 

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 

alakulására 

A környezeti értékelés során olyan információ, állapotjellemző nem merült fel, amely a 

jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településrendezési terv 

alakítását. 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 

bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti 

értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 

A környezeti értékelés során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri Hivatalával. A 

hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, illetve 

rendelkezésünkre bocsátotta a birtokukban lévő, a tervezés szempontjából fontos 

dokumentumokat. Az általános kapcsolatfelvételt követően település specifikus adatgyűjtés 

következett.  

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 

alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban megtalálható, publikált térképeken, 

tanulmányokban, jogszabályokban megjelent, ill. az önkormányzat, a hatóságok és a 
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különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat használtuk fel, mivel ezek a 

tervezési terület adottságait figyelembe véve elégséges információval szolgáltak a tervnek 

megfelelő mélységű értékelés elkészítéséhez. 

2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a 

környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 

Dunaszentgyörgy településrendezési eszközeinek módosításának célja, hogy megteremtse a 

lehetőséget, hogy a település külterületén a paksi új atomerőmű létesítéséhez kapcsolódóan a 

terület előkészítési munkák során kitermelt nagy mennyiségű föld egy jelentős része 

elhelyezésre kerülhessen, továbbá egy telekalakításból adódoan a valós állapotnak 

megfelelően egy tervezett útszakasz törlésre kerülhessen.  

A terv a beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak és kötelezettségeknek a 

megállapítására hivatott, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése, a település 

megőrzésre érdemes, értékes építészeti és természeti arculatának védelme mellett. 

Dunaszentgyörgy településrendezési eszközeinek módosítása környezetvédelmi vizsgálatának 

a fő célja - a tervezési folyamat szerves részeként - az elgondolások és a tervjavaslatok 

alternatívái környezeti hatásainak módszeres elemzése annak érdekében, hogy a terület 

fejlesztése minél kevésbé terhelje környezetét. A terv készítése során így figyelembevételre 

került, hogy a településen, különösen a tervezett fejlesztési területeken megvalósításra kerülő 

létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése révén a 

környezethasználat úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy – a legkisebb mértékű 

környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; – megelőzhető legyen a környezetszennyezés; 

– kizárja a környezetkárosítást, – kulturált környezetű létesítmények jelenjenek meg a tájban. 

A településszerkezeti és szabályozási terv kialakításakor a környezetvédelem területén 

elsődleges cél, hogy a hazai környezetvédelmi jogszabályoknak és az EU elvárásoknak is 

megfelelő terv készüljön a Településfejlesztési koncepcióban elhatározott fejlesztési 

szándékok szerint. 

A területfelhasználási elemek változása 

a) Meglévő, mintegy 105 hektár általános mezőgazdasági terület besorolású, 03/85, 

03/86, 03/87, 03/88, 03/89, 03/90, 03/91, 03/92 03/93, 03/120, 03/106, 03/113, 03/69-
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83 helyrajzi számú terület a módosítás eredményeként beépítésre nem szánt 

különleges inert hulladéklerakó, újrahasznosító területbe kerül átsorolásra, ahol a 

beépítettség mértéke nem haladhatja meg a 10 %-ot. 

b) Telekalakításból adódóan Dunaszentgyörgy 997/29 hrsz számú területen áthaladó 

tervezett kiszolgáló út törlése. Az úttal kapcsolatos módosítás nem jelentős, a valós 

területhasználatnak megfelelően történik, környezeti hatása nincs, ezért a 

továbbiakban részletesen nem vizsgáljuk. 

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

Településrendezési tervek esetében a területrendezési tervek egyes övezeti tervlapjait és 

térszerkezeti terveit környezeti célkitűzéseket megfogalmazó terveknek tekintendők. 

Dunaszentgyörgy településrendezési eszközei módosításának így összhangban kell lenniük 

 az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) (2018. évi CXXXIX. tv.), és 

 Tolna Megyei Területrendezési Tervével (TMTrT, (8/2020. (X. 29.) önk. rendelet) 

A környezeti értékelés során a releváns helyi, térségi és országos környezetpolitikai célokat 

megfogalmazó területfejlesztési dokumentumokkal, környezetvédelmi programokkal való 

egyezés ellenőrzése is szükséges. Dunaszentgyörgy településrendezési eszközeinek 

módosítását az alábbi dokumentumokban megfogalmazott célokkal vetettük össze: 

 IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020) 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) (2013) 

 Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) (2014-2025 kitekintéssel 2050-re) 

 Nemzeti Vidékstratégia (NVS) (2012-2020) 

 Kvassay Jenő Terv - Nemzeti Vízstratégia 

 Nemzeti Erdőstratégia (2016-2030) 

 Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 

 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 Tolna Megye Integrált Területi Programja (TIP) 2014-2020. 

 Tolna Megyei Klímastratégia 

 Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
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3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 

feltárása 

3.1. A tervmódosítás céljainak összevetése a terv szempontjából releváns 

nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és 

természetvédelmi célokkal, szabályokkal 

3.1.1. Országos övezetek általi érintettség 

A településrendezési eszközök módosításánál a területi terveknek való megfelelőség 

vizsgálatra került. A Tolna Megyei Területrendezési tervnek való megfelelés vizsgálata során 

az országos térségi övezetek általi érintettségek is vizsgálatra kerültek. Az országos övezetek 

közül a módosítással érintett terület érintettsége a következő: 

1. Ökológiai hálózat övezete: 

A terv-módosításra szánt terület nem érinti az ökológiai hálózat térségi övezetét.  

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:  

A terv-módosításra szánt terület érinti a kiváló szántók térségi övezetét. 

3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: 

A terv-módosításra szánt terület érinti a jó szántók térségi övezetét. 

4. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt területek övezete: 

A terv-módosításra szánt terület nem érinti az erdők és erdőtelepítésre javasolt területek 

térségi övezetét. 

5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete: 

A terv-módosításra szánt terület nem érinti tájképvédelmi terület térségi övezetét. 

6. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: 

Dunaszentgyörgy a világörökségi vagy világörökségi-várományos terület térségi övezetébe 

tartozik. 

7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete: 

A terv-módosításra szánt terület a vízminőség-védelmi terület térségi övezetébe tartozik. 

8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-

elhárítási célú szükségtározók területének övezete:  

A terv-módosításra szánt terület nem érinti a nagyvízi meder övezetét. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete: 

Dunaszentgyörgy nem tartozik honvédelmi és katonai célú terület térségi övezetébe. 
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3.1.2. Országos programokhoz való illeszkedés 

A IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz való illeszkedés 

A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti 

Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti 

tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési 

terv készítése során is. A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható 

fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. 

A NKP stratégiai céljaihoz való illeszkedés vizsgálata: 

 1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása: Ezek közé 

tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti 

infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő 

aránya, minősége és összhangja. A módosítás nem lakott, külterületet érint, a településen élők 

életminőségére nincs hatással. 

 2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata: Az érintett 

terület természeti értéke és erőforrása a jó minőségű talaj. A talaj feltételesen megújuló 

természeti erőforrás, ezért a termőföldön történő beruházás esetén védelemben kell részesíteni 

a talaj felső humuszos rétegét. Egyéb védett természeti értékeket a módosítás nem érinti.  

 3. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése: A természeti erőforrásokkal való 

takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a 

terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat 

megvalósítása.  

 4. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése: A 

fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és 

energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok 

körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és 

hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a 

termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára. A módosítás célja az építési 

hulladék hasznosítása illeszkedik a stratégia célkitűzéséhez. 
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Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) 

A 18/2013. (III. 28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, 

fenntartható, társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol 

fel. A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-

humán-gazdasági-természeti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek 

biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. A fenntartható fejlődés 

keretstratégiája szerint a környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell 

érvényesíteni. 

A NFFS stratégiai céljaihoz való illeszkedés vizsgálata:  

 1. A fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése: A tervezett 

módosítás védett területet, Natura 2000 területet nem érint. A célok teljesülését biztosítja a 

településrendezési terv módosítása. 

 2. A talaj termőképességének fenntartása: A módosítás termőföldet érint. A valós 

használat módosítása előtt gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg mentéséről.  

 3. Az emberi egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat korlátok között 

kell tartani, azokat megfelelően szabályozni szükséges: A terület hasznosítása során a 

kibocsátásokra vonatkozó szabályozásokat szükséges betartani. A módosítás nem lakott, 

külterületet érint, a településen élők életminőségére nincs hatással. 

 4. Ésszerű, beosztó gazdálkodás az ásványkincsekkel és az energiahordozókkal: A 

módosítás célja az építési hulladék hasznosítása illeszkedik a stratégia célkitűzéséhez. 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) céljaihoz való illeszkedés 

A NÉS a 2008-2025 időszakra határozza meg Magyarország középtávú klímapolitikáját. 

Három fő cselekvési irányt határoz meg:  

 1. Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának 

csökkentése, növekedésük megelőzése: A módosítás a célkitűzésre nincs hatással. 
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 2. Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való 

alkalmazkodás: Az éghajlatváltozás egyik legjelentősebb hatása a szélsőséges időjárási 

jelenségek gyakoriságának növekedése. A terület módosítása lehetőséget teremt a terület 

rendezésére. A feltöltés tervezése során tekintettel kell lenni a terület csapadékvízrendezésére. 

 3. Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése: A 

társadalmi tudatosság erősítése nem településfejlesztési feladat. 

Nemzeti Vidékstratégia (NVS) céljaihoz való illeszkedés 

A Nemzeti Vidékstratégia (a továbbiakban NVS) az eddigi elkülönült, egymással gyakran 

szemben álló ágazati szemlélet helyett a szakterületek közötti kapcsolatrendszerre építve 

közös stratégiai kereteket kíván biztosítani. Az NVS átfogó célkitűzése a vidéki térségeink 

népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. Az átfogó célkitűzés elérése 

érdekében az NVS az alábbi öt stratégiai célt tűzi ki: 

 1. Tájaink természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése: Védett természeti értéket 

nem érint változás. A természetvédelmi oltalom alatt álló területek (különösen a védett 

természeti területek, Natura 2000 területek, ex lege védett területek), illetve az ökológiai 

hálózat elemei, valamint az egyéb természet-közeli állapotú területek megőrzésének és 

fenntartásának jogi, közigazgatási és pénzügyi eszközökkel történő támogatása biztosított. 

 2. Sokszínű és életképes agrártermelés: A módosítás termőföldet érint. A valós használat 

módosítása előtt gondoskodni kell a felső humuszos termőréteg mentéséről, és későbbi 

hasznosításáról. 

 3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság: A felülvizsgálat során termőföld mennyisége 

csökken, a terület más célú hasznosítása valósul meg. 

 4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése: A 

helyi gazdaságfejlesztés számára a településrendezési eszközök módosítása lehetőséget teremt 

új munkahelyek létrehozására. 

 5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása: Az 

átsorolás a településen élők életminőségét nem érinti. 
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Kvassay Jenő Terv - Nemzeti Vízstratégia céljaihoz való illeszkedés 

A vízpolitikai stratégia megalkotásának fő célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak illetve 

erre épülő céljainak meghatározása Magyarország vízügyi adottságaira és a vízgazdálkodás 

szakmai-szervezeti hátterére építve. A KJT alapelve, hogy csak a társadalom által ténylegesen 

igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő vízügyi beavatkozásokat szabad 

megtenni az elkövetkező években. 

1. A víztestek állapotromlásának megakadályozása, állapotuk javítása: A módosítás a 

célkitűzést nem érinti. 

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 

1. Az építési-bontási hulladékok anyagában történő hasznosításának arányának 

növelése: A tevékenység összhangban van az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben 

megfogalmazott célokkal, mely szerint 2020-ig az építési-bontási hulladékok anyagában 

történő hasznosítási arányát 70 %-ra kell növelni. 

3.2. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő 

elemeinek ismertetése; 

3.2.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 

megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

Felszíni vizek védelme 

A módosítással érintett terület közelében nincs természetes felszíni víz, vízfolyás. A területtől 

keleti irányban, mintegy 6,8 km-re folyik el a Duna, közelebb, mintegy 2,5 km-re pedig a 

Csámpai patak. A módosításnak nincs hatása felszíni vízre. 

Felszín alatti vizek védelme 

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. 

törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek és a föld védelme 

érdekében.  

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szól a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, melynek célja: a felszín alatti vizek jó állapotának 

biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és 
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megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható 

vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és 

kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg 

nem haladó tevékenységek, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá 

tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani 

közegre, és a szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő 

tevékenységekre. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 

besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

tartalmazza, mely szerint Dunaszentgyörgy község közigazgatási területe érzékeny területek 

körébe sorolható, és beletartozik a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területek közé is. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti 

vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek 

meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját.  

A település területét kismértékben érinti a szomszédos Gerjen területén lévő sérülékeny 

vízbázis. Ezen vízbázis a település külterületének keleti oldalát érintik, ugyanakkor a kezelő 

telep a település lakott területétől észak-nyugatra található, a vízbázis számított védőidomának 

szélétől kb. 4,5 km-re. Az átsorolással érintett területen és közvetlen közelében nincs védendő 

vízbázis. 

A 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet szerint alapvető célkitűzés, hogy legkésőbb a Kvt.-

ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a 

jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. Ennek érdekében úgy 

kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében: 

- azok állapota ne romoljon; 

- a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 

állapotváltozás megforduljon; 

- a felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotára vonatkozó 

követelmények a kockázatos helyzetű víztestek kivételével teljesüljenek; 
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- a kockázatos helyzetű víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

- a tartósan károsodott felszín alatti víz és a földtani közeg nyilvántartásba és ellenőrzés 

alá kerüljön, és állapota kármentesítéssel javuljon. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. 

(II.7.) Korm. rendelet tartalmazza a nitrátérzékeny területek kijelölésének és 

felülvizsgálatának szempontjait, valamint a nitrátérzékeny területek felsorolását. A rendelet 

mellékletének A) része alapján – A) RÉSZ: Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjában 

foglalt nitrátérzékeny területek – a vizsgált terület nitrátérzékeny terület. A település földtani, 

vízföldtani viszonyait figyelembe véve az 5. § (1) bekezdés bb) pontja alapján konkrétan azon 

települések közé sorolható, ahol a település közigazgatási területének legalább 10%-ában 

„üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön 

jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterület”-tel érintett. 

A módosítással érintett területen bármilyen tevékenység tervezése során, ha lehetőség van rá, 

a csatorna-hálózatra való rákötés a vízvédelmi (és talajvédelmi) szempontból elvárható 

megoldás. A szennyvizek szikkasztása átmenetileg sem engedélyezhető a közigazgatási 

területen. 

Földvédelem 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és 

az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek 

magába kell foglalnia a talaj termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

A Megyei Területrendezési Terv kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket jelöl a 

módosítással érintett területen. A területről így a művelésből történő kivonás előtt a humuszos 

termőréteg mentéséről gondoskodni kell. 

A földtani közeg a természeti környezet és tájhasználat alapvető eleme, így kiemelt 

jelentőségű, hogy az antropogén hatásokkal szemben megfelelő védelmet biztosítsunk. Ezen 

célból környezetvédelmi vonatkozású engedély (egységes környezethasználati engedély, 

környezetvédelmi engedély, működési engedély) kizárólag a földtani közeg védelmének 

érvényesülése esetén adható. A földtani közeg elszennyeződésének megakadályozása 

érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beruházások megfelelő műszaki 

védelemmel valósuljanak meg. A műszaki védelem kiépítését minden esetben ellenőrzötten 
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kell megvalósítani, annak megfelelőségét igazolni kell, a hatályos jogszabályok, szabványok 

figyelembe vételével. 

A talaj és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a szennyvízelhelyezés és 

a csapadékvíz-elvezetés. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapotát érintő 

tevékenységek kivitelezése csak az elérhető legjobb technika illetve a leghatékonyabb 

megoldás alkalmazásával, ellenőrzött körülmények között történhet meg. Fokozott 

odafigyelés szükséges a szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése 

(ugyan úgy, mint a felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetéskor is), esetében, ami 

szintén engedélyköteles tevékenység. 

A tervezett fejlesztés mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld termelés 

alóli kivonásával valósítható meg. A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak 

a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően történhet. 

A termőföld művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, 

ütemezetten fog történni. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő 

termőtalaj védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint 

vonatkozó jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján 

gondoskodni kell. 

A településrendezési eszközök általi módosítás a legjelentősebb talajra és a termőföldre 

kifejtett hatás a területfoglalás. A településrendezési eszközök módosítása termőterület 

igénybevételével jár, azonban nem beépítésre szánt területként kerül átsorolásra. A talajra így 

– a megfelelő humuszmentés mellett - érdemi hatásuk nem lesz a módosításoknak.  

Ásványvagyon, felszíni mozgások 

A településrendezési terv alapján a vizsgálati terület megkutatott, ill. ipari vagyonnal és 

érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati területeket, kutatási területeket, 

bányatelkeket nem érint. 

A vizsgálati terület nem szerepel az országos felszínmozgásos kataszterben. A tervezési 

területen és annak környezetében a morfológiai viszonyok és földtani felépítés figyelembe 

vételével felszínmozgások és földtani veszélyforrások kialakulása nem valószínűsíthető. 

Levegőtisztaság-védelem 
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Dunaszentgyörgyön a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok egyik felét a 

közlekedés, míg másik felét a helyhez kötött források eredményezik. A közlekedési 

emissziókat a szén-monoxid, nitrogén-oxidok, korom és kén-dioxid szennyezőanyagok 

jellemzik. A módosítással érintett terület az M6 autópáya és a 6. számú főút között található. 

A vizsgált terület levegőterhelését elsősorban ezen közutak közlekedési eredetű 

levegőterhelése határozza meg. 

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A 

kibocsátások vizsgálata alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján Dunaszentgyörgy az „F" zónacsoportba 

sorolható, azaz azon területek közé tartozik, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati 

küszöböt nem haladja meg. 

A jelentős környezeti zavaró hatással, így légszennyezéssel járó közúti közlekedéshez 

biztosított közúthálózatot a településszerkezeti tervnek megfelelően úgy kell fejleszteni, hogy 

a közúti forgalom a védendő lakóterületek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, 

csillapított jellegű legyen. A módosítással érintett terület közúti megközelítését a lakott 

területek elkerülésével javasolt megvalósítani. 

A település levegőminőségi besorolása összességében kedvezőnek tekinthető. A levegő 

tisztaságának védelmét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

szabályozza részletesen, melynek 3. §-a alapján a levegővédelmi követelményeket az 

országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a 

területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció 

kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a 

gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell. 

A település úthálózatának fejlesztése is meghatározóan fontos a levegő védelme 

szempontjából. A módosítással érintett terület megközelítése kizárólag földúton - néhol 

zúzalékkal megerősített földúton - lehetséges. A módosítással érintett területen bármilyen 

jellegű gazdasági tevékenység engedélyeztetése folyamán törekedni kell arra, hogy szállítási 

útvonalak a lakott területet legkevésbé érintő módon kerüljenek kijelölésre. 

A módosítással érintett területen és annak környezetében nincsenek légszennyezettség 

szempontjából ökológiailag sérülékeny területek, a legközelebbi lakóépület nagy távolságra 

található. 
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A területen új gazdasági tevékenység létesítésénél a levegővédelmi előírások betartását már az 

engedélyezési fázisban meg kell követelni. A levegővédelmi követelmények teljesülését a 

légszennyező forrás teljes hatásterületén biztosítani kell. Helyhez kötött légszennyező 

pontforrás lésítéséhez és működtetéséhez a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet kialakítása a jelenlegi szabályozás 

szerint csak a bűz kibocsátással járó környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 

környezethasználati engedély köteles tevékenységek, illetve létesítmények esetében 

szükséges, ilyen létesítmények a területre nem tervezettek. 

Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés 

A területrendezési terv módosítása lehetőséget teremt arra, hogy a területre nagy mennyiségű 

kitermelt föld és inert hulladék kerüljön beszállításra. A terület hulladékhasznosító, 

hulladéklerakóként történő hasznosítása kizárólag hulladékgazdálkodási engedély birtokában 

végezhető. A területen az engedélytől eltérően más jellegű hulladék felhalmozása, illetve a 

területen kívül hulladék lerakása szigorúan tilos. 

Dunaszentgyörgy területén közszolgáltatás keretében a Vertikál Zrt. végzi a kommunális, 

illetve szelektív hulladékszállítást. A módosítással érintett terület külterület, korábban a 

közszolgáltatásba nem volt bekapcsolva. Amennyiben a terület hasznosítása során 

kommunális hulladék keletkezik, úgy javasolt a területet a közszolgáltatásba bekapcsolni. 

A gazdasági területeken keletkező termelési és veszélyes hulladékok elszállíttatásáról a 

hulladék termelőjének kell gondoskodnia a mindenkori szabályozásnak megfelelően. 

Zaj és rezgésvédelem 

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének 

biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata. A módosítással érintett terület közvetlen 

környezete a Helyi Építési Szabályzat szerint „Má-1” mezőgazdasági terület övezetbe 

tartozik. A módosítással érintett terület az M6 autópáya és a 6. számú főút között található. A 

terület alapzaja elsősorban a közúti forgalomból származik. 

A módosítással érintett terület megközelítőleg egy kilométer távolságra található a lakott 

területtől.  
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A zajvédelmi felmérés során azt vizsgáltuk, hogy a területi átsorolás együtt járhat-e határérték 

módosulásokkal. Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit a 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az előírások alapján 

mind a jelenlegi mezőgazdasági, mind az új különleges szolgáltatási terület a gazdasági 

területek közé sorolható, így az átsorolással a területre vonatkozó zajvédelmi követelmények 

nem változnak. A területre vonatkozó határérték nappal 60 dB, éjjel 50 dB. 

A terület átsorolásával lehetőség nyílik a területen üzemi zajforrás létesítésére, továbbá a 

területen végzett gazdasági tevékenység a közlekedés ererdetű zajt is növelheti.  

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

rendelet szab keretet azokra a tevékenységekre és létesítményekre vonatkozóan, melyek 

környezeti zajt vagy rezgést okozhatnak. 

A területen új tevékenység létesítésekor a tevékenység pontos ismeretével részletesen 

vizsgálni szükséges, hogy milyen mértékű zajterhelés növekedés várható a legközelebbi 

védendő területeken. Új gazdasági tevékenység kizárólag úgy tervezhető, hogy a védendő 

lakóházak előtt a határértékek teljesüljenek. 

Kulturális örökség védelem 

A területen belül és annak közelében nem található országos műemléki vagy helyi védelem 

alatt álló objektum. 

A kulturális örökség szempontjából a tervmódosítással érintett terület világörökségi, 

világörökségi várományos illetve az országos építészeti örökség elemeit érinti a megyei 

rendezési terv alapján. Dunaszentgyörgyre vonatkozóan 2019-ben készült régészeti 

hatástanulmány, mely alapján a módosítással érintett terület 03/120 helyrajziszámon régészeti 

lelőhely található (Dunaszentgyörgy 18, Középső-dűlő I., azonosító: 59575). 

Az eddig a területen folytatott intenzív mezőgazdasági műveléshez képest az átsorolás 

segítheti a régészeti örökség védelmét. Földmunka esetén biztosítani kell, hogy minden 

nyilvántartott lelőhelyet érintő munkálat esetében, biztosított legyen a régészeti felügyelet. 

A földmunkák során új jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban 

meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni majd ezt követően az 

illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

Természet és tájvédelem 
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Tájföldrajzilag Dunaszentgyörgy a Tolna-Sárköz kistájra esik, ami a Dunamenti–síkság, 

illetve nagytájak tekintetében az Alföld nagytáj része. A kistáj 88-162 m tszf-i magasságú, 

futóhomokkal, illetve lösszel fedett hordalékkúp-síkság. A vizsgált terület a kistáj keleti 

részén, Dunaszentgyörgytől északnyugatra található, átlagosan 100- 106 m tszf-i magasságon. 

A terület középső része a környező részekhez képest mélyebb fekvésű, teknőszerű terület. 

A módosítással érintett terület országos jelentőségű védett természeti területeket, Natura 2000 

és Nemzeti Ökológiai Hálózat területét nem érint. A tervezett módosítás nem veszélyezteti 

ökológiai hálózat funkcióját. A terület ökológiai értéke jelenlegi formájában alacsony. 

A módosítással érintett területet jelenleg szántóként hasznosítják, intenzív mezőgazdasági 

művelésű terület. A területhez jelentős kultúrtörténeti, tájképi érték nem kapcsolódik, 

valamint annak bármely tájeleme nem jelenik meg markánsan a környező tájrészlet 

látványában. Tájvédelmi szempontból a módosítás a tájhasználatra, tájképre csak kis 

mértékben, lokálisan, míg a tájkarakterre, tájszerkezetre várhatóan semmilyen hatással nincs.  

3.2.2. Az emberek egészségi állapotára, életminőségére, társadalmi, gazdasági helyzetére 

gyakorolt hatások 

A településrendezési eszközök módosításának megvalósulása a lakosság egészségi állapotára, 

életminőségére közvetlen negatív hatást várhatóan nem okoz. A területhasználat változások, 

nem befolyásolják az emberek életminőségére vonatkozó körülményeket. A cél 

megvalósulása érdekében fontos az gazdasági tevékenység engedélyezése során a részletes 

környezeti vizsgálat.  

A tervezett fejlesztésnek lehetnek közvetlen, hosszabb távon érvényesülő pozitív gazdasági és 

társadalmi hatásai. 

3.2.3. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek értékelése (eltartóképesség, terhelhetőség) 

A javasolt módosítások vizsgálata alapján jelentős mértékű, a környezeti állapotot 

veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem 

prognosztizálható. Így a területfelhasználási egység módosítások és a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztések további természet‐ és környezetvédelmi célú vizsgálatot csak a 

314/2005. (XII.25.) Korm. r. hatálya alá tartozó tevékenységek illetve engedélyezések 

későbbi megjelenése esetében szükséges. 
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Jelentős ipari jellegű zajkeltő létesítmények a településen nincsenek. Új létesítmények 

telepítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi határértékek, előírások betartására. 

Ezek használatba vétele, üzembe helyezése során mérésekkel kell ellenőriztetni, illetve 

igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Törekedni kell arra, hogy a zaj- 

és rezgésártalmak minimalizálására már a telepítéskor történjenek intézkedések. 

A tervezett fejlesztések esetén törekedni kell arra, hogy a jelenlegi jó környezeti állapot ne 

romoljon. 

3.3. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást 

kiváltó tényezők, okok feltárása 

3.3.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen 

előidézését jelentik 

Az érintett terület természeti értéke és erőforrása a jó minőségű talaj. A tervezett fejlesztés 

mezőgazdasági terület más célú hasznosításával, a termőföld művelés alóli kivonásával 

valósítható meg. A termőföld más célú hasznosítása, végleges kivonása csak a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásainak megfelelően történhet. A termőföld 

művelésből való tényleges kivonása az aktuális igénybevételnek megfelelően, ütemezetten 

fog történni. A termőföld más célú igénybevétele esetén a területen lévő termőtalaj 

védelméről és újrahasznosításáról a 29/2006. (IV. 10.) FVM rendelet, mint vonatkozó 

jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő talajtani szakvélemény alapján gondoskodni 

kell. 

A településrendezési eszközök általi módosítás a legjelentősebb talajra és a termőföldre 

kifejtett hatása a területfoglalás. A településrendezési eszközök módosítása termőterület 

igénybevételével jár, azonban nem beépítésre szánt területként kerül átsorolásra. A talajra így 

– a megfelelő humuszmentés mellett - érdemi hatásuk nem lesz a módosításoknak. A talaj 

feltételesen megújuló természeti erőforrás, ezért a termőföldön történő beruházás esetén 

védelemben kell részesíteni a talaj felső humuszos rétegét.  

A tervbe vett egyéb módosítások természeti erőforrások közvetlen igénybevételét, vagy 

közvetlen környezetterhelést nem idéznek elő. 



DUNASZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 

KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS 
 

 
– 20 –   

3.3.2. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek 

közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak  

A tervezett változtatások miatt a tevékenységekkel összefüggően növekedő közúti 

forgalomból származó zajterhelés és légszennyezőanyag kibocsátás kismértékű emelkedése 

várható, pontos számítása a növekedés mértékének és a tervezett szállítási útvonala pontos 

ismerete nélkül nem lehetséges. Javasolt a település lakott részét elkerülő útvonalak 

megválasztása. 

3.4. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 

következmények előrejelzése 

A szabályozási tervben foglalt előírások és az egyéb környezetvédelmi jogszabályi előírások 

betartásával a módosítással érintett területeken a tervezett tevékenység egyéb hatásai a 

környező területhasználatokra nem jelentenek veszélyt, a természeti környezetet károsan nem 

befolyásolják.  

Egyéb környezeti konfliktusok, problémák a tervben foglaltak megvalósulása esetén nem 

keletkeznek. Összességében az átsorolással a területen jelentős változások történhetnek. A 

területen tervezett hulladékhasznosító, hulladéklerakó a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. A tervezett 

tevékenység környezeti vizsgálatát a pontos beruházási ismeretek alapján a tervezési 

folyamatban szükséges lefolytatni. 

4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 

ellentételezésére, monitoringozására vonatkozó javaslatok 

A korábbiakban ismertettük, hogy a terv megvalósítása nem jár jelentős környezetre káros 

hatásokkal, így ezekkel kapcsolatban sem szükségesek intézkedések. 

A területről letermelt értékes talajt a talajvédelmi tervnek megfelelően szükséges kezelni. 

Tekintettel arra, hogy a gazdaság bővülésével a közúti forgalom és a közlekedési zajterhelés 

növekedése is várható, ezért a belterület kritikus pontjain háttérterhelés méréseket, majd a 

beruházások megvalósulását követően ellenőrző méréseket javasolt végeztetni. 
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5. Közérthető összefoglaló 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet alapján a település rendezési terv módosításánál a környezeti értékelés lefolytatása a 

módosítással érintett terület nagyságától és a módosítás várható környezeti hatásaitól függ. A 

terület általános mezőgazdasági területből kerül átsorolásra beépítésre nem szánt különleges 

területté. A kidolgozó, tekintettel arra, hogy a módosítás tárgyát képező terület jelentős 

nagyságú, a KR Rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása mellett döntött. 

Az értékelés részletesen vizsgálta az egyes tervi elemek környezeti elemek és rendszereik 

állapotára, valamint az emberre, mint végső hatásviselőre gyakorolt hatásait. 

Összességében megállapítható, hogy a módosítással érintett változások jelentős környezeti 

hatással nem bírnak. A környezeti értékelés nem állapított meg olyan tervi elemet, amely 

kifogásolható lenne. A környezeti vizsgálat az egyes esetekben intézkedésekre tesz javaslatot, 

amelyek nem a településrendezési terv során, hanem a létesítmények megvalósítása, illetve 

üzemeltetése során érvényesíthetők a környezetterhelések minimalizálása, a 

környezetszennyezések, káros környezeti hatások kiküszöbölése érdekében. 

Összegzésként megállapítható, hogy a tervben foglalt tervi elemek, előírások és javaslatok a 

környezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket (táj, 

település, ökológiai rendszer) érő, a tervezett fejlesztések negatív környezeti hatásainak 

lehetőség szerinti csökkentését, a táji, természeti értékek védelmét biztosítják. 
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