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TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

Őcsény község településrendezési tervének 

2018. évi 1. módosításához 

(4. számú módosítás) 

 

 

1. HELYZETISMERTETÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK 

A tervmódosítás kettő területet érint Őcsény község közigazgatási területén belül. 

1. számú tömb: 0208/4. hrsz‐ú földrészlet Ev‐ből Gksz‐be sorolása 

2. számú tömb: Soványtelek területén az Őcsény 2. számú lelőhelyével érintett terület Gksz‐ből 
Mke övezetbe sorolása 

A  tervmódosítással  érintett  területek  közül  a  2.  számú  tömb  övezeti  átsorolása  környezeti  hatás 
szempontjából nem releváns, ezért a továbbiakban ezzel nem foglalkozunk. 

 
1. ábra Módosítással érintett területek 

Talaj‐ és vízvédelem 
A  földtani  közeg  (termőföld‐termőtalaj, mederüledék,  a  kőzetek,  ásványok,  etc.)  és  a  víz  védelme 
kiterjed a föld felszíni és felszín alatti rétegeire. Az egészséges életfeltételek biztosítása érdekében a 
földben,  vagy  a  föld  felszínén  csak  olyan  anyag  helyezhető  el,  valamint  csak  olyan  tevékenység 
végezhető, amely a  földet valamint a környezeti elemeket, a  felszíni és a  felszín alatti  vizeket nem 
szennyezi, nem károsítja. 

Földvédelem, felszín alatti vizek 

A településrendezési terv tervezett módosítása termőföldből való kivonással nem jár. 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. Törvény előírásai a beruházások megvalósítása során 
betartandók. 
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A  tervezési  terület  Magyarország  Kistájainak  Katasztere  szakirodalmi  könyv  alapján  az  Alföld 
nagytájhoz, a Dunamenti‐Síkság, mint középtáj részét képező Csepel‐Mohácsi síksághoz, azon belül a 
Tolnai Sárköz kistájba tartozik.  

A  vizsgálati  terület  a  Tolnai‐Sárköz  kistáj  középső  részén  található. A  terület  ártéri  szintű  tökéletes 
síkság ortográfiai domborzattípusba sorolható. A felszín átlagos relatív reliefje 1‐2 /km2 közötti. Ennek 
megfelelően a teljes terület síkvidéki jellegű, gyakorlatilag teljesen sík. Tengerszint feletti magassága 
88,0‐89,0 mBf. között változik. A terület mérsékelten belvízveszélyes. 

 
2. ábra Forrás map.mbfsz.gov.hu 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. 
rendelet  tartalmazza  a  nitrátérzékeny  területek  kijelölésének  és  felülvizsgálatának  szempontjait.  A 
rendelet alapján meghatározott nitrátérzékeny  területeket – amelyek a MePAR rendszer  tematikus 
fedvényeként a blokkok szintjén, blokkazonosítók által kerülnek meghatározásra – a 43/2007. (VI. 1.) 
FVM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

A  vizsgálati  terület  a  VQ3R5‐W‐15  azonosítójú MEPAR  blokkba  tartozik  (3.  ábra),  ez  alapján  nitrát 
érzékeny. Azonban a településrendezési terv nem nitrát érzékeny területként jelöli. (lásd 4. ábra) 

 
3. ábra 1. tömb MePAR fedvénye 
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4. ábra Nitrátérzékeny területek 

A vizsgálati terület az OTRT 7. melléklete alapján Országos vízminőség‐védelmi területet nem érint. 

 
5. ábra Országos vízminőség-védelmi területek 

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, ill. egy adott 
lehatárolt  terület  érzékenysége  a  vízvédelemért  felelős  miniszter  által  jóváhagyott,  1:100  000 
méretarányú  országos  érzékenységi  térképe  alapján  kerül  –  a  vízvédelmi  hatóság  határozatában 
meghatározásra, ami szerint a vizsgálati terület besorolása érzékeny. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az 
egyes  létesítmények,  tevékenységek  megvalósításakor  úgy  kell  eljárni  a  felszín  alatti  vizek,  illetve 
víztestek esetében, hogy 

a) azok állapota ne romoljon; 
b)  a  tevékenység  következtében  kialakult  jelentős  és  tartósan  kedvezőtlen  irányú 
állapotváltozás megforduljon; 
c)‐ 
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d)  a  gyenge  állapotú  és  a  külön  jogszabály  szerinti  kritériumok  alapján  veszélyeztetett 
helyzetűnek jellemzett víztestek állapota fokozatosan javuljon; 
e) azok a területek, ahol a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg károsodott, nyilvántartásba 
és  ellenőrzés  alá  kerüljenek,  és  állapotuk  szennyezés‐csökkentési  intézkedések,  illetve 
kármentesítés révén javuljon. 

A  talajt  (termőtalajnak  nem  minősülő  földtani  közeget),  illetve  a  felszín  alatti  vizeket  ért 
szennyeződések értékelésénél figyelembe veendő határértékeket a 6/2009. (IV.14.) KvVM‐EüM‐FVM 
együttes  rendelet  mellékletei  tartalmazzák.  A  tervezési  területen  szennyeződött  területről  nincs 
tudomásunk,  a  terület  közvetlen  szomszédságában  lévő  egykori  szekszárdi  hulladéklerakó 
rekultivációja megtörtént. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást 
szolgáló vízilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, 
külső,  valamint  a  hidrogeológiai  védőidom  és  védőterületek  meghatározásának,  kijelölésének, 
kialakításának, és fenntartásának módját.  

A vizsgálati terület nem érinti a sérülékeny vízbázisok kijelölt védőidomát, védőterületét. 

 
6. ábra Vízbázisok kijelölt védőidoma 

Új  beruházás  esetén,  amennyiben  a  tervezett  vízi  munka,  vízhasználat,  vízi  létesítmény  állami 
tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízi  létesítményt,  felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy 
felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a működési  területével érintett 
vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását minden esetben be kell szerezni! 
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A  tervezett  új  övezeti  besorolás  a 
talajra, földtani közegre és a felszín 
alatti  vizekre  számottevő  hatást 
várhatóan nem gyakorol.  

Őcsény község területe az Országos 
Területrendezési  Tervről  szóló 
törvény  (továbbiakban  OTrT)  3. 
melléklet 2. számú tervlapja alapján 
kiváló  és  jó  termőhelyi  adottságú 
szántóterületek övezetébe tartozik, 
azonban  a  módosítás  ilyen 
területeket nem érint. 

 
 
 
 
7. ábra Jó és kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek 

 

 

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,  ugyanakkor 
határos a „Szekszárd I. Homok” működő 
bányaterülettel.  A  tervezett  övezeti 
átsorolás nem befolyásolja a bányászati 
tevékenységet, és az ahhoz kapcsolódó 
szállítást.  

 
8. ábra bányatelek határa 

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. 

Természet‐ és tájvédelem 

A módosítással érintett területen természeti értéket képviselő növényzet nincs. Az érintett terület nem 
áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura2000 védettségű területeknek, sem az Országos 
Ökológiai Hálózatnak. 
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A tervezési terület nem része  az Országos Területrendezési Terv alapján a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területnek.  

A  tervezett  módosítás  a  táj 
látványa  szempontjából  nem 
eredményez  jelentős  változást,  a 
tájképi értéket nem károsítja. 

Az  érintett  területtől  délre  fekvő 
73  ha  nagyságú  terület 
Natura2000  élőhely  védettséget 
élvez.  Az  övezeti  átsorolás  és  az 
övezetben  végezhető 
tevékenységek  várhatóan 
jelentősen  nem  befolyásolják  a 
terület élőhelyi adottságát.  

 
9. ábra A területtől délre fekvő 
Natura2000 védettségű terület 

 
 

A terület az Országos Erdő Adattár alapján nem erdő, továbbá nem érinti a kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület, sem pedig az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete. 

 
10. ábra Forrás: erdoterkep.nebih.gov.hu 
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11. ábra Részlet Tolna megye Területrendezési tervének övezeti lapjából 

Levegőtisztaság‐védelem 

Őcsény  település  és  környezete  az  ország  nem  szennyezett  levegőjű  régiójában  található.  A 
légszennyezettségi  agglomerációk  és  zónák  kijelöléséről  szóló  módosított  4/2002.  (X.  7.)  KvVM 
rendelet szerint a térség a 10. zónacsoportba tartozik (az ország egyéb területe, amely nem tartozik 
légszennyezettségi agglomerációba). 

A zónacsoportra vonatkozó levegőminőségi kategóriák: 

kén‐dioxid  nitrogén‐dioxid  szén‐monoxid  szilárd (PM10) 

F  F  F  E 

Az  A‐tól  F  irányába  javuló minősítést  alkalmazó  besorolás  szerint  az  F  kategóriába  olyan  területek 
tartoznak, melyek esetében a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, míg az E 
értékkel  jellemezhető  területek  esetében  a  légszennyezettség  jellemzően  az  alsó méréshatár  és  a 
légszennyezettségi határérték között van. 

Tolna megye levegőjének minősége a mért gáz halmazállapotú komponensek (kén‐dioxid, nitrogén‐
oxidok, benz(a)pirén) tekintetében jónak mondható. A szilárd halmazállapotú komponensek (ülepedő 
por, szálló por) tekintetében már rosszabb a helyzet. A közlekedés okozta légszennyezés a 6‐os, az 56‐
os, a 63‐as és a 65‐ös utak, valamint az M6‐os és M9‐es autópályák által érintett települések esetében 
a legzavaróbb. A fűtési szezonban azokon a településeken jelentkeznek jelentősebb légszennyezettségi 
gondok, ahol a vezetékes gáz kiépítése még nem történt meg.  

Éppúgy,  mint  az  egész  országban,  Tolna  megyében  is  egyre  nagyobb  gondot  okoz  a 
pollenszennyezettség, ezért a parlag területek gondozásáról, kaszálásáról az ingatlan tulajdonosának 
folyamatosan gondoskodni szükséges. 

Őcsény település vonatkozásában automata, vagy manuális állomás által rögzített légszennyezettségi 
mérési adat az elmúlt tíz év távlatából nem áll rendelkezésünkre. 

A  levegőterhelést  okozó  forrásokra,  tevékenységekre,  technológiákra,  létesítményekre  (a 
továbbiakban:  légszennyező  forrás)  a  jogszabályi meghatározások,  és  az  elérhető  legjobb  technika 
alapján  a  környezetvédelmi  hatóság  egyedi  eljárásának  keretében  kibocsátási  határértéket, 
levegővédelmi követelményeket állapít meg. 

A  levegővédelmi követelményeket a 306/2010.  (XII. 23.) Korm. rendelet – a  levegő védelméről –, a 
légszennyező  forrásokra  vonatkozó  kibocsátási,  és  imissziós  határértékeket  a  4/2011.  (I.  14.)  VM 
rendelet  –  a  levegőterheltségi  szint  határértékeiről  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrások 
kibocsátási határértékeiről – határozza meg. 
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A 306/2010.  (XII.23.) Korm.rendelet 5.§‐a az alábbiakról  rendelkezik bűz kibocsátással  járó  források 
esetén. A létesítmények bűzterhelését, és az ebből fakadó levegővédelmi hatásterületet külön eljárás 
során  szükséges  vizsgálni,  amennyiben  a  tevékenység  engedélyezése  a  314/2005.  (XII.25.)  Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati és/vagy egységes környezethasználati eljárás 
alá esik.  

A módosítással érintett területen és annak környezetében nincsenek légszennyezettség szempontjából 
ökológiailag sérülékeny területek.  

Zaj‐ és rezgésvédelem 

A  zaj‐  és  rezgésvédelemről  szóló  jogszabály  alapján  a  zaj‐  és  rezgésvédelmi  követelményeket  a 
területrendezés során érvényre kell juttatni. 

A környezeti zaj‐ és rezgésvédelmi követelményeket a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, 
mely többek között előírja, hogy a területrendezés során a környezeti zajt, illetve rezgést kibocsátó, 
illetve a zajtól, rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, 
hogy a jogszabályban előírt követelmények teljesüljenek. Előírja továbbá a meglévő létesítményekre 
vonatkozóan, hogy a határértéken felüli kibocsátást, terhelést fokozatosan meg kell szüntetni. 

A  rendelet  meghatározza  a  létesítéssel  kapcsolatos  követelményeket  is.  E  szerint  zajt  kibocsátó 
berendezés,  telephely,  tevékenység  úgy  létesíthető,  illetve  üzemeltethető,  hogy  környezeti 
zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket. 

Az  üzemi  létesítményekben  folytatott  tevékenységből  származó  zaj  megengedett  egyenértékű  A‐
hangnyomásszintjeit a környezeti zaj‐ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 
(XII.3.)  KvVM‐EüM  együttes  rendelet  1.  melléklete  szabja  meg  a  zajtól  védendő  területek  építési 
övezeti besorolásának függvényében, így a gazdasági területre vonatkozó zajhatárértékeket is.  

Zajtól védendő terület  Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)

    Nappal 06‐22 óra   Éjjel 22‐06 óra 

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45  35 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50  40 

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület  55  45 

Gazdasági terület  60  50 

A módosítással érintett területen lakóépületek nem találhatók, legközelebbi lakóépület 140 méterre 
található. A Gksz jelű, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen belül az OTÉK 19. § (1) bekezdése 
alapján környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület helyezhető el, 
azaz jelentős zajjal járó tevékenység sem végezhető.  

 

Hulladékkezelés 

A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a keletkezés 
helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről külön kell 
gondoskodni. 

A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:  
― települési (kommunális) szilárd hulladékok; 
― termelési hulladékok; 
― veszélyes hulladékok; 
― építési‐bontási hulladékok; 
― biológiailag lebomló hulladékok; 
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― lomhulladékok; 

A  hulladékokkal  kapcsolatos  környezeti  állapot  vizsgálatát  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  alapján 
szükséges elvégeznünk. 

A  hulladéktermelő  köteles  gondoskodni  a  hulladékok  előírásszerű  –  lehetőség  szerint  szelektív  – 
gyűjtéséről,  tárolásáról,  a  területről  történő  kiszállításáról,  valamint  ártalmatlanításáról,  melynek 
elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe, és levegőbe 
jutását.  

A hulladékok jegyzékét a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet – a hulladékjegyzékről – jogszabály rögzíti. 

A kommunális szennyvizeket a 1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról –, valamint a 455/2013. 
Korm.  rendelet  alapján  már  nem  minősül  folyékony  hulladéknak,  hanem  szennyvíznek  szükséges 
tekinteni,  így  erre  vonatkozóan  nem  terjed  ki  a  hulladékgazdálkodási  törvény  hatálya.  A 
szennyvízelvezetés, ‐gyűjtés vízgazdálkodási jogkörbe tartozik. 

A  településen  a  környezet  veszélyeztetésének minimalizálása  érdekében  kizárólag  hulladékszegény 
technológiák  telepítését  szabad  engedélyezni  úgy,  hogy  a  keletkező  hulladékok  hasznosítására, 
ártalmatlanítására rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet. 

Termelési  hulladék  a  gazdálkodó  szervezetek  termelő  és  szolgáltató  tevékenységéből  származik.  A 
településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős mennyiségű 
termelési  hulladék  keletkezhetne.  A  termelési  hulladékok  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő 
gyűjtéséről, és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek való átadásáról a hulladék termelője 
gondoskodik. 

Az építési, bontási tevékenységgel kapcsolatos hulladékkezelési szabályokat a 45/2004. (VII.26.) BM‐
KVVM együttes rendelet tartalmazza.  

A hulladékok közül megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a veszélyes hulladékokra. A veszélyes 
hulladékok  gyűjtésére,  kezelésére,  tárolására  és  ártalmatlanítására  a  225/2015.  (VIII.  7.)  Korm. 
rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól – előírásait 
kell követni. A veszélyeshulladék‐termelő köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű kezeléséről, 
melynek elsődleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba,  felszíni‐ és felszín alatti vízbe és 
levegőbe jutását. 

Épített környezet védelme 

A tervezési területen vagy annak környezetében helyi védettségű vagy arra érdemes épület, továbbá 
országos  védelem alatt  álló építmény nincs. Az övezeti  átsorolás nyilvántartott  régészeti  lelőhelyet 
nem érint.  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 A területhasználat‐módosítás, illetve az itt tervezett tevékenység számottevő légszennyező hatást 
nem okoz, a levegő minőségét nem rontja.  

 A tervezett módosítás a földet, valamint a környezeti elemeket, a felszíni és a felszín alatti vizeket 
nem szennyezi, nem károsítja. 

 A tervezett tevékenység a talajra, földtani közegre és a felszín alatti vizekre számottevő hatást nem 
gyakorol. 

 A  tervezési  területen  számottevő  környezeti  zaj‐  és  rezgésterhelés  növekedéssel  nem  kell 
számolni,  

 A tervezett tevékenység várható környezeti hatásai nem lesznek jelentősek. 
 
A terület környezeti állapota a jelenlegi környezethasználattal összhangban van.  
 
A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelését a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. 
számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük és az alábbiakat állapítottuk meg. 

1. A településrendezési‐terv tervezett módosítása 
a)  művelésből való kivonással nem jár; 
b) Országos  Területrendezési  Terv  alapján  nem  érinti  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 

kezelendő területet, az Országos Ökológiai Hálózatot; 
c) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van; 
d)  nem  vonatkozik  olyan  területre  vagy  kérdéskörre,  ahol  jelentős  környezeti  problémák 

lennének; 
e) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 

2. A településrendezési‐terv módosítás várható környezeti hatásai 
a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; 
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; 
c) az országhatáron nem terjednek át; 
d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek; 
e) csak az érintett területre korlátozódnak; 
f)  olyan  területet  nem  érintenek,  amelyek  hazai  (országos  vagy  helyi),  közösségi  vagy  más 

nemzetközi szintű védettséget élveznek; 
g)  a  KR.  4.  számú  melléklet  3.5.2.  és  3.6.2.  pontjaiban  felsorolt  következményeket 

feltételezhetően nem idézik elő. 

3. A tervmódosítással érintett  
a)  terület  a  felszín alatti  vizek  szempontjából érzékeny  területet  érint,  azonban a  felszín alatti 

vízbázisokra  számottevő  hatást  nem  jelent,  a  kulturális  örökség  szempontjából  nem 
különleges; 

b)  területen  a  környezetvédelmi  határértékeket  [Kvt.  4.  § 24.,  25.,  26. pontjai]  elérő  vagy  azt 
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; 

c) terület tervezett hasznosítása, használata nem intenzív. 
 
A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a KR. 2. számú 
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk az, hogy a jelen tervezési feladat 
és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.  
 
 
Szekszárd, 2018. 08. 07.                          Tóth Dóra Kata, településtervező TT 17‐1484 


