
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 

1.1. Előzmények, a környezeti értékelés tematikája 

Jelen fejezet Ásványráró „új” településrendezési eszközei környezeti vizsgálatának 
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 (a 
továbbiakban KÉ rendelet) tartalmazza. A KÉ rendelet 1. számú melléklet 2. pontja 
értelmében a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv készítése esetén környezeti vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés 
készítése kötelező.   

Ásványráró Településfejlesztési koncepcióját a 18/2017. (III.21.) sz. Képviselő-testületi 
határozattal fogadták el. A Településfejlesztési koncepció a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendeletben (továbbiakban: településtervezési kódex) meghatározott tartalmi követelmények 
alapján került kidolgozásra. A Településfejlesztési koncepció Megalapozó vizsgálata a 
környezeti elemek állapotát, a környezeti hatótényezőket feltárta. A Településfejlesztési 
koncepció készítése után megindult a településrendezési eszközök teljes közigazgatási 
területre vonatkozó felülvizsgálata, amelynek eredményeképpen „új” településrendezési 
eszközök (továbbiakban: „új” településrendezési eszközök) kerültek kidolgozásra.  

A településrendezési eszközök kidolgozásának tartalmi követelményeit a 314/2012. (XI.8.) 
kormányrendelet tartalmazza. E szerint településrendezési eszközök készítésekor, ha 
környezeti vizsgálat lefolytatása szükséges, a környezeti értékelés az „alátámasztó javaslat” 
munkarészen belül, önálló fejezetként dolgozandó ki. Jelen környezeti értékelés a KÉ 
rendelet 4. melléklete szerinti tartalommal került kidolgozásra. 

1.2. A környezeti értékelés kapcsolódása a településrendezési 
eszközök készítésének folyamatához 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközök kidolgozásával és egyeztetésével 
párhuzamosan zajlik. Így kerül véleményeztetésre a környezet védelméért felelős állami 
szervekkel és a nyilvánossággal.  

A beérkezett vélemények alapján a településrendezési eszközök egyeztetésének 
véleményezési szakasza során a KÉ dokumentáció (munkarész) pontosításra, szükség 
esetén módosításra kerül.  

A Képviselő-testület a környezeti értékelést a településrendezési eszközökkel egyidejűleg 
fogadja el. 

A fentiek alapján a környezeti vizsgálatnak az alábbi részekből kell állnia: 

 Környezeti jelentés (településrendezési eszköz esetén az ún. Véleményezési 
tervdokumentáció és az annak elkészítéshez vezető folyamat környezeti értékelése)  

 Konzultáció (mind az illetékes államigazgatási szervekkel, mind a nyilvánossággal, 
településrendezési eszköz készítése során az egyeztetés ún. véleményezési 
szakaszában) 

 A konzultáció eredményének beépítése a jelentésbe, 

 Információ a döntésről (a településrendezési eszköz környezeti értékelésének 
elfogadásáról mind a környezet védelméért felelős államigazgatási szerveket, mind a 
nyilvánosságot értesíteni kell) 



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

A környezetvédelmi-, tájvédelmi szakági tervező, valamint a településrendezési eszközök 
tervezői folyamatosan együttműködnek a legmegfelelőbb módosítási változatok kidolgozása 
érdekében. A környezeti értékelés dokumentációjának véleményezésébe be kell vonni a 
jogszabály szerinti államigazgatási véleményezőket is. Az előzetes tájékoztatási szakasz 
során beérkezett észrevételek nagyban elősegítik, hogy a készülő tervek megfelelő választ 
adjanak a feltárt korlátozó tényezőkre felmerülő egyéb problémákra. A tervkészítés során ez 
az együttműködés teszi lehetővé, hogy a készülő településrendezési eszközök a lehető 
legnagyobb figyelmet fordítsanak a települési értékek, környezeti elemek, valamint a táji- és 
természeti adottságok megóvására. 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett 
nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, 
szempontoknak a környezeti értékelés késztése során történő 
figyelembe vétele 

A környezeti értékelés készítésekor figyelembe vettük a felelős szervek által adott előzetes 
véleményeket, adatszolgáltatásokat. A beérkezett előzetes vélemények közül az alábbi 
környezetvédelmi tartalmú észrevételek emelendők ki: 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya: a 
termőföld védelmének érvényesítése érdekében a beépítésre szánt területek 
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb 
mértékű termőföld igénybevételével történjen; a szomszédos termőföldek megfelelő 
mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás ne 
akadályozza; 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály: a hullámtéren tervezett sport-szabadidős fejlesztési 
terület része a Szigetközi Tájvédelmi Körzet védett területének és érinti a Szigetköz 
elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi 
Natura 2000 területét. Hivatkozva az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, vizsgálni kell a terv által várhatóan a Natura 2000 terület 
természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. Amennyiben a vizsgálat alapján a 
tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni. 
Az Országos Ökológiai Hálózat területét érintő fejlesztési területek használata során 
a vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani. 
Az ipari és gazdasági területek kialakítása, kijelölése során a lakó- és zajtól védendő 
egyéb területek esetében megfelelő védőtávolság tartása szükséges, hogy a zaj- és 
rezgésterhelési határértékek betartása teljesüljön. 

 Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság: felhívja a figyelmet egyes fejlesztéssel 
érintett területek természetvédelmi lehatárolással való érintettségére, továbbá ezzel 
kapcsolatban kéri a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételét a tervezés során. 
Természetvédelmi szempontból nem támogatja a volt kikötő terület további 
beépítését, továbbá a belterületen a temető mögött tervezett szabadidő-sport terület 
megvalósítását. 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi Osztály: a Hivatal felhívja a figyelmet egyes fejlesztési területek 
régészeti lelőhelyek általi érintettségére és az ebből adódó korlátozásokra. 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: a 
településrendezési terv készítése során meg kell határozni a védelemmel és 
korlátozásokkal érintett területeket és vizsgálni kell a területfelhasználást, beépítést 
befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra hatását. 



 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály: a közutak menti területek 
fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni az utak védőtávolságát, távlati 
fejlesztési igényének helyszükségletét, valamint az utak környezetre gyakorolt 
hatását (zajhatás) is. 

Az érintett nyilvánosság körét a „új” településrendezési eszközök véleményezésében 
résztvevők körével azonosítottuk. A környezeti értékelés a településrendezési eszközökkel 
együtt kerül megküldésre a véleményezőknek. A környezeti értékelés véleményezése 
párhuzamosan folyik a településrendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezésével. 
Az Önkormányzat a településrendezési eszközök egyeztetésében résztvevők körét a 
partnerségről szóló rendeletben határozta meg. E rendelet tartalmazza a 
véleménynyilvánítás módját is.  

1.5. A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az 
alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés az államigazgatási szervek, az önkormányzat, valamint a területre 
készült környezetvédelmi vonatkozású tervek, tanulmányok és egyéb szakirodalmi adatok 
felhasználásával készült. Ezek közül az alábbiak emelendők ki: 

 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról — NKP IV. 

 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 (NFFS) (2013) 

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

 Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2014) 

 Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) 

 Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – Duna közvetlen részvízgyűjtő - Szigetköz (2015) 

 Országos Területrendezési terv (OTrT) (2003. évi XXVI. tv.),  

 Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (2010.) 

A környezeti elemek jelen állapotára vonatkozó környezetvédelmi adatbázis korlátozottan állt 
rendelkezésre, ill. nehezen hozzáférhető, ezáltal egyes területrészeken a meglévő állapot 
leírása és az abból következő későbbi összehasonlítások, a monitoring —viszonyítási alap 
híján— nehezebben elvégezhetők. 

2. A TERV RÖVID ISMERTETÉSE 

2.1. A terv célja, tartalma, a környezeti értékelés szempontjából 
fontos részei, jellemzői  

Jelen környezeti értékelés Ásványráró „új” településrendezési eszközeinek tartalmi elemeiből 
kizárólag azon tervi elemeket értékeli, amelyek a hatályos településrendezési eszközökhöz 
képest új tervi elemek vagy módosítások és a környezeti elemek, valamint a környezeti 
hatótényezők tekintetében jelentősebb hatással bírnak. A területeknél szereplő számok 
megegyeznek a Településszerkezeti Terv sorszámozásával. Ezek vizsgálataink szerint az 
alábbiak:  

 1. sz. változtatás: a hullámtérben található volt vízügyi kikötő és a mellette már 
korábban kishajó kikötőként üzemelő (korábban különleges kikötő területbe sorolt, 
részben már beépített) terület különleges beépítésre nem szánt kemping és 
üdülőterületbe sorolása, 

 8. sz. változtatás: Dévér, Keszeg, Kecsege u. menti területek átsorolása falusias 
lakóterületbe hétvégi házas üdülőterületből, 

 13. sz. változtatás: a Lipóti út mellett különleges naperőmű terület, a korábbi 
különleges hulladéklerakó helyett, 



 15/a sz. változtatás: a Deák Ferenc u. menti 367 hrsz-ú terület településközpont 
vegyes területbe sorolása zöldterület helyett, 

 15/b sz. változtatás: az 539 hrsz-ú területen új falusias lakóterület és zöldterület 
kijelölése a jelenlegi erdőterület besorolás helyett 

 21. sz. változtatás: Mosoni-Duna melletti üdülőterületi és rekreációs célú fejlesztési 
területen tervezett változtatások (lakóterület helyett hétvégi házas üdülőterület, 
beépítésre szánt különleges terület helyett beépítésre nem szánt különleges terület 
kijelölése) 

 24. sz. változtatás: az Ásványi temetőtől délre, a Tűzoltó u. környezetében a 
mezőgazdasági major térségének kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe 
sorolása, a jelenlegi falusias lakóterület besorolás helyett 

A környezeti értékelés kitér továbbá a korábban elhatározott, jelen tervben nem 
szerepeltetett nagy kiterjedésű lakó-, üdülő- és gazdasági terület fejlesztések 
megszüntetéséből adódó környezetre gyakorolt hatások vizsgálatára.   

A KÉ nem foglalkozik azon „kényszer-változtatások” hatásaival, amelyek a magasabb 
rendű jogszabályok nem érdemi tartalmi változásaiból következnek, pl: intézményterületek 
vegyes területbe sorolása, nádas, mocsár területek természetközeli területbe sorolása, 
különleges területek beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területekké felosztása 
stb. 

2.2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok 

A településfejlesztési koncepció készítésekor történt  egyeztetések alapján a fejlesztési 
területek pontosítása rögzítésre került.  A rendezési terv már nem vizsgált  területi 
változatokat, az önkormányzat egyértelműsítette az igényeit, melyeket alternatíva  nélkül 
szerepeltet a véleményezési dokumentációban. 

2.3. A terv összefüggése más releváns tervekkel  

Településrendezési tervek esetében a területrendezési tervek egyes övezeti tervlapjai és 
térszerkezeti tervei környezeti célkitűzéseket megfogalmazó terveknek tekintendők. 
Ásványráró településrendezési eszközeinek így összhangban kell lenniük  

― az Országos Területrendezési Tervvel (2003. évi XXVI. tv.), és 
― Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervével (2010.) 

A felsorolt területrendezési tervekkel való összhang igazolását Ásványráró 
Településszerkezeti tervét elfogadó határozat-tervezet 5. melléklete, a „Területrendezési 
tervekkel való összhang igazolása” melléklet részletesen tárgyalja, jelen környezeti értékelés 
pedig a 3.1.2. fejezetben foglalja össze. 

A környezeti értékelés során a releváns helyi, térségi és országos környezetpolitikai célokat 
megfogalmazó területfejlesztési dokumentumokkal, környezetvédelmi programokkal való 
egyezés ellenőrzése is szükséges. Ásványráró településrendezési eszközeit az alábbi 
dokumentumokban megfogalmazott célokkal veti össze a 3.1.1. fejezet: 

― IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020) 
― Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) (2008-2025) 
― Nemzeti Tájstratégia (2017-2026) 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002-ben készíttette el a Megye 
környezetvédelmi programját, melynek felülvizsgálatára legutóbb 2006-ban került sor. 
Tekintettel arra, hogy a dokumentum 6 évre szól, jelen környezeti értékelésnél ezt a 
környezetvédelmi programot nem vesszük figyelembe. 

Ásványráró települési környezetvédelmi programmal nem rendelkezik.  



3. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK 

FELTÁRÁSA 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns 
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi célokkal 

3.1.1. A környezetpolitikai céloknak való megfelelés értékelése  

Az alpontban vizsgálandó, hogy a terv tartalmaz-e olyan elemeket, melyek ellentétben állnak 
a helyi, vagy magasabb szinten meghatározott környezetpolitikai célkitűzésekkel. A 
környezetpolitikai célokat magasabb szinten az ország területére, valamint 1-1 megyére, 
térségre készülő környezetvédelmi programok, helyi szinten a települési környezetvédelmi 
programok határozzák meg.  

➢ IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program 

Az országgyűlés 2015. júniusában elfogadta a IV. Nemzeti Környezetvédelmi Programot 
[27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti 
Környezetvédelmi Programról]. Magyarország környezeti fenntarthatóság elvéhez1 
kapcsolódó 2015-2020 időszakra vonatkozó célkitűzéseit a IV. Nemzeti Környezetvédelmi 
Program tartalmazza. 

A NKP IV. átfogó célkitűzése a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához 
való hozzájárulás biztosítása. 

Ennek elérése érdekben az alábbi három stratégiai célt tartalmazza a NKP IV.: 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

3. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

                                                

1 A XXI. században világméretűvé váló környezeti problémák, a Föld országai, illetve az egyes 
emberek között megfigyelhető egyre nagyobb társadalmi különbségek világossá tették a nemzetek 
számára, hogy a meggondolatlan fogyasztásnövekedés és az ezzel járó gazdasági fejlesztések egyre 
inkább fenntarthatatlanná válnak. Környezetünk rombolása, az erőforrások felélése már a jövő 
generációk és a köröttünk lévő élővilág túlélési esélyeit fenyegetik. Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének (ENSZ) országai ezért fenntartható fejlődés megvalósítását tűzték ki célul. „A 
fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné 
a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket”. 

A gyakorlatban a fenntartható fejlődés célja, hogy a gazdasági fejlesztések oly módon valósuljanak 
meg, hogy azok biztosítsák a környezeti értékek maximális védelmét és a természeti erőforrások 
megőrzését, és figyelembe vegyék a társadalom érdekeit. A fenntartható fejlődésnek ezért három, 
egyenrangú pillére a gazdaság, társadalom és környezet harmonikus fejlesztése. Az EU fejlesztési 
politikájában a horizontális elvek bevezetésének célja az volt, hogy a gazdasági beavatkozások során 
legyünk figyelemmel a fenntartható fejlődés elvére. Fontos, hogy fejlesztési elképzeléseink kialakítása 
során megvizsgáljuk, hogy nem okozunk-e kárt környezetünkben, nem romboljuk-e le értékes 
hagyományainkat, nem éljük-e fel a jövő generációk számára is létfontosságú természeti 
erőforrásainkat, és nem növeljük-e tovább az állampolgárok közötti egyenlőtlenségeket. 

A fenntartható fejlődés és a környezetvédelem célkitűzéseit, és ezen célok megvalósítását szolgáló 
feladatokat az EU és hazai szabályozás stratégiai dokumentumokban rögzíti. Az Európai Unió és 
Magyarország a környezeti fenntarthatóság elvéhez kapcsolódó célkitűzéseit az alábbi 
dokumentumokban rögzíti: 

– az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája, 
– az Európai Unió VII. Környezetvédelmi Akcióprogramja,  
– IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program. 

 



Horizontális cél a társadalom környezettudatosságának erősítése. Ezáltal biztosítható, hogy 
az életminőséget közvetlenül érintő tényezők mellett az emberi élet alapjait jelentő 
természeti erőforrások és értékek védelme és fenntartható használata, valamint az ezekkel 
szorosan összefüggő életmód, fogyasztási és termelési szokások együttesen szolgálják a 
társadalom hosszú távú jóllétét. 

Az NKP IV. stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken meghatározott célok 
és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési irányok 
biztosítják. A konkrét, számszerű célokat a stratégiai területek tartalmazzák. A stratégiai 
célok megvalósítása azonban nem csupán környezetpolitikai feladat. A Program irányultsága 
ezért kettős: egyrészt a problémák gyökerének bemutatásával ösztönzi a hajtóerők pozitív 
irányú megváltoztatását, másrészt biztosítja a környezetügy terén ehhez szükséges 
intézkedések megtételét. 

A Program stratégiai céljainak kibontását a környezeti elemekre, rendszerekre, illetve 
szektorokra irányuló stratégiai területek szolgálják. Egyes stratégiai területek több stratégiai 
cél eléréséhez is hozzájárulnak, ugyanakkor az áttekinthetőség és a végrehajtás elősegítése 
érdekében fontos szempont volt az átfedések elkerülése.  

A Program stratégiai céljainak elérését a valamennyi stratégiai területtel összefüggő 
stratégiai eszközök segítik. Ezek közé tartozik a szemléletformálás, a terület- és 
településfejlesztés, valamint –rendezés, a tervezés, a szabályozás és ellenőrzés, az EU és 
nemzetközi együttműködés, a támogatás, illetve a kutatás-fejlesztés. 

A NKP IV stratégiai területei: 

I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
 1. Levegőminőség javítása 
 2. A zajterhelés csökkentése 
 3. Vízminőség és egészség 
 4. Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés és hasznosítás 
 5. Környezet és egészség 
 6. Zöldfelületek védelme 
 7. Kémiai biztonság 
 8. Nukleáris biztonság, sugáregészségügy 

II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
 1. A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem 
 2. Talajok védelme és fenntartható használata 
 3. Vizeink védelme és fenntartható használata 
 4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 
 5. Környezeti kármentesítés 

III.. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 
 1. Erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása 
 2. A fogyasztási környezeti hatásainak csökkentése 
 3. Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása 
 4. Hulladékgazdálkodás 
 5. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az 

éghajlatváltozás hatásaira 
 6. Az agrárgazdaság környezeti aspektusai 
 7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 
 8. Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai 
 9. Közlekedés és környezet 
 10. Turizmus - ökoturizmus 

A KÉ-1. táblázatban a NKP IV. stratégiai területekben megfogalmazott, a településtervezés 
területén érvényesíthető célok teljesülését értékeljük Ásványráró településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálata során:  



KÉ-1. TÁBLÁZAT: A IV. NKP CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÁSVÁNYRÁRÓ „ÚJ” 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE SORÁN 

IV. NKP célok Illesz-
kedés 

Célok teljesülése 

I. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 
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Légszennyezettség 
kialakulásának megelőzése + 

A célkitűzés megvalósulását szolgálja a 
tervben a korábbi tervben szereplő 
nagykiterjedésű gazdasági terület 
bővítések jelentős mértékű csökkentése.  
A hatályos településrendezési tervhez 
képest új gazdasági terület csak ott került 
kijelölésre, ahol azt a meglévő használat, 
illetve tulajdonosi szándék indokolja (5. sz. 
és 24. sz tervi elem).  A környezeti 
konfliktusok elkerülése érdekében a 
belterület gazdasági területein kizárólag 
nem jelentős zavaró hatású gazdasági 
létesítmények kaphatnak helyet.             
A terv megerősíti, hogy újabb 
légszennyező pontforrás kizárólag a 
legjobb technológia elvét alkalmazva jöhet 
létre.   

A levegő minőségének védelme: 
a szennyezettség csökkentése 0 

Ásványráró közigazgatási területén a 
levegőminőség kedvező, intézkedést 
igénylő szennyezőforrás a területen nem 
található.    
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A közlekedési létesítmények 
mentén csökkenjen azoknak a 
területeknek az aránya, ahol az 
egész napra számított átlagos 
zajterhelés (Lden) 63 dB, az éjjeli 
(Léjjel) 55 dB felett van;- ezen 
belül prioritást kell élvezzenek 
azok az intézkedések, amelyek 
olyan területek zajcsökkentésére 
irányulnak, ahol az egész napra 
számított átlagos zajterhelés 
(Lden) meghaladja a 73 dB, az 
éjszakai pedig a 65 dB mértéket. 

+ 
Az országos közutak mentén az építési 
helyek a vonatkozó határértékek 
figyelembe vételével kerültek 
meghatározásra. 

A határérték feletti zajterhelés 
megszüntetése az ipari és 
szolgáltató létesítmények 
környezetében 

0 
Határérték feletti zajterhelést okozó ipari, 
szolgáltató létesítmény a tervezési 
területen nem ismert. Új környezeti zajjal 
járó létesítmények a környezeti 
zajterhelési határértékek teljesülése 
esetén létesíthetők. Potenciális 
veszélyforrást jelent a gazdasági területek 
fenntartása lakóterületek és rekreációs 
területek közrefogásában, ahol a 
környezeti feltételek betartására a 
létesítmények, tevékenységek 
engedélyezése és üzemelése során 
fokozott figyelmet kell fordítani, a 
környezeti konfliktusok megakadályozása 
érdekében. 
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 Közüzemi ivóvízellátás 

közszolgáltatás biztonságának 
növelése 

+ 
A módosítással érintett területek 
ivóvízellátása tiszta ivóvízzel biztosítható. 
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Szennyvízkezelés működtetése 
és fejlesztése  + 

A módosítással érintett területeken a 
szennyvízelvezetés és kezelés a 
települési rendszerre való csatlakozással 
biztosítható. A  zsejkepusztai üdülőterület 
fejlesztés szennyvízkezelése az OTÉK  8. 
§ szerinti részleges közművesítettséggel 
tervezett, de közműves szennyvízcsatorna 
kiépítésével. 
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Zöldfelületi elemek minőségi és 
mennyiségi fejlesztése +/0 

A terv a meglévő zöldfelületi elemek 
megtartását és minőségi fejlesztését 
célozza. A módosítás során kisebb – 
korábban kijelölt – zöldterületek, védő 
erdősávok megszűnnek, melyek 
jellemzően a szintén megvalósításra nem 
kerülő lakó-, üdülő és gazdasági terület 
fejlesztésekhez kapcsolódtak. Jelentősebb 
új zöldfelületi elem a tervben nem került 
lehatárolásra.   

II: Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
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Natura 2000 területek, valamint a 
védett természeti, illetve 
nemzetközi természetvédelmi 
egyezmények hatálya alá tartozó 
területek megőrzése 

+/—/! 
A terv hangsúlyosan tartalmazza a 
természetvédelmi lehatárolással érintett 
területek (védett természeti területek, 
Natura 2000 területek, ökológiai hálózat 
területei) védelmét. Az ilyen területeken 
lévő mezőgazdasági területek korlátozott 
használatú mezőgazdasági területbe 
kerültek besorolásra. A védett természeti 
területen lévő, a nemzetközi 
természetvédelmi védettség alatt álló 
és/vagy magterületként nyilvántartott 
erdőterületek szintén külön övezetbe 
soroltak. 
Potenciális veszélyforrást jelent a 
hullámtéren és a Mosoni-Duna mellett 
tervezett szabadidős-rekreációs célú 
fejlesztés, mely korábbi elhatározást a 
településrendezési terv továbbra is 
tartalmazza. Tárgyi területek Natura 2000 
területet, az ökológiai hálózat területét, az 
előbbi továbbá a Szigetközi Tájvédelmi 
Körzet területét is érinti. 
A hatályos tervhez képest pozitív változás, 
hogy a természetvédelmi lehatárolással 
érintett területeken – kivéve a Mosoni-
Duna melletti pufferterületet -  beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre. A táji, 
természeti értékek védelmét, a negatív 
hatások csökkentését a HÉSZ-ben 
meghatározott tájvédelmi, zöldfelületi 
feltételek szolgálják.  Ugyanakkor a 
természeti értékek hatékony védelme, a 
várható negatív hatás minimalizálása 
érdekében javasolt további részletes 
természetvédelmi állapotfelmérés 
készítése a tervezett üdülőterületi, 
rekreációs célú fejlesztésekhez 
kapcsolódó létesítmények helyének 
optimális megválasztása, a terület 
terhelhetőségének meghatározása 
céljából. 

Földtani természeti értékek 
megóvása, felszíni és felszín 
alatti védelmük 

0 
A településen nem található földtani 
természeti érték.   



Tájszerkezet, tájjelleg, 
tájpotenciál védelme ++ 

A terv a település tájszerkezetének, 
tájjellegének megőrzésére figyelmet 
fordított.  
A terven feltüntetésre kerültek a 
természetvédelmi szempontból értékes 
területek (Szigetközi TK, ex lege védett 
láp, Natura 2000 területek, ökológiai 
hálózat területei). E területeken lévő 
erdőtervezett erdőterületek védelmi 
erdőterületbe, a mezőgazdasági területek 
korlátozott használatú mezőgazdasági 
területbe kerültek besorolásra.   

Természetvédelmi oltalom alatt 
álló területek és természeti 
értékek kezelése, fenntartása, 
őrzése  

+/—/! 
A terv tartalmazza a természetvédelmi 
oltalom alatt álló területek, természeti 
értékek védelmét, a célok teljesülnek. 
Potenciális veszélyforrást jelent a 
hullámtéren és a Mosoni-Duna mellett 
tervezett szabadidős-rekreációs célú 
fejlesztés (lásd előző pontokat). 
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A talajkészletek mennyiségének 
és minőségének fokozott 
védelme, termékenységének 
hosszú távú fenntartása. 

++ 
Az OTrT szerint a település jó termőhelyi 
adottságú szántóterület övezetével 
érintett.  
A talajkészletek védelme a tervben 
érvényesül, települési viszonylatban 
átlagosnál jobb minőségű termőföldön új 
fejlesztési terület nem került lehatárolásra. 
A termőföld mennyiségi védelmét szolgálja 
továbbá, hogy a korábbi tervben 
elhatározott nagy volumenű lakó-, üdülő- 
és gazdasági területfejlesztések 
felülvizsgálatra kerültek, a terv jelentős 
részüket (köztük olyat is, ami átlagosnál 
jobb minőségű termőföldet érint) már nem 
szerepelteti a fejlesztési területek között.  
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A vízkészletek mennyiségi és 
minőségi védelme + 

Az OTrT országos vízminőség-védelmi 
területe érinti a település területét, 
beleértve a belterületet is. A területen a 
vezetékes szennyvízelvezetés megoldott, 
új beépítésre szánt területeken feltétel az 
ivóvízhálózattal egyidejűleg a 
szennyvízhálózat kiépítése.  
Vízbázis védőterülete nem érinti a 
települést. 
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  A környezeti károk megelőzése, 

illetve csökkentése + 
A környezeti károk megelőzését szolgálják 
a tervben, illetve a HÉSZ-ben 
meghatározott környezeti és közmű 
feltételek.    
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Környezeti kármentesítés 
0 

Kármentesítendő, környezeti 
kárelhárítással érintett terület nincs a 
közigazgatási területen. 



III. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 
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Elkülönített gyűjtés fejlesztése és 
a hasznosítás növelése + 

A fejlesztéssel érintett területeken 
keletkező hulladékok gyűjtése és kezelése 
bekapcsolható a települési 
hulladékgazdálkodási rendszerbe, ezáltal 
a megelőzés, a hasznosítás és 
ártalmatlanítás céljai elérhetők.  
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A természet- és környezetkímélő 
gazdálkodási módok elterjesztése + 

A terv hangsúlyosan tartalmazza a 
természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek, természeti értékek védelmét a 
mezőgazdasági hasznosítással és 
erdőgazdálkodással érintett területeken, a 
célok teljesülnek.  
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növelése 0 
Az erdőterületek meghatározásánál az 
erdőtervezett erdőterületek figyelembe 
vételre kerültek. Az „új” településrendezési 
eszközök egyaránt tartalmaznak 
erdőterületbe történő besorolást és 
erdőterületből történő átsorolást is, ennek 
megfelelően.  
Összességében az erdőterületek 
kiterjedése nem csökken.  
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Az ásványi nyersanyagok 
kitermelése és hasznosítása 
során a környezetterhelés 
csökkentése és a környezeti 
károk megelőzése 

+ 
A közigazgatási területen található ásványi 
nyersanyag lelőhely, bányaterület 
működésére, rekultivációjára vonatkozóan 
a terv megfogalmaz javaslatokat. 
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A közlekedési-szállítási igények 
csökkentése, az egyéni, nem 
motorizált közlekedési formák 
elősegítése, fejlesztése 

++ 
A terv tartalmazza a meglévő és tervezett 
kerékpárutakat.  
A korábbi tervben szereplő 
nagykiterjedésű lakó- és gazdasági terület 
fejlesztéseket a terv jelentős mértékben 
csökkenti, kompaktabb 
településszerkezetet eredményezve, így 
nem generál jelentős forgalmat. 



++:   hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között 
+:     tartalmazza, részleges, vagy gyenge kapcsolat a célok között 
0:     nincs kapcsolat a célok között 
!:      hiányzó kapcsolat, további intézkedés szükséges 
—:   nem illeszkedik  

➢ Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) (2008-2025) 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS) a 2008-2025 időszakra határozza meg 
Magyarország középtávú klímapolitikáját. Három fő cselekvési irányt határoz meg: 

 Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának 
csökkentése, növekedésük megelőzése, 

 Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való 
alkalmazkodás, 

 Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése. 

A KÉ-2. táblázatban a NÉS-ben nevesített azon célok teljesülését értékeljük a 
településrendezési eszközökben, melyek a településrendezés tárgykörébe tartoznak (akár 
érintőlegesen). 

KÉ-2. TÁBLÁZAT: A NÉS CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÁSVÁNYRÁRÓ „ÚJ” 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE SORÁN 

NÉS célok Illesz-
kedés 

Célok teljesülése 

Az energiafelhasználás, ill. az 
éghajlatváltozásért felelős gázok 
kibocsátásának csökkentése, 
növekedésük megelőzése 

+ 
A településen kiépült a gázhálózat. A 
terv szorgalmazza a vezetékes 
energiahordozók használatát a 
hagyományos fűtési módokkal szemben. 
A terv továbbá lehetőséget biztosít 
naperőmű kialakítására, mely 
közvetetten szintén a célok teljesülését 
szolgálja.  
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Magas minőségű, élményszerű, 
interaktív és autentikus 
ökoturisztikai szolgáltatás 
biztosítása, a turisztikai 
infrastruktúra fejlesztése a 
természetvédelmi szempontok 
sérelme nélkül. 

—/+ 
A terv több rekreációs-idegenforgalmi 
fejlesztést tartalmaz, melyek nagy része 
már a korábbi településrendezési tervben 
is szerepel. Környezeti szempontból 
kedvezőtlen – különösen a 
természetvédelmi lehatárolással érintett 
területeken - hogy e fejlesztések 
várhatóan az ökoturisztikai 
létesítményeknél intenzívebb 
igénybevételt jelentenek.  
Ugyanakkor kedvező változás a hatályos 
tervhez képest a beépítések 
intenzitásának csökkentése, 
természetvédelmi szempontból értékes 
területen nem került kijelölésre beépítésre 
szánt terület. A HÉSZ-ben 
megfogalmazott zöldfelületi, tájvédelmi és 
tájképvédelmi szabályok a táji 
adottságokhoz illeszkedő, a tájkaraktert és 
az ökológiai szempontokat szem előtt tartó 
beruházások megvalósulását kívánják 
elősegíteni.  



Az éghajlatváltozás hatásai elleni 
védekezés, a következményekhez való 
alkalmazkodás 

+ 
Az erdőknek, zöldfelületeknek a 
klímaváltozás hatásai csökkentésében 
betöltött szerepük segítése érdekében a 
terv egyrészt megtartja az 
erőterületeket, másrészt javaslatokat 
fogalmaz meg a település 
zöldfelületeinek fejlesztésére. A terv az 
alternatív energiaforrások alkalmazását 
szorgalmazza. A naperőmű számára 
kijelölt területtel közvetetten a célok 
megvalósulását segíti elő. 

++:   hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között 
+:     tartalmazza, részleges kapcsolat a célok között 
0:     nincs kapcsolat a célok között 
!:      hiányzó kapcsolat, további intézkedés szükséges 
—:   nem illeszkedik 

➢ Nemzeti Tájstratégia (NTS) (2017-2026)  

A Nemzeti Tájstratégiát (NTS) az 1128/2017. (III.20.) Kormányhatározattal fogadták el. Az 
NTS a tájat az Európai Táj Egyezményben foglaltaknak megfelelően értelmezi. Az NTS egyik 
alapfeladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése, hogy a hazai, 
illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekeltek helyi, 
országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. 

A stratégia kidolgozása során a települések teljes közigazgatási területét, beleértve a 
víztesteket is a táj részének tekintjük.  

Az első Nemzeti Tájstratégia küldetése az Európa Tanács által az Európai 
Tájegyezményben2  rögzített széleskörű feladat-meghatározás és a Tájegyezményben 
megfogalmazott elvek figyelembevételével az alábbi pontokban foglalható össze: 

 Komplex holisztikus látásmód kialakítása és elfogadtatása a táj használatában, illetve 
a tájhasználatokkal érintettek körében. 

 A tájat, mint az élővilág és benne az ember lételemét, a környezetminőség alapvető 
letéteményesét kell az ágazati politikák megalapozó szemléleti elemévé tenni és nem 
csak a szakágazati rendszerekben meghatározott kiemelt értékvédelmi szempontok 
alapján lehatárolt területeket és funkciókat kell védeni, megőrizni. 

 Az ok-okozati következményeket feltárva a táj állapotát és a kiváltó hatásokat együtt 
kell kezelni, rámutatva tájhasználatból adódó felelősségvállalás szükségességére. 

A stratégia a következő három horizontális elvet tartja szem előtt: 

 Természeti erőforrások és kulturális örökség általános védelme 

 Bölcs és takarékos területhasználat 

 Éghajlatváltozás hatásának mérséklése, alkalmazkodás 

Az NTS átfogó célként fogalmazza meg a táji adottságokon alapuló felelős tájhasználatot.  

A stratégia célrendszere a következő három fő cél köré csoportosul: 

I. Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása 

II. Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás 

III. A tájidentitás növelése 

                                                

2 CET No.176 European Landscape Convention adopted by the Committee of Ministers of the Council 
of Europe on 19 July 2000 and opened for signature by its Member States in Florence on 20 October 
2000 



A településrendezési eszközök készítésénél a II. stratégiai cél, az Élhető táj — élhető 
település — bölcs tájhasznosítás alcéljai értékelhetőek. A következő táblázatban ennek a 
célnak az illeszkedését vizsgáljuk. 

++:   hangsúlyozottan tartalmazza, erős kapcsolat a célok között 
+:     tartalmazza, részleges kapcsolat a célok között 
0:     nincs kapcsolat a célok között 
!:      hiányzó kapcsolat, további intézkedés szükséges 
—:   nem illeszkedik 

KÉ-3. TÁBLÁZAT: NEMZETI TÁJSTRATÉGIA CÉLJAINAK TELJESÜLÉSE ÁSVÁNYRÁRÓ 
„ÚJ” TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE SORÁN 

NTS célok  Illesz-
kedés 

Célok teljesülése 

Élhető táj — élhető település — bölcs tájhasznosítás 

Kompakt, klímabarát, értékőrző település 
+ 

A terv a jelenlegi települési szerkezethez 
illeszkedően jelöli ki a fejlesztési 
területeket. A település indokolatlanul 
nagy terjeszkedését megakadályozza, a 
korábban kijelölt nagy volumenű fejlesztési 
területeket felülvizsgálta, a terv távlatán 
belül meg nem valósuló fejlesztéseket a 
továbbiakban nem szerepelteti. 
A klíma védelme érdekében a terv a 
meglévő zöldfelületek, erdőterületek 
megtartását, fejlesztését célozza. 

Tájba illesztett infrastruktúrák 
! 

A terv tartalmaz tervezett kerékpárutakat, 
valamint új települési gyűjtőút is kijelölésre 
kerül.  A tájba illesztés elősegítése végett 
javasolt kötelező fásítás előírása a 
tervezett gyűjtőút mentén. 

Táji adottságokon alapuló termelési 
funkciók ++ 

A külterületi területhasználat és övezeti 
rendszer a tájhasználati hagyományokon 
alapul. A terv a táji adottságokhoz 
igazodva határolja le az általános- és 
korlátozott használatú mezőgazdasági 
területeket, valamint az erdőgazdálkodási 
területeket. 

Táji adottságokon alapuló rekreációs 
funkciók +/! 

A kijelölt rekreációs funkciójú területek jó 
rekreációs potenciállal, táji adottságokkal 
rendelkeznek, de természetvédelmi 
szempontból sérülékeny területek 
érintettsége miatt e területek kialakítása és 
működése során a táji, természetvédelmi 
szempontok érvényesítésére fokozott 
figyelmet kell fordítani.  

Jobban működő szabályozási és védelmi 
funkciók + 

A terv tartalmazza a természetvédelmi 
lehatárolással és egyéb korlátozással 
érintett területeket, melyek a 
területhasználati és övezeti rendszer 
kialakításánál figyelembe vételre kerültek. 
A terv a tájhasználati, környezeti 
konfliktusok elkerülése érdekében a 
szükséges helyeken védelmi elemeket 
(védő erdő, beültetési kötelezettségű 
terület) határoz meg.  



3.1.2. Területrendezési tervek környezeti célkitűzéseinek való megfelelőség 
igazolása 

A tervet érintő, figyelembe veendő területrendezési tervek: 

― Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv.), (a továbbiakban: OTrT) 
― Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Terve (2010.), (a továbbiakban: 

GyMSM TrT) 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatánál a területi terveknek való megfelelőség 
részletesen vizsgálatra került. (lásd Településszerkezeti terv határozat-tervezet)  

Az alábbi táblázatban az érintett országos és megyei övezetek tekintetében összefoglaljuk a 
tervezett módosítások és az övezet előírásai, környezetvédelmi célkitűzései közötti 
összhang vizsgálatára vonatkozó megállapításainkat. 

KÉ-4. TÁBLÁZAT: TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK KÖRNYEZETI CÉLKITŰZÉSEINEK 
TELJESÜLÉSE ÁSVÁNYRÁRÓ „ÚJ” TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI KÉSZÍTÉSE 

SORÁN 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

Országos ökológiai hálózat övezete (OTrT 3/1. sz. melléklet) 

Részletezve a megyei (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) övezeteknél. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT 3/2. sz. melléklet) 

Nem érinti a közigazgatási területet. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT 3/3. sz. melléklet) 

 

Követelmény: a településrendezési 
eszközökben a mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egység kijelölésénél 
figyelembe kell venni 

Megfelelőség: az érintett területek – kivéve 
a már belterületbe vont, korábban 
beépítésre szánt területbe sorolt területek 
(belterület déli részén tervezett rekreációs-
idegenforgalmi fejlesztések) – 
mezőgazdasági területként kerültek 
lehatárolásra 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (OTrT 3/4. sz. melléklet) 



 

Követelmény: új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki; 

külszíni bányatelket megállapítani és 
bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet 

Megfelelőség: megfelel, az érintett 
területeken új beépítésre szánt terület nem 
kerül kijelölésre, a területeket továbbá 
bányatelek, bányaterület sem érinti.  

Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az erdészettől 
kapott adatszolgáltatás szerinti kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterületet érinti a 
Mosoni-Duna mentén a korábbi tervben már 
kijelölt kemping területe, mely jelen terv 
keretében beépítésre szánt különleges 
területből beépítésre nem szánt különleges 
területbe kerül átsorolásra. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (OTrT 3/5. sz. 
melléklet) 

 

Követelmény: teljes közigazgatási területre 
készülő településrendezési eszköz esetén 
meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő 
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi 
egység és a természeti adottságokhoz 
igazodó hagyományos tájhasználat 
jellemzőit; 

a HÉSZ-ban meg kell határozni a 

Megfelelőség: a településrendezési tervek 
Táj- és tájképvédelmi fejezetei a szükséges 
megállapításokat tartalmazzák; 

a HÉSZ az érintett területre vonatkozóan 
tartalmaz tájképvédelmi előírásokat; 

a Bányafelügyelet nyilvántartásában 
szereplő Ásványráró I. – homok, kavics 
bányatelek kis részét az övezet területe 



területhasználatra, építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat;  

bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni; 

a közlekedési és energetikai infrastruktúra 
hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a 
tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását 
nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell elhelyezni 

érinti, melyre a bányászati tevékenységek 
esetén figyelemmel kell lenni;  

a tájképi egység fennmaradását a terv 
elemei nem veszélyeztetik.  

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (OTrT 3/6. sz. melléklet) 

Nem érinti a közigazgatási területet. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete (OTrT 3/7. sz. melléklet) 

 

Követelmény: a településrendezési tervek 
készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket és a 
HÉSZ-ban szabályokat kell megállapítani 

Megfelelőség: a HÉSZ a vízvédelmi 
előírásokat, a víz védelmét szolgáló 
környezeti és közmű feltételeket tartalmazza 

Nagyvízi meder övezete (OTrT 3/8. sz. melléklet) 

 

Követelmény: új beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki 

Megfelelőség: új beépítésre szánt terület a 
tervben nem kerül kijelölésre, a hullámtérben 
tervezett idegenforgalmi, kemping terület a 
korábbi beépítésre szánt területből 



beépítésre nem szánt területbe kerül 
átsorolásra 

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete (OTrT 3/9. sz. melléklet) 

Nem érinti a közigazgatási területet. 

 

 

MEGYEI ÖVEZETEK 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (GyMSM TrT 3/6. sz. melléklet) 

 

Követelmény: a településrendezési tervben 
tényleges kiterjedésének megfelelően kell 
lehatárolni; a területen csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet 
vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el 

Megfelelőség: a közigazgatási területet 
érintő bánya, illetve bányatelek különleges 
beépítésre nem szánt bánya területbe került 
besorolásra 

Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete (GyMSM TrT 3/9 A, B,C sz. 
mellékletek) 

 

Követelmény: a magterület és az ökológiai 
folyosó övezetben beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, pufferterületen is csak 
akkor, ha a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti, táji értékeit nem 

Megfelelőség: az érintett területeken új 
beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, a magterületet érintő korábbi 
beépítésre szánt terület besorolások jelen 
terv keretében beépítésre nem szánt 



veszélyezteti; 

a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, az 
erőművek és kiserőművek az ökológiai 
folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával 
helyezhető el; 

a magterületen és az ökológiai folyosó 
övezetben új külszíni művelésű bányatelek 
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű 
bányatelek nem bővíthető 

területbe kerülnek, a Mosoni-Duna melletti 
pufferterületet érintő beépítésre szánt terület 
besorolás megmarad, a jelentősebb 
terhelést jelentő lakóterületi besorolás 
viszont üdülőterületi besorolásra változik; 

a természetes élőhelyek és az ökológiai 
kapcsolatok fennmaradását a tervezett 
infrastruktúra hálózat nem veszélyezteti; 

a magterületet meglévő bánya érinti, ennek 
bővítése a magterület, illetve ökológiai 
folyosó irányába nem tervezett 

 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (GyMSM TrT  3/14. sz. melléklet) 

 

Követelmény: új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi 
igazgatási szerv hozzájárul 

Megfelelőség: az érintett területen új 
beépítésre szánt terület a tervben nem került 
kijelölésre 

A hatályos tervben is már szereplő, még be 
nem épült meglévő és tervezett lakóterületek 
egy része viszont az övezet által érintett 
(belterület ÉK-i része). 

A település közigazgatási területét érintő, GyMSM TrT-ben ábrázolt, „Térségi komplex 
tájrehabilitációt igénylő terület övezetet” (GyMSM TrT 3/11. sz. melléklet), valamint a 
„Széleróziónak kitett terület övezetet” (GyMSM TrT  3/17. sz. melléklet) az OTrT időközbeni 
módosítása megszüntette, így ezek tekintetében a megfelelőséget nem értékeltük.  

Megállapítható, hogy az „új” településrendezési eszközök elhatározásai nem ellentétesek az 
OTrT és a GyMSM TrT előírásaival. Ugyanakkor a Mosoni-Duna menti szabadidős-
rekreációs célú fejlesztés az Országos Ökológiai Hálózat magterületét és kiváló termőhelyi 
adottságú erdőként nyilvántartott területet is érint, s habár beépítésre szánt terület e 
területeket érintően nem került lehatárolásra, a tervezett területhasználat veszélyeztetheti e 
területek fennmaradását.  Az önkormányzat és a  terület tulajdonosa továbbra is  
szerepeltetni kívánja   fejlesztést a véleményezési dokumentációban. 

Megfontolásra javasolt továbbá a rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett 
lakóterületen a beépítés feltételeinek felülvizsgálata. 



3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve 
figyelembevétele a tervben 

A környezeti értékelés hatásvizsgálati eszközként segíti, hogy a településrendezési 
eszközök készítési folyamata közben érvényre jussanak a környezeti érdekek. A terv 
elfogadható kompromisszumok megfogalmazásával segíti elő, hogy a tervezett módosítások 
minél inkább a település környezeti állapotának megőrzéséhez és javításához járuljanak 
hozzá. 

A környezeti alapállapot és a jellemző környezetterhelések vizsgálata a hatályos előírások, 
követelmények tükrében történt. A részletes vizsgálat lehetővé tette, hogy a felmerülő 
környezeti konfliktusok azonosításra kerüljenek és a tervezési folyamat során feloldásra 
kerüljenek. 

Az ország területén jelen időszakban elérendő környezeti célkitűzéseket a IV. 
Környezetvédelmi Programban fogadta el az Országgyűlés. 

A fenti dokumentumokban rögzített környezetvédelmi célok megjelenése a tervben az előző 
pontban szereplő táblázatokban részletesen értékelésre került.  

3.3. A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve 
programok (2.2.) céljaival való konzisztenciája környezeti 
szempontból 

A terv illeszkedését más, releváns tervekhez, programokhoz, stratégiákhoz a 3.1. 
fejezetekben részletesen elemeztük. További feladatot jelent, hogy a tervben 
megfogalmazott, különböző célok lehetséges egymásra hatását, illetve ezek összhangját 
vizsgáljuk.  

A terv a Tűzoltó u. környezetében, az ásványi temető mögötti területen a meglévő 
mezőgazdasági major térségét kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolja, a 
jelenlegi használatnak és a tulajdonosi elképzeléseknek megfelelően. A terület kedvezőtlen 
módon új beépítésű lakótelkek és a belterület déli részén tervezett sportolási, rekreációs 
funkciójú terület közrefogásában található. A környezeti konfliktusok elkerülése érdekében a 
területen kizárólag nem jelentős zavaró hatású gazdasági létesítmények elhelyezésére nyújt 
lehetőséget a terv, indokolt továbbá a terület határán védő zöld sáv (beültetési 
kötelezettségű terület) lehatárolása. Hasonló területhasználati konfliktus adódik a Kikötő 
utcai Part Kemping és a mellette elhelyezkedő gazdasági funkció között, ahol az eltérő 
funkciójú területek funkcionális és vizuális elválasztása a Szabályozási tervben beültetési 
kötelezettségű terület lehatárolásával biztosított. 

A településrendezési eszközök tervezett egyéb módosításai egymás megvalósulását nem 
zárják ki, illetve nem zavarják.  

3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel 
összefüggésben lévő elemeinek ismertetése 

3.4.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

A településszerkezeti és szabályozási terv megvalósulása esetén várható környezeti hatások 
a követelményeknek megfelelően a környezeti elemek és rendszereik szerint, és a jelentős 
környezeti hatások figyelembevételével értékelhetők.  

A településfejlesztési koncepció- és az „új” településrendezési eszközök készítése, 
elfogadása egymást követő tervezési folyamatban történik, ezért a településfejlesztési 
koncepcióhoz és településrendezési eszközökhöz közös Megalapozó vizsgálatok készültek. 



A módosítással érintett területek környezeti állapotának jellemzőit, konfliktusait egyrészt a 
Megalapozó vizsgálatok  

 „1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata”,  

 „1.17. Környezetvédelem”, valamint  

 „1.16. Közművesítés” fejezetei  

foglalják össze.  

A településrendezési eszközök  

 „2.1. Tájrendezési javaslatok” c. alátámasztó munkarésze a nemzetközi-, a 
magyarországi-, a helyi szinten védendő, természeti értékekre, területekre, a 
tájképvédelmi területekre, táji értékekre vonatkozóan,  

  „5. Környezeti hatások és feltételek” c. alátámasztó munkarésze az egyes környezeti 
elemek (levegő, talaj, vizek) és hatótényezők (hulladékgazdálkodás, zaj-rezgés) 
tekintetében a település környezeti állapotára vonatkozóan, 

  „4. Közművesítési javaslatok” c. alátámasztó munkarésze a szennyvízelvezetésre, 
szennyvíztisztításra, csapadék elvezetés helyzetére vonatkozóan 

további kiegészítő megállapításokat tartalmaz. 

A Megalapozó vizsgálat és a településrendezési eszközök fent nevezett alátámasztó 
munkarészeiben azonosításra kerültek a rendelkezésre álló adatok alapján a módosítással 
érintett területek környezeti állapotának főbb jellemzői. (Jelen fejezetben még egyszer nem 
ismételjük meg azokat.) 

3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, 
terhelhetőség) 

A táj terhelhetőségét alapvetően meghatározza a tájstabilitás, illetve ennek részeként az 
érzékenység. Az alábbiakban áttekintjük ezek releváns területi vonatkozásait:  

Levegő 

Ásványrárón – az itt található létesítmények és folytatott tevékenységek következtében - a 
levegő nem terhelt jelenős mértékben. A közigazgatási területen és környezetében nem 
található olyan létesítmény, amely körül magasabb kibocsájtást megengedő, 
levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet került volna kijelölésre. 
Levegőtisztaság-védelmi szempontból telekhatáron túlnyúló hatásterülete a külterületen lévő 
két csirketelepnek van, mely a belterületet vagy meglévő, illetve tervezett beépítésre szánt 
területet azonban nem érint. 

Levegőminőség-védelmi szempontból meghatározhatók olyan területek, ahol a 
levegőterhelésre való érzékenység miatt – attól függetlenül, hogy határérték túllépés történik-
e vagy sem – különös figyelmet érdemelnek, melyek Ásványráró területén az alábbiak: 

 lakóterületek 

 intézmények  

 rekreációs, sportolási célú területek  

 védett természeti területek, Natura 2000 területek, az országos ökológiai hálózat 
területei. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny területnek tekintendők —ahol 
szigorúbb környezetterhelési határértékek betartása lenne indokolt) a védett természeti 
területek, Natura 2000 területek és az országos ökológiai hálózat magterületei. 

Talaj, felszín alatti, felszíni vizek 

Ásványráró területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében érzékeny 
terület.  



A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 
27/2006. (II.7.) Korm. rendelet értelmében a nitrátérzékeny területek közé tartozik. A vízügyi 
nyilvántartás szerint a település egésze nitrátérzékeny. 

A közigazgatási terület árvízvédelmi töltéstől nyugatra eső része, beleértve a belterületet is 
az OTrT-ben lehatárolt országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik.  A 
közigazgatási területet ugyanakkor vízbázis védőterületei— belső- és külső védőövezetek, 
„A” jelű hidrogeológiai védőövezet és „B” jelű hidrogeológiai védőövezet területei— nem 
érintik. 

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes 
szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete értelmében a Duna 
ezen szakasza és a Mosoni-Duna ún. általánosan védett befogadók, nem tartozik a 
kiemelten védett befogadók közé. 

Környezeti zajtól védendő objektumok 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) szóló Korm. 
rendelet alapján zajtól védendő környezet: olyan védendő terület és védendő épület, 
helyiség, amely emberi tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi 
tevékenység zavarásának megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében 
a környezeti zaj, rezgés mértékét korlátozni kell. Zajtól védendő területek a 
településrendezési terv szerinti lakó, üdülő, vegyes területek; a különleges területek közül az 
oktatási létesítmények területei, az egészségügyi területek; a zöldterületek; valamint a 
gazdasági területnek elsősorban azon részei, ahol zajtól védendő épület, helyiség (pl. 
tárgyaló, szolgálati lakás) helyezkedik el. Zajterhelésre érzékeny területeknek tekinthetjük 
továbbá a rekreációs célú különleges területeket és a természetvédelmi érdekű területeket 
is.  

A közigazgatási területen csendes övezet, illetve zajtól fokozottan védett terület nem 
található. A településen jelentős üzemi zajforrás nincs, a településen áthaladó 1401. sz. 
országos mellékút forgalmából adódó közlekedési eredetű zajterhelés az úthoz közeli 
beépítéseknél okoz határérték feletti zajterhelést. Az út mentén tervezett üdülőterületi 
használat a környezeti zajterhelésre érzékeny, a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 
meghatározott legszigorúbb határértékek vonatkoznak rá.  

Tájvédelmi, ökológiai szempontból érzékeny területek 

A táji, természeti értékek jelenléte alapvetően kijelöli az érzékenység jellegét és területi 
vonatkozásait. 

Az Ásványrárón megtalálható tájvédelmi, természetvédelmi és ökológiai szempontból 
jelentős értéket képviselő területek közül kiemelendő a Duna árterülete és a Mosoni-Duna és 
mellékágai nedves élőhelyei, továbbá a mentett oldalon fennmaradt természetközeli gyep, 
láp- és erdőterületek. Ezeket a területeket több természetvédelmi lehatárolás is érinti:  

 Duna ártéri erdői, Ásványrárói szigetvilág: Szigetközi Tájvédelmi Körzet (köztük 
fokozottan védett területek is), Szigetközi Natura 2000 terület, Országos Ökológiai 
Hálózat területei 

 Mosoni-Duna, Zsejkei-csatorna: Szigetközi Natura 2000 terület, Országos 
Ökológiai Hálózat területei 

 természetközeli erdő, gyep- és lápterületek a mentett oldalon: ex lege védelem 
(lápok), Natura 2000 terület, Országos Ökológiai Hálózat területei  

Fentieken túl a közigazgatási területen számos táji érték – köztük kultúrtörténeti és 
természeti értékek is – található.  



Az Országos Területrendezési Terv tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
területei érintik a települést. A területek a fent említett természetvédelmi lehatárolással 
érintett területeket és tágabb térségüket foglalják magukba.  

A módosítások részben érintik a fent említett tájvédelmi, ökológiai szempontból érzékeny 
területeket.  A módosítás során a természetvédelmi lehatárolással érintett területek a 
természetvédelmi érdekek figyelembevételével, a korábbinál szigorúbb előírásokat 
tartalmazó övezetbe kerültek besorolásra. A környezetre gyakorolt hatása miatt a 
fejlesztésre kijelölt területek közül két, már a korábbi tervben is szereplő fejlesztés - a volt 
üzemi kikötő térségében tervezett rekreációs fejlesztés, valamint a Mosoni-Duna mentén, 
Zsejke-puszta térségében tervezett üdülőterületi fejlesztés - emelendő ki, melyeket jelen 
tervmódosítás is érint.  

3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek 
várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg 

A fennálló környezeti konfliktusok részben meglévő területhasználatból, másrészt a hatályos 
településrendezési eszközök egyes elhatározásaiból adódnak. 

A terv meg nem valósulása esetén környezetre gyakorolt negatív hatásuk miatt az alábbi – 
jellemzően tervezett területhasználatból adódó – konfliktusok, környezeti problémák 
emelendők ki: 

 a hatályos településrendezési eszközökben szereplő, átlagosnál jobb minőségű 
termőföldet érintő tervezett beépítésre szánt területek, melyek megvalósulásával a 
termőfölddel való takarékos gazdálkodás, mint környezetvédelmi célkitűzés sérül,  

 a hatályos tervben kijelölt jelentős nagyságú fejlesztési területek nem ütemezett, 
véletlenszerű beépítése, mely településképi szempontból rendezetlen településképet 
eredményezhet, 

 a belterülettől északra a Zsejkei-csatorna térségében korábban kijelölt lakóterület 
fejlesztések és tervezett elkerülő út, melyek magvalósulása esetén az ökológiai 
kapcsolatok várhatóan gyengülnének, 

 a korábbi tervben szereplő jelentős nagyságú tervezett gazdasági terület 
megvalósulása a környezetterhelés jelentősebb növekedését és a település 
arculatának változását eredményezheti, ami ellentétes a település idegenforgalmi 
célkitűzéseivel, fejlesztéseivel, 

 rendezetlen, hasznosítatlanul álló területek, melyek kedvezőtlenül befolyásolják a 
település arculatát (ilyen a volt üzemi kikötő és a kemping területe a hullámtéren vagy 
a foghíjasan beépült, részben felhagyott lakóterület a belterület keleti részén, a Tullni 
u. mellett 

 lakóterületbe ékelődő gazdasági funkció, mely környezeti, területhasználati-vizuális 
konfliktust jelent. 

3.5. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve 
környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása 

3.5.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés 
közvetlen előidézésével járó módosítások 

A következő hatótényezők nevesíthetők a tervezett módosítások kapcsán:  

 új épületek, építmények, burkolt felületek területfoglalása, 

 növényzet, fás növényállomány irtása, 

 táji, természeti értékek pusztulása, élővilág zavarása, 

 növekvő közműigény (fokozódó vízfelhasználás, elektromos energia felhasználás, 
keletkező szennyvíz növekedése), 



 építkezésből, létesítmények működéséből származó zaj, rezgés, levegőterhelés.  

3.5.2. Társadalmi, gazdasági folyamatokat kiváltó, ösztönző módosítások, 
amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak 

A következő hatótényezők nevesíthetők a tervezett módosítások kapcsán: 

 új munkahelyek létesülnek a gazdasági területek bővítése révén, 

 turisztikai fejlesztési területek, rekreációs területek növelésével az idegenforgalmi 
kínálat bővülése, az idegenforgalmi szezon bővítése, valamint új munkahelyek 
teremtése, 

 fentiekhez kapcsolódóan a lakónépesség helyben tartása, növekedése,  

 megnövekvő közlekedési igény. 

3.6. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő 
hatások, környezeti következmények előrejelzése 

A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások elsősorban a településre 
vonatkozó jelenleg hatályos településrendezési eszközökhöz képest kerülnek értékelésre, a 
környezeti értékelés elején bemutatott módosításokra vonatkozóan.  

3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés 

Ebben a fejezetben tekintjük át a 2.1. fejezetben ismertetett módosítások vonatkozásában a 
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében nevesített 3.6.1.1 – 3.6.1.4. alfejezetek 
témaköreit (környezeti elemekre, rendszerekre, Natura 2000 területekre, emberi egészségre, 
társadalmi-gazdasági helyzetre gyakorolt hatások).  

Jelmagyarázat: 
++  Erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez 
+ Csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez 
0  Semleges, jelentősebb környezeti hatást nem okoz 
—  Negatív hatást gyakorol a környezeti elemre 
! Bizonytalan megítélésű, további intézkedést igényel 
NÉ nem érinti 

 

1. sz. változtatás: a hullámtérben található volt vízügyi kikötő és a mellette korábban kishajó 
kikötőként üzemelő (a hatályos településrendezési tervben különleges kikötő területbe sorolt) 
terület különleges beépítésre nem szánt kemping és különleges beépítésre nem szánt üdülő 
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A módosítás művelésből kivett, részben már beépített területet érint, termőföld 
igénybevételével így nem jár. A talaj- és vízvédelmi követelmények (humuszvédelem, 
talajszennyeződés elkerülését biztosító környezeti- és közmű feltételek) betartása esetén a 
talaj és a föld állapotára nincs negatív hatással.  
A levegő és a víz, valamint a keletkező hulladékok, szennyvíz mennyisége tekintetében a 
területhasználat és az ehhez kapcsolódó forgalom várhatóan többletterhelést jelent, de a 



környezeti feltételek betartása esetén a környezetre káros hatást nem gyakorol.  
Mivel a terület a Szigetközi TK része és Natura 2000 területként, továbbá az ökológiai hálózat 
pufferterületeként nyilvántartott - a fejlesztés megvalósítása befolyással van a védett terület 
állapotára. Bolygatott terület lévén - ahol egykor hasonló funkció (kikötő és kemping) kapott 
helyet - a táji, természeti értékek jelentős károsodása nem várható, de az élővilágra, természeti 
rendszerekre és biodiverzitásra gyakorolt várható hatás csak a tervezett létesítmények pontos 
ismeretében és részletes természetvédelmi állapotfelmérés esetén lenne megítélhető. A táji, 
természeti értékek védelmének biztosítása végett a tervezett épületek, építmények és 
kiszolgáló útvonalak optimális helyének megválasztása további vizsgálatokat és a 
természetvédelemért felelős szervekkel való egyeztetést igényel.  
A települési környezetre részben pozitív hatást gyakorol a tervezett változtatás, mivel meglévő, 
felhagyott épületek újrahasznosítását célozza, a turisztikai szolgáltatások, rekreációs 
lehetőségek körét bővíti, ugyanakkor a tervezett beruházás a nagyvízi meder ún. átmeneti 
levezető sávját érinti, mely az árvizek által időszakosan elöntött területrésznek tekinthető. Az 
építmények kialakítása ezért fokozott körültekintést igényel, csak a nagyvízi mederkezelési 
tervben foglaltakkal összhangban, a vízügyi igazgatási szervek jóváhagyásával történhet. Ilyen 
területen a vonatkozó jogszabályok értelmében meglévő épületek, építmények átalakítása, 
valamint új épület, építmény elhelyezése erősen korlátozott. A különleges beépítésre nem 
szánt üdülő területként lehatárolt területen épület elhelyezhetősége kérdéses, mivel kizárólag a 
már beépített területen lehet a beépítés mértékének növelése nélkül (pl. egyidejű bontással) új 
épületet elhelyezni, a nagyvízi mederre vonatkozó jogszabályok értelmében. A vízparti 
területen üdülő funkció kijelölése természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból is 
kedvezötlen. 

 

8. sz. változtatás: Dévér, Keszeg, Kecsege u. menti területek átsorolása falusias lakóterületbe 
hétvégi házas üdülőterületből 
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A tervezett módosítás már beépített területet érint, így földvédelmi, természetvédelmi érdekeket 
nem sért. Az üdülőterület lakóterületté történő átsorolása az időszakos használat helyett 
állandó használatot eredményez a területen, mely elsősorban a levegő fokozottabb 
terhelésében, a keletkező szennyvizek és hulladék mennyiségének növekedésében érezteti 
hatását. A vonatkozó környezeti és közmű feltételek betartása esetén a környezeti elemek 
jelentős terhelése, károsodása nem várható. A terület a Szigetköz elnevezésű Natura 2000 
élőhelyvédelmi és madárvédelmi területtel közvetlenül határos, így a környezeti feltételek 
betartása az élővilág zavarásának minimalizálása, a természeti értékek fennmaradásának 
biztosítása miatt különösen fontos. 
Az átsorolás épített környezetre, településre gyakorolt hatása részben pozitív, mivel a terület 
megújulását, egységesebb megjelenését eredményezheti, a jelenlegi vegyes használat (lakó 
és üdülő funkció) helyett, ugyanakkor lakó funkcióra kevésbé alkalmas adottságai (keskeny 
utcák, kis telkek, a település intézményekkel kevésbé ellátott, tömegközlekedéstől távol 
található peremterülete) révén új környezeti konfliktusok kialakulásához vezethet. 

 



13. sz. változtatás: a Lipóti út mellett különleges naperőmű terület a felhagyott és rekultivált 
hulladéklerakó területén 
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A tervezett naperőmű korábban hulladéklerakóként funkcionáló területen kap helyet, a 
belterület szélén, kevésbé frekventált helyen. A művelésből kivont, hasznosítatlanul álló terület 
újrahasznosítása a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, mint környezetvédelmi 
célkitűzést támogatja. Az önkormányzati tulajdonban lévő területen történő beruházás a klímára 
kedvező hatással van, azáltal, hogy megújuló energia felhasználásával az éghajlatváltozásért 
felelős gázok kibocsátásának csökkentését, növekedésük megelőzését segíti elő. A tervezett 
beruházás közvetetten környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek megteremtését segíti elő. 
A tervezett területhasználat a környezetterhelés jelentős növekedését nem eredményezi a 
területen, a táji, tájképi, természeti értékekre nincs negatív hatással. 

 

15/a sz. változtatás: a Deák Ferenc u. menti 367 hrsz-ú terület településközpont vegyes 
területbe sorolása a zöldterületi besorolás helyett 
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A tervezett módosítás foghíj telek beépítését eredményezi a település központi elhelyezkedésű 
részén. A terület jelenleg hasznosítatlanul álló, gyepes terület, melynek hatályos terv szerinti 
besorolása zöldterület. A tervezett településközpont vegyes hasznosítás a környezeti elemekre 
nézve jelentős negatív hatással nem jár, a zöldterületi hasznosításhoz képest a levegő és vizek 
kis mértékű terhelését eredményezi. A település lakóinak és egészének életére nézve egyrészt 
pozitív változás, hogy a besorolás a szolgáltatási és intézményi funkciók kiszélesítését jelenti, 
ugyanakkor potenciális zöldterület elvesztésével jár, ennek pótlására a terület mögötti fás 
területen jelöl ki a település területet. 
A vizsgált területen fásszárú növényzet jelenleg nem található, természetvédelmi szempontból 
értékes területet nem érint, a tervezett módosítás az élővilágra, ökológiai rendszerekre így 
nincs negatív hatással. 

 

15/b sz. változtatás: az 539 hrsz-ú területen új falusias lakóterület és zöldterület kijelölése 
a jelenlegi erdő besorolás helyett 
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A tervezett módosítás jelenleg erdőterületbe sorolt területet érint a belterület központjában. A 
terület nem üzemtervezett erdő, a fás állomány felújításra szorul. A tervezett kialakítást 
korlátozza a terület mély fekvése, a tervezett funkcióváltás így csak egyidejű tereprendezéssel 
és vízrendezéssel történhet. A tereprendezés során kizárólag jogszabályban meghatározott 
minőségi követelményeknek megfelelő anyagok használhatók fel.  
A terület egy részének lakóterületi átsorolása a zöldfelület csökkenésével, az élőhely 
megszűnésével jár. A lakóépületek kialakítása a területen a levegő és víz, valamint a keletkező 
hulladékok és szennyvíz mennyisége tekintetében kismértékű többletterhelést jelent, de a 
környezeti feltételek betartása esetén a környezetre káros hatást nem gyakorol. 
A település életére nézve pozitív változás, hogy a település központjában új lakótelkek 
létesülnek, a terület másik felének zöldterületbe sorolása pedig a terület zöldfelületi 
megújítására és használatára nyújt lehetőség.  

 

21. sz. változtatás: a Mosoni-Duna melletti üdülőterületi és rekreációs célú fejlesztés területén 
tervezett változtatások  
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A tervezett módosítás egyrészt a korábban lakóterületbe sorolt terület üdülőterületbe történő 
átsorolására (ezáltal egy tisztán üdülési, rekreációs funkciójú terület kialakítására), valamint a 
beépítési intenzitás csökkentésére (a beépítésre szánt különleges területek beépítésre nem 
szánt különleges területbe sorolása) irányul. A lakóterület üdülőterületté történő átsorolásával a 
vízhasználat, a keletkező szennyvizek és a hulladékok mennyiségének kis mértékű 
csökkenése várható, továbbá a fűtési időszakon kívüli használat miatt a várható levegőterhelés 
is kisebb lesz. Kedvezőtlen változás a települési környezet vonatkozásában a zajhatás 
szempontjából adódik, az üdülőterület ugyanis a környezeti zaj ellen a lakóterületnél nagyobb 
védelmet igényel. A vonatkozó határérték az országos mellékút mentén a terület déli 
elkeskenyedő részén nem biztosítható.  
A beépítés intenzitásának csökkentése a különleges területeken elsősorban az élővilágra, 
ökológiai rendszerekre van pozitív hatással, mivel a kisebb beépítéssel járó területhasználat a 
meglévő növényzet nagyobb arányú megtartását teszi lehetővé. Ugyanakkor a természeti 
rendszerekre, Natura 2000 területek állapotára gyakorolt hatás lényegében nem változik, a 
Mosoni-Duna mentén tervezett kemping és strand megvalósulása esetén jelentősebb 
zavarásra lehet számítani. A táji, természeti értékek részletes feltárása hiányában a természeti 
értékekre, biodiverzitásra gyakorolt hatás pontosan nem előjelezhető. A természeti értékek 
hatékony védelmének biztosítása az érdekelt államigazgatási szervekkel további egyeztetést 
igényel. 



 

24. sz. változtatás: az Ásványi temetőtől délre, a Tűzoltó u. környezetében a mezőgazdasági 
major térségének kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolása, a jelenlegi falusias 

lakóterület besorolás helyett 
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A levegő és víz, valamint a keletkező hulladékok és szennyvíz mennyisége tekintetében 
többletterhelést jelent, de a környezeti feltételek betartása esetén a környezetre káros hatást 
nem jelent a változtatás. 
Mivel a terület művelésből kivett terület, ahol értékes növény- és állatállomány nem található, 
az élővilágra, a természeti rendszerekre, a biodiverzitásra a jelenlegi állapothoz képest 
kedvezőtlenebb hatást a változás nem okoz. 
A településre és az érintett emberekre a módosítás pozitív hatással lehet, hiszen a 
szolgáltatások, vállalkozások köre bővülhet a településükön, ugyanakkor a települési 
környezetre nézve környezeti konfliktus forrása lehet, hogy az érintett terület lakóterület és 
tervezett szabadidős-rekreációs terület közrefogásában található. A terület funkcionális, vizuális 
elválasztása a telekhatár mentén létesített védő zöld sávval biztosítható. 

3.6.2. Közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése 

Ebben a fejezetben tekintjük át a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. mellékletében nevesített 
3.6.2.1 – 3.6.2.6. alfejezetek témaköreit (új és felerősödő konfliktusok, környezettudatos 
életmód feltételeinek gyengítése, optimális térszerkezettől való eltérés, társadalmi-gazdasági 
hagyományok gyengítése, természeti erőforrások megújulásának korlátozása, nem helyi 
természeti erőforrások használata). 

➢ Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése: 
RÉSZBEN VÁRHATÓ 

A Tűzoltó utca mentén található mezőgazdasági major térségében, tervezett lakótelkek és 
tervezett szabadidős-rekreációs terület közrefogásában a gazdasági funkció erősítése (24. 
sz. módosítás) a környezeti konfliktusok, területhasználati konfliktusok megjelenéséhez, 
felerősödéséhez vezethet. A környezeti konfliktusok elkerülése a tervben a terület 
funkcionális és vizuális elválasztásával (telekhatár menti kötelező védő zöld sáv 
kialakításával), valamint a gazdasági területen folytatható tevékenységek korlátozásával 
biztosítható. Jelenleg a terület feltárása a belterület érintése nélkül lehetséges. A feltáró út 
környezetének beépülését (szabadidős-rekreációs funkcióval) követően a belterület délkeleti 
határán tervezett települési gyűjtőút nyújt majd lehetőséget a gazdasági terület belterületet 
nem érintő feltárására. 

A település északi határán található hétvégiházas üdülőterület lakóterületbe sorolása révén 
új konfliktusok a túl sűrű beépítés, a fakadó vizek általi veszélyeztetettség és a hiányzó 
intézményi-szolgáltatási funkció miatt jelentkezhetnek.  

A természetvédelmi lehatárolással érintett területeken (hullámtéri volt kikötő és kemping 
térségében, Zsejkepuszta térségében a Mosoni-Duna mentén) történő fejlesztések a 
természetvédelmi értékek károsodását, az élővilág zavarását idézhetik elő. A terv 
tájrendezési, tájvédelmi munkarészében megfogalmazott javaslatok és a HÉSZ-ben előírt 



zöldfelületi és a táji, természeti értékek, a tájkép védelmét szolgáló szabályok ennek 
minimalizálását kívánják elősegíteni. 

➢ Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek 
gyengítése vagy korlátozása: NEM VÁRHATÓ 

A tervezett módosítások nem befolyásolják a környezettudatos, környezetbarát magatartás, 
életmód lehetőségeit, feltételeit. 

➢ A helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól 
való eltérés fenntartása vagy létrehozása: RÉSZBEN VÁRHATÓ  

A Mosoni-Duna mentén tervezett hétvégiházas üdülőterület fejlesztés az egyéni rekreációs 
funkció erősítését jelenti a közösségi használattal szemben. 

➢ Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítése, 
amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodnak: NEM VÁRHATÓ 

A külterületi területfelhasználási javaslat és övezeti rendszer a tájhasználati hagyományokat 
figyelembe véve került meghatározásra, azok megőrzését szolgálja.   

➢ A természeti erőforrások megújulásának korlátozása: NEM VÁRHATÓ 

A természeti erőforrások megújulása tekintetében kedvező változás a termőföld területet 
érintő lakó-, üdülő- és gazdasági terület fejlesztések kiterjedésének jelentős csökkentése a 
hatályos településrendezési tervhez képest. A korábban tervezett beépítésre szánt területek 
közül több (pl. nagykiterjedésű gazdasági terület bővítés a belterülettől délre, a Győri út 
mentén, belterület északi részén tervezett lakóterület bővítés Hédervár felé) átlagosnál jobb 
minőségű termőföldet érint, így azok kikerülése a tervből különösen előnyös a természeti 
erőforrások védelme szempontjából.   

➢ A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használata vagy a helyi 
természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása: NEM VÁRHATÓ 

A tervezett módosítások következtében nem várható a nem helyi természeti erőforrások 
jelentős mértékű használata vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen 
való hasznosítása. 

3.7. A környezeti következmények alapján a terv értékelése, a 
környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 

Az előző fejezetekben feltárt közvetlen, valamint közvetett hatások alapján megállapítható, 
hogy a tervezett területhasználatok és övezeti besorolások alapján nem várható jelentős 
környezetterheléssel járó létesítmény megjelenése. A tervezett területhasználatok 
illeszkednek a település kialakult településszerkezetébe, a HÉSZ-ben megfogalmazott 
környezetvédelmi, zöldfelületi előírások betartásával, a meglévő területhasználatokra és 
egymásra várhatóan nem lesznek zavaró hatással. A tervezett módosítások új termőföld 
igénybevételét nem jelentik a hatályos településrendezési tervhez képest. A tervezett 
módosítások következtében a közigazgatási területen a biológiai aktivitás érték nem 
csökken, ellenkezőleg, a jelentős kiterjedésű meg nem valósult fejlesztés visszaminősítése 
következtében jelentős mértékben nő. 

Környezeti érzékenysége, természetvédelmi érintettsége szempontjából a hullámtéren és a 
Mosoni-Duna mentén tervezett szabadidős-rekreációs fejlesztések érdemelnek kiemelt 
figyelmet, melyek potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek mind a természeti 
rendszerekre, mind a vizekre nézve. E területeken a beépíthetőség intenzitásának 
csökkentése és a területre meghatározott zöldfelületi és tájképvédelmi követelmények 
kedvező változásként értékelhetők a hatályos településrendezési tervhez képest. 
Ugyanakkor az érintett területek övezeti besorolása környezeti, természetvédelmi 
szempontból nem kellőképpen megalapozott, sőt egyes területrészek tervezett funkciója 
ellentétes a környezetvédelmi, természetvédelmi célkitűzésekkel, vízvédelmi 



követelményekkel - pl. a hullámtéren üdülési funkciójú vízparti telkek (beépítésre nem szánt 
különleges üdülő terület) kialakítása, vagy üdülőtelkek lehatárolása határérték feletti 
környezeti zajjal terhelt területen (Zsejkepuszta térségi fejlesztés úthoz közeli üdülőtelkei).  

Az önkormányzat és a  terület tulajdonosa továbbra is  szerepeltetni kívánja   fejlesztést a 
véleményezési dokumentációban. 

Az élővilág zavarásának minimalizálása, a kedvezőtlen tájképi változás elkerülése a táji, 
természeti értékek és a tájkép védelmét szolgáló feltételek betartásával biztosítható, melyet 
a tervezett beruházások megvalósítása során kell megkövetelni. Ennek érvényesíthetősége 
érdekében azonban a tervben az érintett területeken az alábbi változtatásokat megfontolásra 
javasoljuk: 

 a hullámtéri szabadidős-idegenforgalmi fejlesztési terület (volt üzemi kikötő és kemping) 
azonos területfelhasználásba és övezetbe történő besorolása és további telekosztás 
megakadályozása annak érdekében, hogy az elhelyezésre kerülő létesítmények és 
kiszolgáló úthálózat optimális elhelyezése további részletes vizsgálatok ismeretében a 
természetvédelmi érdekekkel összhangban történjen,   

 a Zsejkepuszta térségi üdülőterületi és rekreációs fejlesztési területen a tó körüli terület 
és a Mosoni-Duna és az 1401. sz. út közötti keskeny területsáv (a fejlesztéssel érintett 
terület déli része) közösségi hasznosítása (pl. sétaút, tanösvény, pihenőhelyek, erdei 
játszótér, kalandpark) javasolt az egyéni telkes üdülőterület kialakítás helyett, 

A tervezett módosítások esetében nem fogalmazódtak meg alternatívák sem a módosítások 
helyét, sem a területek besorolását illetően, azok jellemzően a terület jelenlegi 
használatából, a korábbi elhatározásokból, illetve a tulajdonosi elképzelésekből adódnak. 
Alternatíváknak tekinthetők a módosítással érintett területek szabályozására készült tervezői 
változatok, melyek részben a környezeti értékelés hatására formálódtak. A terv a környezeti 
szempontból kedvezőbb változatok irányába mozdult el, különösen az alábbi változtatások 
említendők: 

 beültetési kötelezettségű terület kijelölése a Tűzoltó utca környezetében kijelölt 
gazdasági terület határán, 

A terv továbbá több olyan változtatást is tartalmaz, amely kompaktabb településszerkezet 
kialakulását eredményezi, a belterület környéki nagykiterjedésű lakó-, üdülő- és gazdasági 
terület fejlesztések jelentős részének megszüntetése említendő, így különösen  

 a Zsejkei-csatorna térségét érintő lakóterület-bővítések elhagyása a belterület északi 
részén, valamint 

 a nagykiterjedésű gazdasági terület kijelölés megszüntetése a belterülettől délre, az 
1401. sz. út mentén. 

Fontos hangsúlyozni, hogy helyenként (pl. beépítésre váró gazdasági területeken) a pontos 
környezeti hatásokat, tájképi hatásokat jelenleg nem lehet megállapítani, mert ehhez a 
beruházások pontos paramétereinek ismerete szükséges — ez pedig csak későbbi 
tervfázisokban lehetséges. 

4. A HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE VAGY CSÖKKENTÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN 

SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK 

EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE 

A tervben foglalt javaslatok, az építés feltételeként meghatározott szabályok a negatív 
környezeti hatások csökkentését szolgálják, segítenek abban, hogy jelentős közvetlen, vagy 
közvetett negatív környezeti hatás, környezetkárosodás ne következzen be. A vonatkozó 
jogszabályok és a HÉSZ előírásainak betartása, a terv alátámasztó munkarészeiben 
megfogalmazásra kerülő, a környezetminőség megőrzését, javítását célzó javaslatok, 
feltételek figyelembe vétele esetén a terv megvalósulása jellemzően a környezetminőség 
jelentős romlásához, a környezeti elemek jelentős károsodásához nem vezethet.  



A környezeti értékelés megelőző fejezeteiben feltárt környezeti veszélyforrások 
kiküszöbölése, a negatív környezeti hatások minimalizálása, valamint a környezetminőség 
javítása érdekében a további tervi elemek beépítését javasoljuk: 

 a Zsejkepuszta térségében tervezett üdülőterületi fejlesztéssel érintett területen az 
országos közutak mentén a meglévő erdősávok megtartása, védelmi jelleggel,  

 a hullámtéri beépítésre nem szánt különleges területeken és a Zsejkepuszta térségi 
fejlesztési terület ökológiai hálózat magterülete által érintett területein a beépítés 
feltételeként természetvédelmi állapotfelmérés készítésének meghatározása, 

 a belterület központjában, mélyfekvésű területen tervezett lakóterület beépítési 
feltételeként tereprendezési és vízrendezési terv készítésének meghatározása, 

 a Tűzoltó utca térségében kijelölt gazdasági terület határán beültetési kötelezettségű 
terület lehatárolása, a terület szomszédos területektől való funkcionális és vizuális 
elválasztása érdekében, 

 a tervezett települési gyűjtőút mentén kötelező fásítás előírása, 

 a naperőmű területén a tervezett lakóterület felé védő zöld sáv előírása,  

 a település kapujához méltó megjelenés elérése végett, a település északnyugati 
határában kijelölt gazdasági területen, valamint a belterület déli részén tervezett 
különleges termálhotel területen táj- és településképvédelmi szempontból javasolt az 
építészeti kialakításra vonatkozó szabályok meghatározása, illetve látványterv előírása, 

 közterületek rendezésekor, átépítésekor, valamint a tervezett nagykiterjedésű 
idegenforgalmi, rekreációs és sportterületek kialakításakor mind ökológiai-, mind 
településképi-, mind klímavédelmi szempontból indokolt többszintű növényzet 
kialakításának előírása. 

5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, SZEMPONTOKRA, 
MELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL VENNI 

További intézkedések, amelyek nem a településrendezési terv során, hanem a 
létesítmények megvalósítása, illetve üzemeltetése során érvényesíthetők a 
környezetterhelések minimalizálása, a környezetszennyezések, káros környezeti hatások 
kiküszöbölése érdekében: 

 az építési engedélyezés, valamint az építési tevékenységek során a környezeti és 
zöldfelületi feltételek betartásának ellenőrzése, 

 kötelező növénytelepítések, beültetési kötelezettségű területek kialakítása a tervezett 
fejlesztési területek megvalósításával egyidejűleg, különösen a gazdasági területeken, 

 a zöldfelületek szakszerű, a tájképi, ökológiai szempontokat is figyelembe vevő 
kialakítása, a meglévő növényzet minél nagyobb arányú megtartásával, illetve a meglévő 
növényzet növényfelmérésen alapuló védelme biztosításával a tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő, természetvédelmi szempontból értékes területeken, 

 a településképvédelmi rendeletben meghatározásra kerülő területhasználati és építészeti 
követelmények betartása, különös figyelemmel a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területekre,  

 a gazdasági létesítmények engedélyezése során az elérhető legjobb technológia, mint 
követelmény érvényesítése, 

 a megújuló energiahordozók alkalmazása, a klímabarát építészeti megoldások - pl. 
zöldhomlokzatok, extenzív zöldtetők, az árnyékoló, fényvisszaverő felületek alkalmazása, 
a csapadékvíz talajba szivárgását, elpárolgást lehetővé tevő vízáteresztő felületek 
használata, ahol a környezetvédelmi elvárások lehetővé teszik - ösztönzése az 
engedélyezés során.  

6. A TERV MEGVALÓSULÁSA KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA 

VONATKOZÓ MONITOROZÁSI JAVASLATOK ÉRTÉKELÉSE 



A monitorozás célja a környezeti elemek és rendszereik állapotában történő időbeni 
változások kimutatása. A monitorozásra településrendezési terv esetében a tervek 
felülvizsgálatakor nyílik lehetőség. Az állapotváltozások kimutatásához, a környezeti hatások 
számszerű, pontos meghatározásához a településrendezési terv készítésekor kevés adat állt 
rendelkezésre.  

A fejlesztési területek igénybevétele következtében megnövekedő közlekedési terhelés 
tekintetében a közutakra vonatkozó forgalomszámlálási adatok, valamint a zajterhelések 
számítása mérhető és ellenőrizhető adatokkal szolgál. A terv felülvizsgálata során a 
létesítést követő mérési eredményekkel, forgalomszámlálási adatokkal összevethetők. 

A környezeti, természeti állapot változásról nyújtanak információt a létesítést követően 
rendelkezésre álló környezetvédelmi, természetvédelmi adatokban bekövetkező változások 
(pl. bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrások száma, védelmi övezettel rendelkező 
létesítmények alakulása, keletkező hulladék mennyisége, természetvédelmi lehatárolással 
érintett területek nagysága stb.). 

A művelésből kivont területek nagyságának, a gazdasági létesítmények, idegenforgalmi 
létesítmények, lakóépületek számának változása is lehet indikátor.  

A településen található kondicionáló felületek változásárnak követésére szolgál az ún. 
„biológiai aktivitásérték”. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. 2006. évi márciusi módosítása a takarékos területgazdálkodás ösztönzése 
érdekében előírja, hogy újonnan beépítésre szánt területek kijelölése csak oly módon 
történhet, hogy az adott település közigazgatási területén a biológiai aktivitás érték (BAÉ) 
nem csökkenhet. 

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Jelen környezeti értékelés Ásványráró 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti „új” 
településrendezési eszközeinek környezeti vizsgálata megállapításait tartalmazó 
dokumentum. A környezeti vizsgálat, illetve értékelés tárgyát képező településrendezési 
eszközök a beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak és 
kötelezettségeknek a megállapítására hivatottak, a környezeti ártalmak legkisebbre való 
csökkentése, a természeti értékek megőrzése, a település természeti arculatának védelme 
mellett. 

A környezeti vizsgálat célja, hogy a terv megvalósulása során várható környezeti 
következményeket feltárja, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen változtatások a 
döntéshozás korai fázisában felismerhetők legyenek, s a környezeti elemek és rendszereik, 
az emberek egészségi állapota és életminősége védelme érdekében szükség esetén további 
intézkedések, feltételek a tervbe beépítésre kerülhessenek. 

A környezeti vizsgálat Ásványráró készülő „új” településrendezési eszközeinek a hatályos 
településrendezési eszközökhöz képest történő változtatásaiból kizárólag azon 
változtatásokat értékelte, melyek a környezeti elemek, valamint a környezeti hatótényezők 
tekintetében jelentősebb hatással bírnak. 

Összefoglalva megállapítható, hogy az „új” településrendezési eszközök változása a 
hatályos településrendezési eszközökhöz képest környezeti szempontból kedvező. A 
tervezett változások kompaktabb településszerkezet kialakulását eredményezik. A korábban 
elhatározott és meg nem valósult nagykiterjedésű lakó-, üdülő- és gazdasági terület 
fejlesztések jelentős részét a terv a továbbiakban már nem szerepelteti, ami kedvező a 
környezet terhelésének várható alakulása, a környezeti elemek védelme, különösen a 
termőföld védelme szempontjából.  

Környezeti érzékenysége, természetvédelmi érintettsége szempontjából a hullámtéren és a 
Mosoni-Duna mentén tervezett szabadidős-rekreációs fejlesztések érdemelnek kiemelt 
figyelmet, melyek potenciális környezeti veszélyforrást jelentenek mind a természeti 



rendszerekre, mind a vizekre nézve. E területeken a beépíthetőség intenzitásának 
csökkentése és a területre meghatározott zöldfelületi és tájképvédelmi követelmények 
kedvező változásként értékelhetők a hatályos településrendezési tervhez képest. A negatív 
hatás minimalizálása, a táji, természeti értékek hatékonyabb védelme érdekében azonban a 
környezeti értékelés az érintett területek besorolását illetően további változtatásra tesz 
javaslatot: 

 a hullámtéri szabadidős-idegenforgalmi fejlesztési terület (volt üzemi kikötő és kemping) 
azonos területfelhasználásba és övezetbe történő besorolása és további telekosztás 
megakadályozása javasolt annak érdekében, hogy az elhelyezésre kerülő létesítmények 
és kiszolgáló úthálózat optimális elhelyezése további részletes vizsgálatok ismeretében a 
természetvédelmi érdekekkel összhangban történjen,   

 a Zsejkepuszta térségi üdülőterületi és rekreációs fejlesztési területen a tó körüli terület, 
valamint a Mosoni-Duna és az 1401. sz. országos közút közötti keskeny területsáv (a 
fejlesztéssel érintett terület déli része) közösségi hasznosítása (pl. sétaút, tanösvény, 
pihenőhelyek, erdei játszótér, kalandpark) javasolt az egyéni telkes üdülőterület kialakítás 
helyett. 

A környezeti vizsgálat során kirajzolódtak további olyan tervi elemek, melyek környezetre 
gyakorolt negatív hatása a létesítmények megvalósítása, illetve üzemeltetése során további, 
a tervbe beépítendő elemmel mérsékelhető, illetve kiküszöbölhető. Ezek az alábbiakban 
foglalhatók össze: 

 a Zsejkepuszta térségében tervezett üdülőterületi fejlesztéssel érintett területen az 
országos közutak mentén a meglévő erdősávok megtartása, védelmi jelleggel,  

 a hullámtéri beépítésre nem szánt különleges területeken és a Zsejkepuszta térségi 
fejlesztési terület ökológiai hálózat magterülete által érintett területein a beépítés 
feltételeként természetvédelmi állapotfelmérés készítésének meghatározása, 

 a belterület központjában, mélyfekvésű területen tervezett lakóterület beépítési 
feltételeként tereprendezési és vízrendezési terv készítésének meghatározása, 

 a Tűzoltó utca térségében kijelölt gazdasági terület határán beültetési kötelezettségű 
terület lehatárolása, a terület szomszédos területektől való funkcionális és vizuális 
elválasztása érdekében, 

 a tervezett települési gyűjtőút mentén kötelező fásítás előírása, 

 a naperőmű területén a tervezett lakóterület felé védő zöld sáv előírása,  

 a település kapujához méltó megjelenés elérése végett, a település északnyugati 
határában kijelölt gazdasági területen, valamint a belterület déli részén tervezett 
különleges termálhotel területen táj- és településképvédelmi szempontból javasolt az 
építészeti kialakításra vonatkozó szabályok meghatározása, illetve látványterv előírása, 

 közterületek rendezésekor, átépítésekor, valamint a tervezett nagykiterjedésű 
idegenforgalmi, rekreációs és sportterületek kialakításakor mind ökológiai-, mind 
településképi-, mind klímavédelmi szempontból indokolt többszintű növényzet 
kialakításának előírása. 

A környezeti értékelés olyan környezeti szempontú intézkedésekre is felhívja a figyelmet, 
melyek a településrendezési terven túlmutatnak, a létesítmények megvalósítása, illetve 
üzemeltetése során érvényesíthetők a környezetterhelések minimalizálása, a 
környezetszennyezések, káros környezeti hatások kiküszöbölése érdekében. 

Ilyenek  

 az építési engedélyezés, valamint az építési tevékenységek során a környezeti és 
zöldfelületi feltételek betartásának – különösen a kötelező növénytelepítések, beültetési 
kötelezettségű területek kialakításának ellenőrzése;  

 a zöldfelületek szakszerű - a tájképi, ökológiai szempontokat is figyelembe vevő – 
kialakításának megkövetelése;  

 a településkép- és tájképvédelmi követelmények betartása;  



 a gazdasági létesítmények engedélyezése során az elérhető legjobb technológia, mint 
követelmény érvényesítése. 

Fontos hangsúlyozni, hogy helyenként (pl. a beépítésre váró gazdasági területeken) a 
pontos környezeti hatásokat, tájképi hatásokat jelenleg nem lehet megállapítani, mert ehhez 
a beruházások pontos paramétereinek ismerete szükséges — ez pedig csak későbbi 
tervfázisokban lehetséges. Részletes természetvédelmi állapotfelmérés hiányában a 
természetvédelmi lehatárolással érintett területekre gyakorolt hatás szintén nehezen 
megítélhető. E területeken a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységek, létesítmények (pl. kemping, kikötő, közút vagy magánút) megvalósítása 
esetén az engedélyezési eljárás során a környezeti hatások további részletes vizsgálatára 
nyílik lehetőség. 

 

 

 


