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1

Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése)

1.1 Előzmények, különösen a tematika tartalma
Kismaros Község Önkormányzata településrendezési eszközeinek módosítását határozta el, amelynek
elkészítésével a Verecke 88 Kft.-t bízta meg.
A tervezési feladat Kismaros község több részterületére szólt. A környezet védelméért felelős közigazgatási szervek az 1.3. pontban ismertetett állásfoglalásokat adták, mely alapján a tervezett módosításhoz kapcsolódóan a környezeti vizsgálat kidolgozásra került.
A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján, a környezet védelméért felelős szervek véleményének kikérésével került összeállításra. A tematika a tartalomjegyzékkel megegyező.
1.2 A tervezés más részeihez való kapcsolódás
A környezeti értékelés Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek (településszerkezeti terv, valamint helyi építési szabályzat) módosításához kapcsolódóan kerül kidolgozásra. A Településrendezési
Eszközök módosításának környezeti értékelése a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt.
A Településrendezési Eszközök tervezői és a Környezeti Értékelés készítői között folyamatos egyeztetés
történt, amelynek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti szempontok érvényesítésre.
A Környezeti Értékelés vizsgálta a Településrendezési Eszközök módosításának környezeti vonatkozásait, a terv megvalósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tért ki a település természeti adottságainak vizsgálatára, ismertetésére, azt a hatályos Településrendezési Eszközökhöz készített Megalapozó vizsgálati munkarészének vonatkozó fejezete részletesen tartalmazza.
A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környezet védelméért felelős szervek, érintettek számára. Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok
beépítésre kerültek a tervbe.
1.3 A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása
Kismaros Község Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján meghatározott
államigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, elsődlegesen annak tematikájáról.
A felelős államigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes véleményeinek összefoglalóját szemlélteti a következő táblázat. A táblázatban feltüntetésre került, hogy a
felelős szervek véleménye a környezeti értékelés során milyen formában került figyelembevételre, beépítésre.
Ssz.

Környezet védelméért felelős szerv

Állásfoglalás, figyelembevétel módja

1a

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
Ügyiratszám: PE-06/KTF/33981-4/2021.

A település egészére készülő Településszerkezeti
Tervre, Helyi építési szabályzatra és szabályozási
tervre vonatkozóan a környezeti vizsgálat kötelező.

1b

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Üi.sz.: DINPI/6045-5/2021.

Igazgatóságunk az előzetes megkereső levél mellékletében szereplő tervezett módosítások kapcsán előzetesen nem kíván állást foglalni, ám tekintettel a tervezett módosítások egy részének természetvédelmi
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szempontú kijelölés alatt álló te1ületek általi érintettségére, a véleményezési eljárásban részt kívánunk
venni.
2b

Pest Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítészi Iroda
Ügyiratszám: PE/AF/00315-7/2021

Az épített környezetet védelmét illetően környezeti
vizsgálat elkészítését nem tartjuk szükségesnek.

2c

Heves Megyei Kormányhivatal
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Ikt. sz.: HE/EO/05752-4 /2021.

A környezeti vizsgálat tematikájával kapcsolatban az
erdészeti hatóság elvárása, hogy Kismaros településrendezési eszközeinek módosítása hatásait vizsgálja a
település erdeire és azok vízháztartására.

2d

Pest Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi,
Növény- és Talajvédelmi Főosztály
Ügyiratszám: PE/TV/01732-2/2021

A beruházások során a földmunkákkal érintett területről a humuszos réteget le kell menteni a területre
készített végleges más célú hasznosításhoz benyújtott, a talaj humuszos termőrétegének mentését
megalapozó talajvédelmi tervben meghatározottak
szerint.

2f

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály
Ügyiratszám: PE/V/3308-3/2021

Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.

2g

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Ikt. sz.:
BP/PNEF-TKl/2549-7/2021.
BP/PNEF-TKl/2549-8/2021.

A BFKH közegészségügyi szempontból az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 4. melléklet 3.6.1.4.
pontjában foglalt tartalommal tartja szükségesnek elvégezni a környezeti vizsgálatot. Az érintett területen
természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn,
ezért e szempontból a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

2h

Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Ikt. sz.: BP/2602/00750-2/2021.

A környezeti értékelés tematikájának a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rend. 4. számú mellékletének 3.6.1.1. pontjában előírtaknak megfelelően a műemléki és régészeti
örökségre kell kiterjednie.

2i

Nemzeti Népegészségügyi Központ
Iktatószám: 67555-4/2020/KBKHF

E szerint a területfejlesztési program és koncepció
környezeti értékelésének tematikájával egyetértünk.
Továbbiakban, amennyiben a területfejlesztési program mégis összefüggésben van gazdasági/ipari tevékenység előmozdításával , jelenlegi helyzetének fejlesztésével, abban az esetben az újonnan tervezett
vagy a helyzetértékelésben jellemzett - különös tekintettel a veszélyes anyagokkal és veszélyes keverékekkel való - tevékenységben várható változásokat, környezeti terheléseket és esetleges konfliktusokat
ugyancsak részletezni szíveskedjenek a tematika szerinti 3. fejezeti pont megfelelő alpontjaiban, valamint
a 4. fejezeti pontban.

2j

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hiv. sz.: 36300/4316-1/2021. ált.

Súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően Kismaros Község Önkormányzatának rendezés alá vont
területére vonatkozóan jelentős környezeti hatás
nem található.
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A táblázatban a 2/2005. Korm. rendeletben nevesített környezet védelméért felelős szervek közül azok
szerepelnek, amelyek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt fogalmaztak meg.
Több környezet védelméért felelős szerv a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartotta szükségesnek, míg mások a tematikához kiegészítő javaslatokkal éltek. A környezet védelméért felelős szervek
előzetes véleményében szereplő valamennyi felvetés a Környezeti Értékelés elkészítésénél figyelembe
lett véve.
1.4 Az érintett nyilvánosság meghatározása
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvánosságnak tekinthető az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,



amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés - különösen környezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint
amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi, vagy más civil szervezet,
amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés érinti.

A tervezett módosítások hatásai (társadalmi, természeti, környezeti, gazdasági) elsősorban Kismaros
község lakosságát, valamint a település közigazgatási területén tulajdonnal (mezőgazdasági ingatlan,
gazdasági létesítmények stb.) rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. Közvetlenül érintettek lehetnek továbbá mindazok, akiket munkájuk, hétköznapi tevékenységük valamilyen módon a településhez köt. Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az Önkormányzat végzi.
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (III. 30.) határozatával döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei:
„(1) Az önkormányzat a partnerek tájékoztatása, valamint a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési és településrendezési dokumentum) egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján (www.kismaros.hu) folyamatosan
közzéteszi a hatályos, valamint „Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt az aktuálisan véleményezhető településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat.
(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmáról az egyeztetési eljárásmódjától függően a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel honlapjára, mindezek megjelenéséről a véleményezésre rendelkezésre
álló, legkevesebb 8 napos határidő megjelölésével felhívást tesz közzé a honlapon.
(3) A közzétett tájékoztató alapján - a felhívásban megjelölt időszakon belül - a partnerek az Polgármesteri
Hivatal feladatkör szerinti szervezeti egységétől tájékoztatást kaphatnak – akár személyes konzultáció keretében - a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.
(4) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az l mellékletben meghatározottak szerint történik.
(5) A lakossági fórumot a polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az
elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és az önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni.”

A partnerek köre a következő:
1.
2.

Kismaros község lakossága,
érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, egyházak, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek).
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A partnerségi rendelet 1. melléklete szerint a Településrendezési Eszközök tájékoztatási eszközei:
-

Előzetes tájékoztató és elfogadás előtti véleményezés eszközei: közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a hirdetőtáblán. helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon.

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat rendelkezik az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, vélemények nyilvántartási módjáról, valamint az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedésekről.
Jelen településrendezési eszköz-módosítás nyilvánossága több lépcsőben is biztosítva volt. Első körben
Kismaros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesült a módosítási szándékról, amellyel kapcsolatban 3/2020. (I. 27.) határozatában Településfejlesztési Döntést fogadott el, melyben megjelölésre került a tervező személye. Ezt követően az Önkormányzat tájékoztató felhívással fordult a Partnerekhez, amelyben értesítette őket az eljárás megindításáról, az eljárás módjáról és menetéről, valamint a tervezett módosításokról. A tájékoztatóban meghatározott határidőt kikötve lehetőséget biztosított az érintettek számára írásos véleményeik megtételére.
Az érintettek tájékoztatását; az előzetes partnerségi egyeztetést, valamint a véleményezést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) teljes eljárásra vonatkozó 36. §-ban szereplő szakaszai szerint az Önkormányzat végzi. Jelen Környezeti Értékelés kidolgozásakor az érintettek előzetes értesítésére sor került,
az előzetes tájékoztatási szakasz lezárult. A település rendelkezik Megalapozó Vizsgálatra és Örökségvédelmi Hatástanulmányra alapozott, elfogadott Településfejlesztési Koncepcióval.
1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.
A környezeti értékelés során használt adatok forrása:










vonatkozó jogszabályok,
térségi tervek,
illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása,
önkormányzati adatszolgáltatás,
készülő településrendezési eszközök,
tervek, műszaki leírások,
szakmai tanulmányok,
helyszínelések,
katonai felmérések, légifotók.

Az Eljr. 37. § szakaszában foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat adatszolgáltatási kérelemmel
fordult az érintett államigazgatási szervek felé, így a terven naprakész adatállományokból kerültek feltűntetésre az egyes elemek.
A településrendezési eszközökhöz készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége, hogy a hagyományos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan
megjelenő tervi elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat lehet elemezni, értékelni, azonban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet adó
területre vonatkozó keretszabályozás. A településrendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott keretekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a környezetet nem érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség
is, hogy a keretek legszélső határával élnek az ingatlan tulajdonosok és a várható legnagyobb környezeti hatások következnek be.
További értékelési bizonytalanságra ad okot, hogy tervezett elemek közötti váltás hatásait kell elemeznünk, azaz már az adottságok meghatározása is tervi elemek elképzelését igényli. A váltás hatásainak
kiemelésére a hatályos és a tervezett besorolás lehetőségeinek teljes kihasználását feltételeztük, és
ebből következtettünk a terület igénybevételének valós változására.
2022. április hó
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2

A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése

Kismaros Község Önkormányzatának megbízásából a Verecke 88 Kft készíti a település településrendezési eszközeinek módosítását. A tervezési feladat Kismaros Község Településszerkezeti Tervének /elfogadva: 43/2019. (VII. 01.) Kt. határozattal/, valamint Helyi Építési Szabályzatának /elfogadva:
4/2019. (VII. 01.) önkormányzati rendelettel/ módosítására szólt.
Jelen Környezeti Értékelés Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek módosításával párhuzamosan készül, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére.
2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
A Környezeti Értékelés Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek folyamatban lévő módosítását
vizsgálta, értékelte. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési eszközök:



a településszerkezeti terv, valamint
a helyi építési szabályzat és szabályozási terv.

A vonatkozó jogszabály /Eljr. 16. § (1) bekezdés/ alapján
„az önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot
legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít.”
Kismaros Község Településrendezési Eszközei a 2019-es, jóváhagyásukat követően többször módosultak, ám nem kerültek teljes körűen karbantartásra. Jelen módosítás elindítására lakossági és önkormányzati igények fellépése miatt került sor. A hatályos terv módosítását a készítése óta több elemében
megváltozott jogi környezet is indokolttá tette.
A módosítás keretében a hatályos terv átdolgozásra került, a korábbi területfelhasználási rendszer
több ponton változott. A helyi építési szabályzat módosításának rendelttervezete a jogszabályalkotásról szóló előírásoknak megfelelően került megszerkesztésre.
A változások bemutatása a szerkezeti jelentőségű (területfelhasználási, közlekedési) módosulások áttekintéséhez kötődik.
A Környezeti Értékelésben szereplő változások megegyeznek a Településrendezési Eszközök Véleményezési anyagában szereplő változtatásokkal, részletes elemzésre azonban a környezeti szempontból
figyelmet érdemlők kerülnek a továbbiakban. Ezzel a hangsúlyos elemeket kiemeli, a változtatás irányán túl, annak nagyságrendjét is figyelembe véve. Nem önmagában szemléli a változásokat, hanem
összefüggéseiben láttatja azokat.
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
A területfelhasználási változtatások bemutatása a határozattervezet mellékletében tételesen szerepel.
A környezeti értékelés szempontjából az általános érvényű, illetve a jelentősebb beavatkozást jelentő
módosítások áttekintésére helyeztük a hangsúlyt. Mindegyik módosítási típus után, amelyik környezeti
hatása vizsgálatot érdemel, a következő jelet tettük: (X)
TERÜLETFELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS
T1. Kertvárosias lakóterület kijelölése
/Üh, KÖu2 > Lke/
Kertvárosias lakóterület kijelölése a Szuttai
dűlő területén a hatályos tervben lévő tömbfeltáró II. rendű közúti közlekedési terület
(KÖu2) törléséből adódik. A hatályos terven
szereplő út kiszabályozás túlzott mértékben
vágott telkekbe, így e tervi elem elvetésre került.
A belterület déli részén, a „Stuck” területét kelet felől megközelítő út kijelölése elvetésre került. A terület a már kialakult úthálózaton keresztül elérhető.
A közigazgatási határ déli része mentén a 8721
hrsz-ú ingatlan hétvégiházas területből kertvárosias lakóterületbe kerül átsorolásra. Az itt
lévő telkek mind kertvárosias lakóterületbe
tartoznak, az egységes területfelhasználás kijelölése érdekében történik az átsorolás.
T2. Településközpont terület kijelölése
/KÖk, KÖu2 > Vt/

(X)
Jelen módosítás egyik feladata a kisvasút végállomás környezetének rendezése. A 1905/1
hrsz-ú ingatlanon áll a végállomás épülete. A
valóságban ez az épület az itt lévő, településközpont területbe sorolt épületekhez kapcsolódik. Ebből adódóan a végállomás vasúti épületének telekrésze (547 m2) keskeny nyomtávú kötöttpályás közlekedési területből településközpont területbe kerül átsorolásra. A
vágányok területét nem érinti a módosítás.
A belterület déli, Verőcével határos részén a
1906/3 hrsz-ú ingatlan településközpont területbe kerül átsorolásra. Ezen belül kiszabályozásra került 3 méter szélességben II. rendű
közúti közlekedési terület (KÖu2), a 1906/6
hrsz-ú ingatlanon kijelölt közkert besorolású
terület elérhetősége céljából.
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A kisvárosias lakóterület keleti végén, a 1916
közterületi ingatlanon 779 m2 területen került
kijelölésre újonnan beépítésre szánt településközpont terület. A módosítás célja fedett
sportpálya, illetve intézményi funkció elhelyezhetősége.
T3. Kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése
/Lke, KÖu2 > Gksz/
Az Öreg morgó étterem szomszédságában kereskedelmi, szolgáltató terület került kijelölésre gyermektábor elhelyezhetősége céljából. A módosítás területe 1303 m2.
A főút déli részén, a keleti településkapunál, a
1511/1-2, és a 599/2 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi, szolgáltató területbe kerültek átsorolásra vendéglátó funkció elhelyezhetősége
céljából.

T4. Közlekedési területek kijelölése
/Lke, Gksz, KÖk, Mk, V, KÖu1, KÖu2, magánút > KÖu1, KÖu2, magánút/

(X)

Az Öregszőlő dűlő, Szuttai dűlő, illetve Kőbányai
dűlő területén pontosításra kerültek a szabályozási vonalak, ebből adódóan a kijelölt közlekedési területek lehatárolása változott.
Az Öregszőlő dűlő déli részén lévő Öregszőlő út
a hatályos terven déli irányban volt kiszabályozva. Jelen módosítás során a szabályozás
északi irányba került át, mivel a dél felé meredeken lejt a terep, míg észak felé enyhébb a lejtésszög, így a megvalósítás kisebb földmunkával
járna, emellett így nem vág bele épületekbe a kiszabályozás.
A Szuttai dűlő területén a hatályos terven jelölt
észak-déli irányban húzódó tervezett tömbfeltáró út törlésre került. Ezzel szemben, a hálózatosság megvalósíthatósága céljából a Kiskert
utca folytatása kiszabályozásra kerül a Szokolyai
útig, ezáltal megteremtve egy új átkötést.
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A Kőbányai dűlő déli részén lévő hétvégiházas teleksor északi oldalát a hatályos terven vízgazdálkodási területbe sorolt árok övezi. Jelen módosítás során ezen árok II. rendű közúti közlekedési
területbe (KÖu2) kerül átsorolásra a telkek közterületi kapcsolatának megteremtése céljából.
Az ittlévő árok szélessége rendkívül alacsony, így
önállóan vízgazdálkodási területbe sorolása
szükségtelen.
A Kőbányai dűlő területén, a 0209 hrsz-ú ingatlan a hatályos terven magánút. Ezen ingatlan átsorolásra került II. rendű közúti közlekedési területbe (KÖu2), mivel ez az út felel az itteni ingatlanok feltárásában 430 méter hosszúságban.
A Monostor utca teljes szakaszában visszasorolásra került elsőrendű közúti közlekedési területből (KÖu-1) másodrendű közlekedési célú közterületbe (KÖu-2). A módosítás célja ezen útszakasz, illetve a déli szintbeni vasúti csomópont
forgalmának – annak átépítéséig történő – csökkentése. A Monostor utca középső és déli részén
a szabályozási vonalak törlésre kerültek, megvalósíthatóságuk fenntartása okán helyettük be
nem építhető út-, és közműsáv került kijelölésre.
Ezen felül Kismaros Község Önkormányzata a
6/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendeletével hatályon kívül helyezte a Szuttai dűlő észak-déli irányú feltáró út kiszabályozását.
T5. Zöldterületek kijelölése
/Vt, Ek, Má > Zkk/

(X)
A Verőcével határos szakaszon a 1906/6 hrszú ingatlan keleti vége a hatályos terven közjóléti rendeltetésű erdőterületbe volt sorolva. A
terület üzemtervi erdővel nem érintett. A terület alkalmas közkert kialakítására, így átsorolásra került közkert területfelhasználási egységbe. A terület feltárása a 1906/3 hrsz-ú ingatlanon kiszabályozott közterület mentén lehetséges.
A Duna partján, a 0139/5 hrsz-ú ingatlan általános mezőgazdasági területből közkert besorolásúvá változott. A módosítás a valós állapothoz igazodik. Emellett ezen ingatlan szerepet játszik a Duna-part megközelíthetőségében.
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T6. Erdőterületek kijelölése
/KÖu2 > Ev/
A Szőlő árok kulcsfontosságú szerepet játszik
az észak felől érkező csapadékvíz elvezetésében a Duna felé. A terület a 0208 hrsz-ú, üzemtervezett erdőrészlettel érintett ingatlanhoz
kapcsolódik. Mivel a szőlő árok teljes egészében erdőterület besorolású, emellett üzemtervezett erdőterület is, így a 0188/2-3 hrsz-ú
ingatlanok is erdőterület besorolást kaptak a
Szőlő árok egységes besorolása érdekében.

T7. Kertes mezőgazdasági kijelölése
/ KÖu1, KÖu2 > Mk/
A már korábban leírtaknak megfelelően, az
Öregszőlő út szabályozásának északi irányba
történő módosításából adódóan, az út déli oldalán, a korábban jelölt út szélesítés helyén,
kertes mezőgazdasági területbe való visszasorolás történt.
Emellett, a tervezett konténeriskola nyugati
oldalán, a hatályos terven jelölt árok II. rendű
közúti közlekedési terület (KÖu2) visszasorolásra került kertes mezőgazdasági területbe.
Az érintett terület átlagosnál jobb minőségű
termőfölddel érintett.
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T8. Vízgazdálkodási területek kijelölése
/ KÖu1, KÖu2 > V-T/
a Szőlő árok főúttól délre eső ingatlanja egyben töltés is, így a valósághoz közelebb álló
besorolás miatt a terület vízgazdálkodási terület – Töltés besorolásúvá változott.

A településrendezési eszközök módosításai közül környezeti szempontból az alábbi változtatások érdemelnek figyelmet:
Jel

Módosítási
pont

A.

Változtatás

Vizsgálat szükségességének oka

T2.

KÖk, KÖu2 > Vt

Településközpont terület kijelölése

B.

T4.

Lke, Gksz, KÖk, Mk, V,
KÖu1, KÖu2, magánút > Közlekedési területek kijelölése
KÖu1, KÖu2, magánút

C.

T5.

Vt, Ek, Má > Zkk

Közkert kijelölése

A fenti táblázatban a módosításokat (T2, T4, T5) témakörök szerint csoportosítottuk. Ebből adódóan
három esetben tartottuk szükségesnek a további elemzések elvégzését. E változtatások várható hatásainak komplex vizsgálata képezte jelen tanulmány tárgyát. A javasolt terv főbb módosításainak környezeti szempontú értékelése a 4.1. fejezetben található.
2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kell venni a magasabb szintű terveket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő.
2.2.1

A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és
elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Az Országgyűlés 2013. december 17-ei ülésnapján, 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti
Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban: OFTK).
Az OFTK megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Kismaros községhez kötődő elemeket
tekintettük át.
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Az OFTK funkcionális térségeket bemutató ábrája szerint Kismaros az alábbi térségekbe tartozik:
- Budapest körüli rekreációs zóna
- Gazdasági-technológiai magterület
- Turisztikai funkciójú terület
(34. ábra – Funkcionális térségek).
Forrás: OFTK – Funkcionális térség

Kismaros az északi növekedési tengelyt jelentő
autópályához közel helyezkedik el.
Forrás: OFTK – Területi integrálódás

Az OFTK a KSH szerinti agglomeráció lehatárolásán felül is meghatározza a Budapesti agglomeráció területét.
E szerint Kismarost a városhálózati elhelyezkedése alapján, a Budapesti agglomeráció részének
tekinti.
Forrás: OFTK 39. ábra – Városhálózat

Az OFTK szerint Kismaros a különleges táji értékekkel, rekreációs funkciókkal bíró térségek közé
tartozik.
Ezen belül a Dunakanyar kultúrtáj részét képezi.
Forrás: OFTK 42. ábra – Kultúrtájak

Az OFTK az alábbi irányokat fogalmazza meg Pest Megyére:
„Társadalmi megújulás, a közösségek és a bizalom erősítése, az együttműködések ösztönzése és intézményesítése, a családi értékek előtérbe helyezése, a lakosságának egészségi állapotának javítása, az oktatás intézményi- és tartalmi megújítása, kiemelt figyelmet fordítva a gazdaság igényeire. Területi és társadalmi kohézió, az esélyegyenlőség javítása.
A térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása, a metropolisz térség, benne Pest megye hálózatos térstruktúrájának kialakítása, a térség geostratégiai adottságainak jobb kihasználása, a belső közlekedési kapcsolatrendszer fejlesztése kiemelten az elővárosi közlekedés, valamint a térségi központok és vonzáskörzeteik tekintetében. Tervezett, koordinált térségfejlesztéssel, takarékos területhasználattal a metropolisz régió többi szereplőjével együttműködő, emellett vonzó, kiemelkedő környezeti feltételeket és életminőséget biztosító tér
kialakítása.”
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PEST MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2030.)
A Koncepciót 2013.november 29-i ülésén jóváhagyta Pest Megye Közgyűlése.
A KONCEPCIÓ ÁTFOGÓ, STRATÉGIAI ÉS HORIZONTÁLIS CÉLJAI
Jövőkép
-

Európai térben versenyképes, minőségi életfeltételeket biztosító Pest megye – A gazdasági
környezet megújítása

Átfogó célok
-

Társadalmi megújulás – testben és lélekben egészséges, együttműködő egyén és közösségek
Stratégiai célok:
A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi
értékek előtérbe helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése
 Az együttműködések intézményesítése a térségi szereplőkkel, a megye belső
kapcsolati hálójának fejlesztése, menedzsment szervezetének felállítása
 Egészséges társadalom, a megye lakossága egészségi állapotának javítása, kiemelt hangsúlyt fektetve az egészséges életmódra és a prevencióra
 Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása, az oktatás intézményrendszerének infrastrukturális és tartalmi megújítása, a kultúra,
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése, a térségi- és helyi identitás erősítése
Gazdaság dinamizálása – az értékteremtő képesség növelése a térség adottságaira építve


-

Stratégiai célok:
A gazdaság teljesítményének, hatékonyságának és stabilitásának erősítése;
több lábon álló gazdaság; a technológia és tudásintenzív, valamint a foglalkoztatást erősítő ágazatok kiegyensúlyozott fejlesztése
 Gazdasági húzótérségeink innovációs teljesítményének, verseny-képességének, exportjának növelése
Térszerkezet fejlesztése és kiegyensúlyozása – a lokális- és makrotérségi érdekeket kiszolgálni
tudó, fenntartható környezet


-

Stratégiai célok:
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Pest megye térségének nemzetközi és országos multimodális közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése a transzfer szerep ellátása és hálózatos térstruktúra kialakulása érdekében
A térség kohéziójának javítása érdekében a megye belső közlekedési kapcsolatrendszerének fejlesztése, kiemelten kezelve a térségközpontok és vonzáskörzetük közlekedését és az elővárosi közlekedést
Tervezett, koordinált térségfejlesztés, policentrikus települési struktúra, takarékos területhasználat, épített és környezeti értékek megóvása és fejlesztése
Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a
térségek és települések fejlődésének szolgálatában
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-

Pest Megyei Duna stratégia megvalósítása és a Homokhátság térségének komplex fejlesztése

Horizontális célok
-

Területi és társadalmi kohézió, szociális felzárkóztatás
Partnerség, együttműködés
Fenntarthatóság, klíma és energiapolitika
Hatékonyság
Identitás erősítés, megyei profil
Értékmegőrzés, értékteremtés

Pest Megyei Duna Stratégia megvalósítása - Operatív célok a PMTFK szerint
-

-

-

-

-

-

A Duna, mint nemzetközi- és belföldi vízi út fejlesztése, a Duna menti közlekedési lehetőségek
jobb kihasználása, a Dunához kapcsolódó-, hiányzó közlekedési hálózati elemek megépítése, a
környezetbarát kereskedelmi és turisztikai hajózás fejlesztése, az áruszállítás, a logisztika és a
kapcsolódó szolgáltatások terén meglévő lehetőségek jobb kihasználása
o Kikötők, kompok és a kapcsolódó közlekedési infrastruktúrák komplex fejlesztése
Duna, mint turisztikai potenciál erősítése
o A Limes és a Dunakanyar turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségek jobb kihasználása
o A sport célú hajózás és a kapcsolódó infrastruktúra helyzetének javítása (kikötők, csónakházak, javító-és üzemanyag töltő bázisok kialakítása, fejlesztése)
o A dunai strandok, szálláshelyek, kempingek, vendéglátó ipari létesítmények fejlesztése
o Sport célú egyesületek, szervezetek programjainak támogatása
o A horgászturizmus feltételeinek javítása
o A természeti örökség, a vizes élőhelyek bemutatása, ökológiai szolgáltatások erősítése
o Duna Régió Főutcája – a vízparti sáv élmény-szerűvé tétele, Dunavölgyi panoráma út
kialakítása
o Tematikus utak kidolgozása
A Duna vízgazdálkodási lehetőségeinek kihasználása
o Árterületek erdő és vadgazdálkodási lehetőségeinek kihasználása
o Dunai vízgyűjtő-gazdálkodás – a jó ökológiai állapot elérése, a Duna vízgyűjtőn lévő
felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása
A Duna természetes élővilágának védelme és a Duna-menti területek természetvédelme
o Az élővíz értékeinek, a part menti területek biodiverzitásának megőrzése és növelése
o A Duna és mellékvízfolyásai vizes élőhelyeinek rehabilitációja
Árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok elvégzése
o Összehangolt árvízvédelem – árvízvédelmi előrejelző, monitoring rendszerek állapota,
azok továbbfejlesztése.
o Vízvédelmi infrastruktúra fejlesztése
o Klímaváltozás hatásainak mérséklése
Lakófunkciók a Duna mentén – biztonságos Duna térség
o Minőségi lakóterületek kialakítási lehetőségének megvizsgálása a Duna szűkebb vonzáskörzetében, kiemelt figyelemmel az Ipoly-mente térségre (Szobi kistérség)
o Lakóhajók elhelyezésének lehetőségei – parkok a Dunán
o Az energia-ellátás biztonságának javítása
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Kismaros térségi elhelyezkedése az PMTFK szerint
A PMTFK szerint Kismaros Vác és Esztergom térségi központok között fekszik. A Koncepció Szob várost jelöli meg
mikrotérségi központnak.

Térségi központrendszer (2. ábra)
A Koncepció 15. ábrája szerint Kismaros az alábbi fejlesztési célterületekbe
tartozik:
- Turisztikai, rekreációs fejlesztések
célterülete
- Térségi felzárkóztatás célterülete

Kevésbé fejlett térségek fejlesztése (15. ábra)
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A PMTFK 131. oldalon lévő ábrája szerint Kismaros az Ipoly mente térséghez
tartozik.

(Kismaros az Ipoly Eurorégió területéhez tartozik.)

A koncepció az alábbi operatív célokat fogalmazza meg az Ipoly mente térségre vonatkozóan:
- „A Börzsöny program”, mint komplex felzárkóztatási akció-csomag célkitűzéseinek megvalósítása
együttműködve Nógrád megyével és a határon túli területekkel is.
- A felértékelendő táji-, természeti potenciálok megőrzése és fejlesztése.
- A határmenteségből adódó hátrányok felszámolása.
- A tervezett Ipoly hidak megépítése, ezzel a térség zártságának oldása.
- A térségi közösségi közlekedési kapcsolatok fejlesztését akadályozó adminisztratív korlátok lebontása, Esztergom és Párkány közösségi közlekedéssel való elérhetőségének biztosítása.
- A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok bővítése a foglalkoztatás növelése érdekében.
- A táji potenciálok kihasználása a tájgazdálkodás lehetőségeire építve.
- Az erdőgazdálkodásban lévő potenciálok fokozott kihasználása.
- A bogyós gyümölcsök termesztési hagyományainak felélesztése és a termelésre épített feldolgozói
vertikum összehangolt fejlesztése (a foglalkoztatottság és a megélhetés lehetőségeinek bővítése, a
megtermelt jövedelem mind nagyobb arányának helyben tartása érdekében).
- A térségi gazdaság megerősítése.
- Szob térségi foglalkoztató központ szerepének erősítése.
- A turizmus, a szabadidő eltöltés (Börzsönyi Kisvasút), a rekreáció sajátos formáinak fejlesztése, a
szálláshelyek bővítése, minőségük javítása.
- A turizmus fejlesztését indokolatlanul akadályozó építési korlátozások felszámolása (a táji értékek
megőrzésének és fejlesztésének fenntartása mellett).
- A helyi társadalmak közösségi tradícióinak fejlesztése a népesség megtartása érdekében.
- Az idősödő népesség ellátását szolgáló speciális ellátó rendszerek fejlesztése.
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- A térség népességvonzó képességének növelése, a tájfenntartáshoz, a táji turisztikai potenciálok
kihasználásához nélkülözhetetlen fiatalabb, aktívabb és képzettebb rétegek betelepedésének, vállalkozásainak támogatásával.
Jelen változtatások közvetlenül érintik a megye alábbi stratégiai céljait és területi prioritásait:
A szociális és közbiztonság megerősítése, a közösségek megújítása, a családi értékek előtérbe
helyezése, „családbarát” megye, a társadalmi bizalom erősítése /stratégiai cél/
Energiagazdálkodás, vízgazdálkodás, közműfejlesztés és környezetvédelem a térségek és települések fejlődésének szolgálatában /stratégiai cél/
Duna, mint turisztikai potenciál erősítése /operatív cél/
A Duna természetes élővilágának védelme és a Duna-menti területek természetvédelme /operatív cél/
Árvízvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok elvégzése /operatív cél/
Lakófunkciók a Duna mentén – biztonságos Duna térség /operatív cél/
A településrendezési eszközök módosításáról Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testülete
3/2020. (I. 27.) Kt. határozatával hozott településfejlesztési döntést.
2.2.2

A terv összefüggése (környezet- és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok,
fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok stb.)

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük.
PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
A PMTrT szerkezeti tervlapja szerint Kismaros területét az alábbi megyei területfelhasználási kategóriák érintik:
hagyományosan vidéki települési térség
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
A közigazgatási terület a térségi övezetek közül az alábbi táblázatban ekképp szereplő övezetekkel érintett. /Az adatszolgáltatóként feltüntetett szervnél az adatkérés időpontjában hatályos megnevezés
szerepel./
TÉRSÉGI ÖVEZET MEGNEVEZÉSE

LEHATÁROLÁS ALAPJA:
TERVLAP, VAGY

A KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETET ÉRINTI,

ADATSZOLGÁLTATÁS

VAGY NEM ÉRINTI

Megyei területfelhasználási kategóriák
erdőgazdálkodási térség
PMTrT Térségi Szerkezeti Terve
mezőgazdasági térség
PMTrT Térségi Szerkezeti Terve
vízgazdálkodási térség
PMTrT Térségi Szerkezeti Terve
települési térség
PMTrT Térségi Szerkezeti Terve
sajátos területfelhasználású térség
PMTrT Térségi Szerkezeti Terve
Országos övezetek
Ökológiai hálózat magterületének övezete adatszolgáltatás
OTrT 3/1. melléklete
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
adatszolgáltatás
övezete
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
OTrT 3/1. melléklete
Ökológiai hálózat pufferterületének öveadatszolgáltatás
zete
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
OTrT 3/1. melléklete
Kiváló termőhelyi adottságú szántók öveadatszolgáltatás
zete
(Lechner Nonprofit Kft.)
OTrT 3/2. melléklete
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ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
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Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
9/2019. MvM rendelet 1. melléklete
Erdők övezete
OTrT 3/3. melléklete
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
9/2019. MvM rendelet 2. melléklete
Tájképvédelmi terület övezete
9/2019. MvM rendelet 3. melléklete
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete
OTrT 3/4. melléklete
Vízminőség-védelmi terület övezete
9/2019. MvM rendelet 4. melléklete
Nagyvízi meder övezete
9/2019. MvM rendelet 5. melléklete
VTT tározók övezete
9/2019. MvM rendelet 6. melléklete
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
OTrT 3/5. melléklete
Ásványi nyersanyagvagyon övezete
PMTrT 3.9. melléklete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
PMTrT 3.10. melléklete
Tanyás területek övezete
PMTrT 3.11. melléklete
Földtani veszélyforrás terület övezete
PMTrT 3.12. melléklete
Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterülete által érintett település övezete
PMTrT 3.13.1. melléklete
Logisztikai fejlesztések támogatott célterülete által érintett település övezete
PMTrT 3.13.2. melléklete
Turisztikai fejlesztések támogatott célterülete által érintett település övezete
PMTrT 3.13.3. melléklete
Kertes mezőgazdasági területek övezete
PMTrT 3.13.4. melléklete
Klímaváltozásnak fokozottan kitett terület
által érintett település övezete
PMTrT 3.13.5. melléklete

adatszolgáltatás
(Lechner Nonprofit Kft.)
adatszolgáltatás
(Pest Megyei Kormányhivatal, Földművelésügyi
és Erdészeti Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály)
adatszolgáltatás
(Lechner Nonprofit Kft.)
adatszolgáltatás
(Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
adatszolgáltatás*
adatszolgáltatás
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
adatszolgáltatás
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
adatszolgáltatás
(Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)
adatszolgáltatás
(honvédelemért felelős miniszter)

NEM ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI
ÉRINTI
ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI

Megyei övezetek
adatszolgáltatás**

NEM ÉRINTI

PMTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

PMTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

adatszolgáltatás***

NEM ÉRINTI

PMTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

PMTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

PMTrT tervlapja

ÉRINTI

PMTrT tervlapja

ÉRINTI
NEM ÉRINTI

> A térségi terveknek való megfeleltetést részletesen tartalmazza a környezeti értékelés
tárgyát képező településrendezési eszköz határozatának melléklete, ezért itt azt csak
kivonatosan ismertettük.
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1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL
AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME
24. § Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki
létesítményekre.
> A módosítás során Kismaros község helyi művi értékei továbbra is feltüntetésre kerülnek
a tervlapokon.
25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése
alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni.
> A hatályos terv övezeti rendszere erősen tagolt képet mutatott. A módosítás áttekinthetőségre törekedett, melynek során egyes építési övezetek lehatárolás pontosításra került.
(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés
jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén engedélyezhetők.
> A település területén – adatszolgáltatás és a hatályos ágazati jogszabályi előírások alapján – jelöltünk védőterületeket, védősávokat.
(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem
férő tevékenység — külön védelmi intézkedés nélkül — nem folytatható.
> A korlátozott tevékenységek a magasabb szintű jogszabályi előírásokban szerepelnek.
26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani
és fenntartani.
> A településszerkezeti terven új zöldterület került kijelölésre összhangban a település közösségi terek iránti elvárásával.
27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési
koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, – e törvény 43–44. §aira is figyelemmel – továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi
fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi
követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg.
> A hatályos Helyi Építési szabályzat rendelkezik környezetvédelmi előírásokkal, továbbá
meghatározza a közművesítettség mértékét.
> A településrendezési tervről az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján készül jelen Környezeti értékelés.
1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL
TÁJVÉDELEM
6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember
által létrehozott) környezeti elemek.
> A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján pontosításra került a
tájképvédelmi terület övezetének határa. A lehatárolásra tájindikátorok alkalmazásával került sor, a tájkép, mint gazdasági erőforrás hangsúlyos kezelése miatt.
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(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
> A hagyományos tájkép megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése a környezettervezés egyre fontosabb területévé válik. A Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján lehatárolásra kerültek a nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű természetvédelmi területek, továbbá a Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei.
> Az erdészeti adatszolgáltatás alapján lehatárolásra kerültek az erdőtervezett erdőterületek.
(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.
> A módosítások a természeti értékeket figyelembe véve születtek. A DINPI adatszolgáltatásában egyedi tájértékek is szerepeltek, melyek a tervlapokon feltüntetésre kerültek.
Kismaros község területén az egyedi tájértékek kataszterezése megtörtént, az adatokat a Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatásban megküldte a tervezők részére a
hatályos terv korábbi teljes körű felülvizsgálatakor.
(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata.
(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felsorolását.
> A DINPI adatszolgáltatása egyedi tájértékeket tartalmazott.
1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL
A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI
7. § (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek
megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni:
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,
> A népességszám, az országos csökkenő tendenciával ellentétben, a KSH népszámlálási
adatai szerint 1880. év óta folyamatosan növekszik. 1880. év óta nem volt egyetlen
olyan 10 éves időtartam sem, amikor a népességszám csökkent volna. 1870. évben 432
fő, 2011. évben 1997 fő volt a népességszám Kismaroson. A növekvő tendencia a betelepülésekből adódik. A 10 évenkénti népszámlálási adatok szerint a település népessége 1949. év óta közel azonos ütemben, 10 évente átlagosan ~200 fővel nőtt. Kismaros lakónépessége az 1991. évben 1518 fő volt a népszámlálási adatok szerint, 2021.
évben pedig 2 519 fő a KSH Helységnévtári adatai szerint.
> A lakóterületek kijelölése és a lakóépület elhelyezhetőségét biztosító szabályozási előírások a népesség demográfiai változását követik. A betelepedési folyamat lakásszükségletet generál. A település ezt a folyamatot keretek között kívánja tartani, amit a
fejlesztésre kijelölt területek mértékével szabályoz.
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés,
valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire,
> A település fejlesztésre jelölt területei között új intézmények, sportlétesítmények elhelyezésére, közösségi terek létesítésére alkalmas besorolás is helyet kapott.
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c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését,
> Az identitás szó azonosságot, azonosságtudatot jelent. Sokféle elem határozza meg, mitől alakul ki az összetartozás érzése egy település lakosságán belül. Meghatározza ezt
a közös múlt öröksége, de meghatározhatja ezt a természeti értékek jelenléte is. Jelen
esetben mindkettő megléte kimutatható.
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
> A Településrendezési Eszközök módosítása a valósághoz közelítést, a szükséges fejlesztések megvalósíthatóságát, a realitást nélkülöző fejlesztések visszavonását tűzte ki céljául. Gondoskodik a lakóterületi kínálat fenntartásáról, valamint a gazdasági fejlesztési
területek lehatárolásának pontosításáról.
e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció
elmélyítését,
> Kismaros lakossága felől igény mutatkozik új otthonteremtésre, melyre a hatályos Településrendezési Eszközök felülvizsgálata már korábban lehetőséget biztosított.
> A közutak szabályozása a szomszédos magántulajdonú ingatlanok számára korlátozásokat jelent, azonban a területek megközelítésének megteremtése az ingatlanok felértékelődését eredményezi. A módosítás során több, a hatályos terven lévő közterületi kijelölés módosításra került a jelenlegi fejlesztési igények alapján. A módosítás hozzájárul egyes ingatlanok kedvezőbb megközelíthetőségéhez, illetve közterületi kapcsolat
biztosításához.
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,
> A település országos közúti kapcsolattal rendelkezik. A közösségi közlekedést vonat- és
buszjáratok biztosítják. A terv a kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztését
is tartalmazza.
g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,
> Az eltérő használati módok közötti elkülönítés megoldása, a korlátozások megismertetése a lakóterületek, illetve a természetvédelmi területek védelmét szolgálja.
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak
mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza,
> A településen 2017. évben elfogadásra került az Örökségvédelmi Hatástanulmány, illetve a Településképi Arculati Kézikönyv, továbbá a Településképi Rendelet. A dokumentumok készítéséhez a tervezők részére megküldték adatszolgáltatás formájában a
műemlék, műemléki környezet, illetve régészeti lelőhelyek elhelyezkedését. A helyi
védelemben részesülő építmények lehatárolásra kerültek.
> A terület táji látványát jelenleg a kertes tájhasználat, az erdőterületek, a patakok, a vizes
elemek, valamint az épített elemek határozzák meg. Kismaros domborzatának magassága a Dunától távolodva egyre meredekebben emelkedik, így a zártkerti területek
rendkívül kitettek déli irányból tekintve, az itt megjelenő településkép meghatározó

2022. április hó

22.

KISMAROS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

eleme a feltáruló tájképnek. Ezáltal e területeken olyan építési paraméterek meghatározása szükséges, melyek hozzájárulnak a tájkép megőrzéséhez a túlzott mértékű beépülés elkerülése által.
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
> A természetvédelmi területeknek a környezeti, táji, illetve tájvédelmi szempontokat figyelembe vevő megmaradására a terület beépítésre nem szánt besorolása jelenti a
legnagyobb biztosítékot.
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
> A Natura 2000 területek és az Ökológiai Hálózat a Duna menti, illetve az északi erdőterületeket, továbbá vízfolyások környezetét foglalják magukba. A tájképvédelmi terület
övezete a teljes közigazgatási területet lefedi.
> Egyik területre sincs a tájhasználatra negatívan ható tervezett változtatás elképzelve. Új
beépítésre szánt terület kijelölése tájra, természeti rendszerekre nem gyakorol negatív
hatást.
> Új beépítésre szánt terület kijelölésére természetvédelmi területen, illetve az Ökológiai
Hálózat területén nem került sor.
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,
> A módosítás során figyelembe lett véve az átlag feletti termőterületek elhelyezkedése.
Jelen módosítás során új beépítésre szánt terület átlag feletti termőföldet nem érint.
l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét,
> A közigazgatási terület természetes gyógytényező nincsen, ugyanakkor a település erdősült részei kiváló levegőminőséggel bírnak.
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,
> A tervmódosítás honvédelmi, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi érdekeket nem
érint.
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,
> A Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztályának előzetes tájékoztatása
(Ügyiratszám: PEN/3308-3/2021) szerint „Szakterületét érintően nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.” A településen működő bányatelek nem található.
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását,
> A település úthálózatának hiányzó kapcsolataira javaslatok születtek, melyekkel az elérhetőség és a kihasználtság optimális értékeket ér el.
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását,
> A módosítás során az erdészeti adatszolgáltatásnak megfelelően lettek kijelölve az erdőterületek, melyek a település környezeti viszonyaira kedvező hatást gyakorolnak.
> A módosítás során természetvédelmi érintettségű új beépítésre szánt területfejlesztés
kijelölésére nem került sor.
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(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem,
az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében az alábbi követelményeknek
kell érvényt szerezni:
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét
érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani
kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek
szerinti figyelembevételével,
> A Településrendezési Eszközök módosítása során a település árvízvédelmét biztosító,
tervezett árvízvédelmi védmű feltüntetése módosításra került. A hatályos tervi állapotban jelölt nyomvonaltól északra került kijelölésre a Településszerkezeti Terven a
tervezett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal. A hatályos terv kidolgozásakor 4 lehetséges nyomvonal került kidolgozásra. A hatályos terven az „Ia” jelű változat került feltüntetésre, mely a nyárigát mentén jelölte a tervezett töltést. Jelen módosítás során a
korábban a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által javasolt „Ib” jelű változat került feltüntetésre, mely a nyárigáttól északra, a „Stuck” területére helyezi a nyomvonalat.
> A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatályos tervhez küldött előzetes tájékoztatása (szám: 35100-3569-5/2017.ált.) szerint Kismaros Község területe a vízbázisok, a
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 12311997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és jogerős határozattal kijelölt vízbázist nem érint. A 2017. év január hóban elfogadott Településfejlesztési Koncepcióhoz, a KDVVIZIG által megküldött digitális térképi adatszolgáltatás (Iktatószám:
00333-0007/2016.) szerint Kismaros Község közigazgatási területét Kismaros-Nagymaros Távlati Vízbázis hidrogeológiai „A” védőterülete érinti. Ekkor a védőidomok kijelölése folyamatban volt. A tervlapokon a hidrogeológiai védőövezet továbbra is feltüntetésre került a vízminőségvédelmi terület övezetével együtt.
> Kismaros Község Felszíni vízrendezési tanulmánytervvel rendelkezik, azonban az a zártkerti és más külterületi területekre vonatkozó javaslatot nem tartalmaz, mivel csak a
belterületi fekvésű területekre fogalmaz meg javaslatokat.
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet
> A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet 18.§ (1) bekezdése kimondja: „(1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése vagy módosítása során,
az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény teljesülése érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték
a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és
b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak kell tartalmaznia.”
> Kismaros község Településrendezési Eszközeinek módosítása 1 hektárnál nagyobb beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével nem jár
együtt, így a biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem jogszabályi kötelezettség, tekintettel a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (1) bekezdésére.
c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges –
beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,
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> A település közigazgatási határa mentén kizárólag beépítésre nem szánt területek helyezkednek el, amely adottságot a módosítás tiszteletben tartotta.
d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű
termőföld-területek jelölhetők ki,
> A terv-módosítás termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt, átlagosnál
jobb minőségű termőföldterületet nem érint. Ezen felül átlagosnál jobb minőségű termőföldön, korábban kijelölt út visszasorolásra került kertes mezőgazdasági területbe.
2007. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY A TERMŐFÖLD VÉDELMÉRŐL
A TERMŐFÖLD (IDŐLEGES, ILLETŐLEG VÉGLEGES) MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni.
(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött
igénybevétel céljából lehet. …
(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni különösen
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését;
b) a bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szükséges létesítményt;
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási célterületté
nyilvánított.
(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.

A törvény fogalommeghatározása alapján:
1. átlagos minőségű termőföld: az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra
vetített aranykorona értékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld;
A termőföldek aranykorona értékének megállapítása a földadó szabályozásról szóló 1875. évi VII. törvénycikkben megállapított elveken alapul. A földadó megállapításához kialakított értékelési rendszerben a mezőgazdasági területek értékét határozták meg az adott területen termesztett növények által
kitermelt haszon alapján.
Napjainkban a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet szabályozza a
termőföldek minősítését.
Fogalommeghatározások
„1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.
(2) Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek meg-közelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként külön-böző
kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak. […]
(4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési
ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.
(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslőjárás) belül
művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig ter-jedő
értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a roszszabb talajminőséget mutatják. […]
(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minőségi osz-tályonként a járási mintatérjegyzék, a településen belül előforduló különböző művelési ágú és minőségű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a községi
mintatérjegyzék tartalmazza.”
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3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzítéséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és járási
mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket
4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek
jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon terület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek;
5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége;
6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző
tulajdonságok leírásainak összessége;7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona
értékben kifejező értékszám;
11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a földterületek termékenysége közötti különbségek alapján;
13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása;
Osztályba sorozás
„3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni
vizsgálattal történik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatáro-zottak
szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható.
(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell
határozni.
4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterület (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait.
(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálat-tal.
Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságo-san
nem történhet meg.
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj
a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét,
b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és
c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait.
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó
községi – nádas művelési ágú földterület esetében a járási – mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdonságokkal.
(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába
kell sorozni, amely minőségi osztály községi – nádas művelési ág esetében járási – mintatere leírásának az
leginkább megfelel.
(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig ter-jedő
számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminősé-get
jelöli.
(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb.”

> A terv-módosítás termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt, átlagosnál
jobb minőségű termőföldterületet nem érint.

2.2.3

A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával,
környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi
programok, elvek)

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkövér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük.
NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (NKP-5/ 2021-2026.
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult. Jelenleg zajlik az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozása. A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) jelen módosítással közvetlenül érintett stratégiai céljai:
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Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak csökkentése.
> Az erdők megmaradását elősegítő erdőterületi besorolásuk a települési növényállomány
védelmét, ezzel a környezeti minőség javítását is szolgálja. A módosítás során új zöldterület került kijelölésre.
Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata.
> A területhasználati besorolások biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások megőrzését.
Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének erősítése.
> > A valóságot közelítő szabályozás a természeti és táji erőforrásokat alapul véve született. Az adottságokra való odafigyelés a tájpotenciált, a települési környezetet erősíti.
Horizontális célja:
A társadalom környezettudatosságának erősítése.
> A védelem szempontrendszere az emberek számára megélhető módon hozza közel a természetet, ezzel szemléletformálásra késztetve mindnyájunkat.
A klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség javítása.
> > A település zöld- és kék infrastruktúra-rendszerének fejlesztése a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodóképességet jelentősen javítja.
A 2021-2026. közötti időszakra szóló ötödik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) elfogadás
előtt áll. Olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek végrehajtása biztosítja az egészséges környezet
feltételeit, csökkenti a környezetet és az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatásokat a lakosság egészségi állapotának, jóllétének javítása érdekében.
PEST MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2020
Pest megye Környezetvédelmi programját az Enviworld Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató Kft. készítette. A program által megfogalmazott, jelen tervmódosításhoz illeszkedő célok az alábbiak:
- Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem
- Levegőminőség javítása
- Vízminőség és egészség
- Szennyvízelvezetés és -tisztítás
- Környezet és egészség
- Zöldfelületek védelme
- Biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem
- Turizmus, ökoturizmus
2.3 A változatok rövid ismertetése, a változatok közötti választás indokai
Klasszikus értelemben vett tervváltozatok a településrendezési eszközök esetében nem készültek. A
tervezési folyamat egyes szakaszai értelmezhetők úgy is, mint tervváltozatok, azonban ezek a tervezési
fázisok jellemzően a rendelkezésre álló információk generálta tervmódosításokból fakadnak.
Kismaros község árvízvédelmi szempontból bevédetlen település, elsőrendű árvízvédelmi fővonallal
nem rendelkezik. Az árvízvédelmi védekezésre tanulmányterv készült, melyben több lehetséges védmű
nyomvonal került kijelölésre. Ezeket a KDVVIZIG véleményezte. Jelen tervmódosítás során a KDVVIZIG
által legmegfelelőbbnek ítélt nyomvonal került a településszerkezeti terven feltüntetésre. (A változatok között a legfőbb különbség, hogy az egyes tervezett védművek a településközponttól milyen távolságban helyezkednek el. A legdélebbi verzió szerint a mai nyári gát mentén épülne ki a védmű, a második verzió szerint attól kissé északra, a harmadik verzió szerint pedig az „Alsó-sor” déli oldalán, mobilgáttal kiegészítve.)
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3

A környezeti állapot feltárása

A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot feltárása, a természeti környezet bemutatása során dr. Bulla Miklós: Környezetállapot-értékelés, Magyarország környezeti állapota, monitorozás /2008./ című tanulmányának, valamint dr. Kollányi László: Táji indikátorok
alkalmazási lehetőségei a környezetállapot értékeléséhez című anyagának /2004./ szakmai iránymutatásait alkalmaztuk.
3.1 A települési környezet jellemzői
3.1.1

Környezet állapotát befolyásoló elemek felmérése

LEVEGŐMINŐSÉG
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik a levegő védelmének általános és specifikus szabályairól.
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet 1.
számú melléklete alapján Kismaros a 10. légszennyezettségi zónába tartozik.
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a 10. légszennyezettségi zóna
szennyezőanyagonkénti zónacsoportjait és ezek levegőterheltségét az alábbi táblázat ismerteti.
SZENNYEZŐ ANYAG

10.

Kén-dioxid

F

Nitrogén-dioxid

F

Szén-monoxid

F

Szilárd (PM10)

E

Benzol

F

ZÓNACSOPORT
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.
A levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
A levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem
haladja meg.

Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) automatikus és manuális (RIV) mérőállomásokból áll. Az automata mérőállomások közül a legközelebbi Vácott található, míg manuális állomás
legközelebb ugyancsak Vácott üzemel. Utóbbi regisztrált értékei a zónabesorolást megerősítik.
A közigazgatási területen, illetve annak közelében levegővédelmi övezetű létesítmény nem található.
VÍZMINŐSÉG
FELSZÍNI VÍZ
A víztestekre a Magyarország felülvizsgált vízgyűjtő-gazdálkodási tervében (VGT2) szereplő intézkedési
tervek vonatkoznak, melyek a Víz Keretirányelvben megfogalmazott célkitűzéseket – mennyiségi és
minőségi szintek elérése – teszi lehetővé. Kismaros Község a Duna bal partján fekszik. Az alábbi felszíni
víztestek érintik a területét:
Török-patak (+Morgó-patak) [VGT2 szerinti hidromorfológiai minősítése kiváló]
Mosoni-patak
Nacsagromi-patak
Csömöle-völgyi-patak és mellékága
Szőlő-árok (Béres-árok)
Kis-Hanta-patak (közigazgatási határ északnyugati szakasza mentén)
A Gimpli-patak a Verőcével közös közigazgatási határszakasz mentén folyik.
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FELSZÍN ALATTI VÍZ
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Településfejlesztési Koncepcióhoz nyújtott előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.:03310-0010/2015.) szerint Kismaros közigazgatási területét az alábbi felszín alatti víztestek érintik:
Víztest
jele

Víztest neve

Mennyiségi
állapot

Minőségi
állapot

VGT2 szerinti menynyiségi állapot

VGT2 szerinti kémiai állapot

sh.1.7

Börzsöny, Gödöllői-dombvidék –
Duna-vízgyűjtő sekély hegyvidéki

jó

gyenge

jó

jó

h.1.7

Börzsöny, Gödöllői-dombvidék –
Duna-vízgyűjtő hegyvidéki

jó

gyenge

jó

jó

kt.1.4

Visegrád-Veresegyháza termálkarszt

gyenge

jó

jó

jó

kt.1.5

Nógrádi termálkarszt

jó

jó

jó

jó

Forrás: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása (Ikt. sz.:033100010/2015.) és a VGT felülvizsgálata (VGT2) szerinti állapot
Kismaros község a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet melléklete alapján.”
A Településfejlesztési Koncepcióhoz nyújtott adatszolgáltatás szerint a hidrogeológiai védőövezet továbbra is feltüntetésre került a tervlapokon.
TALAJÁLLAPOT
A földtani adottságokat Magyarország 1:100 000 léptékű földtani térképe szerint táblázatos formában mutatjuk be, melyben feltüntettük az egyes földtani rétegek településen belüli elhelyezkedését.
Földtani formáció

Litológia

Terület elhelyezkedés

Folyóvízi homok, kavics

-

Duna-part

Folyóvízi üledék

folyóvízi üledékek összevontan

patakmedrek

Lösz

lösz

Duna-part északi határa

Törökbálinti Homokkő Formáció

durva-finomszemű homokkő,
alsó részén finomhomokkőagyag; felső részén meszes finomhomokos aleurit betelepülések

12 sz. főút és zártkert között

Egyházasgergei Formáció

gyakran keresztrétegzett
Chlamys-os homok, homokkő,

Zártkert
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néhol alapkonglomerátummal,
kaviccsal
Nagyvölgyi Dácittufa Formáció

dácittufa, -piroklasztikum

Zártkerttől északra lévő erdők

Magastaxi Amfibol-piroxénandezit Tagozat

porfiros, gyakran zárványos
amfibol-piroxénandezit

Zártkerttől északra lévő erdők
magasabban fekvő részei

Forrás: http://map.mfgi.hu/fdt100/

A Mélyépterv-Mévit Kft. a 2001. évben elkészítette Kismaros Község belterület és Börzsönyliget üdülőterület csapadékvíz elvezetés tanulmánytervét. A műszaki leírás tartalmazza a talajtani adottságokat.
„A Központi-Börzsönyben kőzettanilag 80% andezit, 5% dácit, valamint 15% andezittufa és agglomerátum található a felszínközelben. A miocén bádeni 14-16 millió éves vulkáni fedőösszlet
vastagsága meghaladja a 700 m vastagságot is.
A Börzsönyi-Peremhegység felszínének több, mint 2/3-át vulkáni anyagok, főként miocén andezittufa és agglomerátum fedik. A déli peremeken középső-miocén slír található. A terület termőtalaja agyagbemosódásos barna erdőtalaj, a torkolati részen pedig barnaföld /Rammannféle barna erdőtalaj/. A talaj fizikai besorolása: vályog, vízgazdálkodási tulajdonsága: közepes
víznyelésű és vízelvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talaj. A talaj kémhatása és mészállapota: erősen savanyú, de a torkolati részen felszíntől karbonátos talaj.”[5.
oldal]
A terület vulkanikus eredetű talajainak köszönhetően a szőlőtermesztés, majd később a gyümölcstermesztés a térség megélhetését biztosította.
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM – együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról – 3. melléklete tartalmazza a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken.
A belterületi elsőrendű főutak és belterületi másodrendű főutak esetében a következő határértékeket
állapítja meg:
nappal 06–22 óra

éjjel 22–06 óra

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület

60 dB

50 dB

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

65 dB

55 dB

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

65 dB

55 dB

Gazdasági terület

65 dB

55 dB

A belterületen belül a legjelentősebb közlekedési eredetű zajforrások:
-

12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főút,
70 sz. [Budapest–Szob] vasútvonal.

A forgalom vizsgálat szerint a 12 sz. [Vác-Szob] másodrendű főúton (a 8+570 szelvény esetében) a
2010. évi forgalom 6165 E/nap, a 2014. évi forgalom 5327 E/nap, míg 2020. évben 7758 E/nap volt.
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Az adatokból jól látszik, hogy a főúton jelentős közúti forgalom tapasztalható. A vasútvonal a másodrendű főúthoz közel halad, azzal párhuzamosan, így a Kossuth Lajos úton és a Dózsa György úton tapasztalható zajterhelés e két közlekedési elemtől együttesen származik. A vasútvonal mentén zajvédő
fal nem található.
TERMÉSZETVÉDELEM
Kismaros területét az alábbi Natura 2000 területek érintik:
-

HUDI10002 – Börzsöny és Visegrádi-hegység – madárvédelmi terület
HUDI20008 – Börzsöny – természetmegőrzési terület
HUDI20034 – Duna és ártere – természetmegőrzési terület

A Szigetrét területe, a Duna-part, illetve a Kismarosi-Sziget a HUDI20034 – Duna és ártere – természetmegőrzési terület része. A katonai térképek még Szigetként jelölik a Kismarosi-szigetet („Duna
Rét Sziget” felirattal ellátva), a topográfiai térképen viszont már félszigetként került ábrázolásra. A
Sziget északi oldalán kialakult holtág mesterséges eredetű, növényzettel (ártéri ligeterdő) sűrűn borított. A holtmedret két részre osztja az itt lévő terméskő gát, ebből adódóan a két területrész eltérő
ökológiai jellemzőkkel bír. A terület élővilágáról több felmérés is készült, 2013.-ban rövid természetfilmet is forgattak a területről. A terület madárvilága igen változatos, több védett faj is megtalálható
itt. A terület ökológiai állapotának megőrzése kiemelten fontos feladat. Az élőhelyek védelme érdekében ügyelni kell az intenzíven terjedő, idegenhonos növényfajok gyors térhódításának megakadályozására, melyek veszélyeztethetik a terület élővilágát. Forrás: http://matyasfaegyesulet.hu/a-kis-duna-madarvilaga/

A zártkerti területtől északra lévő erdőterületek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képezik, ezáltal országos jelentőségű védett területként vannak nyilvántartva. Ide tartozik a Nagykőszikla, a Nagykelemen-hegy és környezetük, valamint az innen északra lévő, további erdőterületek. Ezen erdők kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületek is egyben.
A település helyi természetvédelmi területeket kijelölő rendelettel nem rendelkezik. A Védett Természeti Területek Törzskönyve szerint Kismaroson nem található helyi jelentőségű természetvédelmi
terület. A jövőben javasolt a helyi természetvédelmi területek kijelölését és védelmét szolgáló helyi
rendelet megalkotása. Helyi jelentőségű védelemre javasoljuk az alábbi területeket:
-

Török-patak (+Morgó-patak) medre és környezete
Szőlő-árok (Béres-árok) és környezete
Csömöle-völgyi-patak medre és környezete

A felsorolt vízfolyásmedrek ökológiai szempontból ökológiai folyosó funkciót töltenek be, az ökológiai
hálózat fontos részét képezik. A Nemzeti Park adatszolgáltatása szerint egyedül a Szőlő-árok medre
tartozik az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe.
Börzsönyligeten 2 db „Ex-lege” védett foglalt forrás található, melyeket a tervlapokon feltüntettünk.
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NATURA 2000 - MADÁRVÉDELMI TERÜLET ZÖLD SZÍNNEL JELÖLVE
NATURA 2000 – TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET KÉK SZÍNNEL JELÖLVE

ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ VÉDETT TERÜLETEK PIROS SZÍNNEL JELÖLVE

ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT – MAGTERÜLET (ZÖLD SZÍNNEL JELÖLVE) ÉS ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ (SÁRGA SZÍNNEL JELÖLVE)

„EX-LEGE” VÉDETT FORRÁSOK – KÉK PONTTAL JELÖLVE
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ÖKOSZISZTÉMA

1771. évi úrbéri térkép

Első Katonai Felmérés /1763-1787./

2022. április hó

Második Katonai Felmérés /1806-1869./
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Harmadik Katonai Felmérés /1869-1887./

Magyarország 1:10 000 léptékű topográfiai felmérése

Forrás: http://mapire.eu/hu/; https://hungaricana.hu/hu/

Az 1771. évi úrbéri térkép rendkívül részletesen ábrázolja a települést. A településközponttól délre eső
területen (Mai „Stuck” területe) jól látható a kertgazdasági művelés, melytől nyugatra gyep művelésű
terület található. Ekkor a Szuttai dűlő, Ó szőlők alatti dűlő, a Kőbányai dűlő, valamint a Svájci földek
mezőgazdasági művelés alatt álltak. A zártkerti terület szőlő művelés alatt állt. A Morgó-patak medre
ekkor még rendezetlen volt, mely mentén gyepterületek feküdtek. A zártkerttől északra jól láthatóak
az erdőterületek.
Az Első Katonai Felmérésen (1763-1787.) jól kivehető a történelmi településmag („Kis Maros” felirattal
ellátva), valamint az azt kettészelő út nyomvonala, amely mentén a mai 12 sz. főút nyomvonala található. A felmérésen kivehetőek az akkori épületekhez tartozó kertek (Stuck területe). A térkép ábrázolja
a mai Monostor utca nyomvonala mentén haladó utat, melytől nyugatra jelentős kiterjedésű szőlőföldek álltak. A szőlőktől nyugatra a Szőlő-árok (Béres-árok) nyomvonala is jól kivehető. A szőlőtermő
területeken kívül jelentős méretű szántóterületek láthatóak a felmérésen.
A Második Katonai Felmérésen (1806-1869.) már megjelenik a vasút nyomvonala. A Stuck területe
részletesen került ábrázolásra, melytől délre „Duna Rét Sziget” felirat olvasható. A Török-patak medre
ekkor még szabályozatlan volt, jól láthatóak a meder kanyarulatai. A zártkerti területen ekkor már nem
láthatóak a szőlőtermesztés nyomai, helyette gyümölcsösöket ábrázol a felmérés. Az erdőterületeken
feltüntetésre került a „Galmutz B.” felirat, mely feltehetően a Gál-hegyre utal, valamint a „Kelemenhegy” és a „Száraz fák B.” felirat is látható.
A Harmadik Katonai Felmérésen (1869-1887.) látható a vasútvonal, a települést kettészelő főút, illetve
a település temploma. E felmérés is jelöli a zártkerti gyümölcstermesztést, azonban itt „Dézsmás szőlő”
felirat olvasható. A felmérésen olvasható a déli településrészen a „Duna rét” felirat, az erdőterületeken
pedig a „Gálmucz”, „Csömöle völgy”, „Bükkfőle”, „Kelemen h.” és „Nacspéreg” helységnevek.
Magyarország 1:10.000 léptékű topográfiai térképén (20. század második felében készült) jól látható a
mai településkép, Újfalu településrészekkel együtt. A felmérésen Szuttai dűlő területe még beépítetlen. A Szuttai dűlő beépítése jól kivehető a 2016. évi GoogleEarth műholdképen.
TÁJVÉDELEM
A település teljes területe tájképvédelmi terület övezetébe tartozik. A terület érintettsége miatt a tájvédelem feladata előtérbe lépett. A térségi tervek tájindikátorok alapján kijelölt tájképvédelmi terület
övezete tervezett keretek közé helyezték a táji értékek megőrzését. A táji megjelenés kedvezőbbé tételére helyeződött át a hangsúly, a mesterséges, épített tájelemek és a természeti környezet összhangjának a megteremtésére.
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
A kommunális hulladékok gyűjtése és hasznosítása megoldott. A fejlesztések többlet kommunális hulladék keletkezését eredményezik, amelyek azonban a jelenlegi rendszer kereteiben hasznosításra, illetve elszállításra kerülhetnek.
KÖRNYEZETBIZTONSÁG
ÁR- ÉS BELVÍZVESZÉLY
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Kismaros szerepel, azaz ár- és belvíz veszélyeztetettségi
alapon erősen veszélyeztetettnek számít.
A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelete a Duna folyam 1690,000 [fkm]
folyószelvénynél, mely Kismaroshoz a legközelebb esik, 107,02 mBf magasságú mértékadó árvízszintet
állapít meg.
EMBERI TEVÉKENYSÉG
A jelenlegi használat emberi tevékenységgel összefüggő környezetbiztonsági vizsgálatot nem igényel.
Emellett azonban meg kell jegyezni, hogy a település egyes lakóterületei (pl.: Börzsönyliget lakóterületi
részének részterülete csatornázatlan.)
3.1.2

Tájindikátorok

DOMBORZAT
A település legalacsonyabb pontja a Duna-partjánál található (102 mBf), legmagasabb pontja pedig a
Gál-hegy csúcsán (376,7 mBf).
A kitettségi vizsgálat megmutatja, hogy az egyes lejtők melyik égtáj felé néznek. A kitettség vizsgálat
során kiemelt fontosságú a déli kitettségű lejtők területi beazonosítása, mivel ezek benapozási feltételei a legkedvezőbbek, itt alakulnak ki legkisebb eséllyel fagyzugok. A déli kitettségű lejtők kedvezőek a szőlő-, és gyümölcstermesztés számára, továbbá a melegkedvelő növények telepíthetőek déli
fekvésű kertekben.
A belterületnek mindössze 28%-a (143 ha) déli kitettségű. Ide tartozik a Börzsöny-liget északi vonala
(Csömöle-völgyi-patak északi oldalán lévő lejtők), illetve a belterület déli része, mely a Duna irányába
lejt. Az északi kitettségű lejtők zömében Börzsönyliget nyugati részén találhatóak, a Csömöle-völgyipataktól délre.
A zártkerti terület 74%-a (59 ha) déli kitettségű. A terület domborzati és talajtani adottságai rendkívül
kedvezőek a szőlő-, és gyümölcstermesztés számára. A külterület 36%-a (224 ha) déli kitettségű.
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Déli kitettségű lejtők területe a
fekvéseken belül (ha)
58,63

21,04

143,23

388,28

25%-nál meredekebb lejtők
területe a fekvéseken belül (ha)
29,68 49,99

195,77

350,00

308,34

360,88
262,16

223,88
Déli kitettségű belterület

Nem déli kitettségű belterület

Meredek lejtésű belterület

Nem meredek lejtésű belterület

Déli kitettségű külterület

Nem déli kitettségű külterület

Meredek lejtésű külterület

Nem meredek lejtésű külterület

Déli kitettségű zártkert

Nem déli kitettségű zártkert

Meredek lejtésű zártkert

Nem meredek lejtésű zártkert

A bal oldali ábrán piros sraffal jelöltük a fekvéseken belül a déli kitettségű területek arányát, a jobb oldali ábrán barna sraffal jelöltük a fekvéseken belül a 25%-nál meredekebb lejtésű területek arányát.

A lejtők meredekség vizsgálatát az alábbi csoportosítás szerint végeztük el:
Lejtőkategória Lejtés [%] Minősítés
Megjegyzés
I
<5%
sík
erózió hatása nem jellemző
II
5 -12 %
enyhén lejtős
gépesítési, sáncolási határ
III
12-17%
lejtős
speciális szántást igényel
IV
17-25%
enyhén meredek a szántóföldi művelés határa
V
> 25%
meredek
szántóföldként nem művelhető

Forrás: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_TEI11/ch01s04.html

A belterület 39%-a (196 ha – elsősorban Börzsönyliget), a zártkert 37%-a (30 ha), a külterület 43%-a
(262 ha) meredek lejtésű. A meredek lejtésű területeken kiemelt fontosságú a csapadékvíz elvezetés
szakszerű biztosítása és a talajerózió mérséklése. A művelés szempontjából korlátozó tényezőként lépnek fel a meredek lejtésű területek, itt elsősorban gyümölcstermesztés, vagy erdőgazdálkodás végezhető, mivel a fás szárú növények megkötik a talajt.
TERÜLETHASZNÁLAT
A külterület mezőgazdasági (általános és kertes), erdő (elsősorban védelmi rendeltetésű), közlekedési
és vízgazdálkodási használatot tükröz. A belterület kertvárosias lakóterületi, üdülőterületi, településközponti, zöldterületi és közlekedési használatú.
TÁJMINTÁZAT
A terület tájmintázata az Ökoszisztéma fejezetnél bemutatásra került. Történetiségét megvizsgálva
megállapítást nyert, hogy az egyes tájhasználatokat jelentősen befolyásolják a terület domborzati viszonyai. Ebből adódóan több, különböző tájhasználat (lakó és üdülő funkció, kertgazdaság, szántó és
gyep művelés, valamint természetvédelmi oltalom alatt álló erdőterületek és a Duna parti sávja) is
megjelenik a közigazgatási területen.
BIOLÓGIAI MUTATÓ
Kismaros Község Településrendezési Eszközeinek módosítása 1 hektárnál nagyobb beépítésre nem
szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével nem jár együtt, így a biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása nem jogszabályi kötelezettség, tekintettel a 419/2021. (VII. 15.) Korm.
rendelet 18.§ (1) bekezdésére.
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3.2 A település környezeti állapotának ismertetése
A település környezeti állapotát befolyásoló elemek áttekintése alapján megállapítható, hogy a közigazgatási terület jelenleg vegyes környezeti állapotot tükröz. A látszat és a valóság megkülönböztetése
esetünkben fontos, hiszen a terület jelenlegi megjelenése és hatályos besorolása több helyen eltér
egymástól.
A legmagasabb fokú biológiai diverzitás az erdőterületeken azonosítható be. Az élőhelyi diverzitáshoz
a kertek tudnak még számottevően hozzájárulni, mely a madár- és a rovarvilág számára jelentős.
A kertek pozitív környezeti hatásán megfelelő növényzet telepítésével, a diverzitás növelésével erősíteni érdemes.
A külterületek túlnyomó többsége erdő hasznosítású, ebből adódóan a terület biodiverzitás és mozaikossága jónak mondható. E területek jelentős számú búvó- és táplálkozóhelyet tudnak biztosítani, faji
diverzitásuk mind az állat-, mind pedig a növényvilágot tekintve magas.
A Duna-parti területek ökológiai folyosó övezetébe, illetve Natura 2000 területbe tartoznak. E területsáv védelme kiemelt fontosságú.
A felsorolt módosítások egy része beépítésre szánt területbe sorolással jár együtt, másik része útfejlesztésre ad lehetőséget. Olyan eset is van, ahol már beépítésre szánt terület kerül átsorolásra más
típusú beépítésre szánt területbe. Ugyanakkor több esetében is az átsorolás egy-két telek nagyságrendjére terjed ki, azaz települési hatása elhanyagolható.
3.3 A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség)
Kismaros közigazgatási területe 1196 ha. A 2011-es népszámlálás időpontjában lakónépességének
száma 2025 fő, így a település népsűrűsége 169,3 fő/km2. Az ország átlagos népsűrűsége ekkor 106,8
fő/km2. A település eltartó képessége tehát közigazgatási területén belül bővítésre szorul.
A fent leírtak ilyen formában azonban nagyon leegyszerűsített képet festenek. Mai világunkban a munkamegosztás sok esetben globális szinten zajlik, és csak kevés esetben lokálisan.
Továbbá a fentebb leírtak alapján nem szabad abba a hibába esnünk, hogy kijelentsük, hogy akár országos szinten hazánk önellátása biztosítható. Ez egy olyan kijelentés lenne, amely kutatási eredmények nagyon körültekintő elemzése eredményeként lenne csak kimondható, mely jelen környezeti értékelés hatáskörét felülmúlja. Jelenleg azonban semmiképp sem beszélhetünk tényleges és teljes önellátásról vagy önfenntartásról egyes országok tekintetében. Mi több, az emberiség globális szinten
átlépte a Föld eltartóképességének határát. Ez persze nem azt jelen-ti, hogy Kismarosra nem vonatkozik az az elvárás, hogy e folyamatok visszafordításában aktívan részt vegyen. Már csak azért is szükséges ezt a feladatot vállalnia, hogy hosszútávon biztosítani tudja lakosai számára a minőségi, egészséges
élet lehetőségét.
A hatályos terv lakóterületi fejlesztési elemeket tartalmazott. A módosítások a népsűrűség számottevő
növekedését nem teszik lehetővé, ugyanis a terv nem jelölt ki jelentős kiterjedésű lakóterületi fejlesztést. A gazdasági területek összesített kiterjedése számottevően nem változik a módosítás során.
3.4 A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
A terv megvalósulásának elmaradását a fenti bemutatott esetekre nem lehet leszűkíteni, hiszen ezek
kiválasztásánál éppen a környezeti hatásokat eredményező elemekre került a hangsúly. A környezeti
állapotot befolyásoló valamennyi tényező elemzésétől eltekintünk, ezekre az összegzésben térünk
majd vissza összefoglalóan. Jelen fejezet azonban a teljes tervi módosulás-csomag együttes értékelését
igényli. A konfliktusok, problémák összegyűjtése Kismaros község Településfejlesztési koncepciójában
és Megalapozó Vizsgálatában részletesen szerepel.
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Közlekedési problémák
Az egyik legmarkánsabban jelentkező problémahalmaz a település közlekedéséhez kapcsolódik. A gyűjtőúthálózat kijelölésének szükségessége (valós szerkezeti jelentőségű elemek beazonosítása, hiányzó
útkapcsolatok rögzítése), főúti kapcsolatok tervi elképzelésének vizsgálata (meglévő csatlakozások
megtartása, meglévő csomópontok közlekedésbiztonsági javítása, tervezett közúti csomópont helyének biztosítása). Ezek közül a hatályos terv jó néhányra javaslatot tett. A Településrendezési Eszközök
jelen módosítás a hatályos terven jelölt csomóponti elemek, illetve tervezett hidak elhelyezkedését
pontosította, valamint néhány kijelölt elem rögzítését felülvizsgálta.
Erdőterületek rendezése
Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterületek elhelyezkedése és elsődleges rendeltetése adatszolgáltatásra alapozva került feltűntetésre.
Javaslatként megfogalmazható a vízfolyáskísérő, több szintű növényállomány telepítése. Emellett Kismaroson magas arányban találhatóak meredek lejtésű területek, ahol az erózió mértéke csökkenthető
fás szárú növényzet telepítésével. A helyi építési szabályzat előírásai között szerepel a fás növényzet
kivágásának minimalizálása építési tevékenység esetén.
Korlátozási tényezőkkel érintett fejlesztések
Jelen módosítás során átlagosnál jobb minőségű termőföldön új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, ezzel szemben másodrendű közlekedési célú közterület került visszasorolásra kertes mezőgazdasági területbe.
Új beépítésre szánt terület természetvédelmi, vagy katasztrófavédelmi szempontból érintett területen
nem került kijelölésre.
Belterületi besorolások összehangolásának hiánya
A belterületi besorolások közül átgondolásra került a kisvasút végállomásának környezete. Itt új településközpont területek kerültek kijelölésre, emellett az övezeti paraméterek is áttekintésre kerültek.
A terv elmaradása megakadályozná a kisvasút végállomás környezetének rendezését, illetve a tervezett iskolafejlesztés megvalósíthatóságát.
A Településrendezési Eszközök módosítása a telektulajdonosok érdekét szem előtt tartó, a közösség
számára is elfogadható megoldásokra tett javaslatot. A fejlesztési lehetőséget alapvetően fenntartotta. A terv elmaradása a hatályos tervi állapotot konzerválná, amelyben néhány esetben a valós funkciók és a kijelölt területhasználatok ellentmondásban állnak.
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4

A várható környezeti hatások előrejelzése

A fejezet első pontjában a tervmódosítás környezeti hatásait vizsgáljuk a környezeti elemekre, a környezeti elemek rendszereire, a Natura 2000 területek állapotára, az érintett emberek egészségügyi,
társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a kulturális örökségre. A fejezet második pontjában a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépését tekintjük át.
Jelen Környezeti Értékelés a Településrendezési Eszközök módosításához készült. A konkrétan megvalósuló módosítások közül a korábbi áttekintés során kiválasztott, környezeti szempontból vizsgálat alá
tartozónak tekintett elemeket (A.-, B.-, C.-jelű módosítás) vizsgálta. A kiválasztott elemek közé negatív
és pozitív hatásokat is kiváltó változások kerültek be. Természetesen valamennyi módosulás hatása is
bekerül az összefoglalóba, ám ezek elemzésétől eltekintettünk. Tudjuk, hogy valamennyi módosulás –
mint a nagy egész rendszer része – hatást fejt ki az összes többi elemre, ám mégis súlyoztunk, és az
általunk jelentősnek ítélt elemeket kívántuk áttekinteni
4.1 Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások
A jól azonosítható környezeti igénybevételt az alábbiakra való tekintettel kell vizsgálni:


a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre),



a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,



a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek
és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá



az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra.

A környezeti igénybevétellel járó módosításokról a következő általános megállapítások tehetők:


A településrendezési eszközök módosításai nem jelentenek közvetlen környezeti igénybevételt, ugyanakkor új jogot keletkeztetnek környezeti igénybevételre.



A környezeti értékelés során azt tudjuk vizsgálni, hogy a tervben szereplő szabályozások mire
adnak lehetőséget, mit korlátoznak.

A jól azonosítható környezeti igénybevételeket, terheléseket a terv egyes módosítási pontjain keresztül vizsgáljuk meg. A terv legfőbb módosítási területeit a 2.1. fejezetben (A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése) lehet áttekinteni.
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Hatótényezők ismertetése
Módosítás
megnevezése
A.

Településközpont
terület kijelölése
/KÖk, KÖu2 > Vt/

B.

Közlekedési területek kijelölése
/Lke, Gksz, KÖk,
Mk, V, KÖu1,
KÖu2, magánút >
KÖu1, KÖu2, magánút/

C.

Zöldterületek kijelölése
/Vt, Ek, Má > Zkk/

Jelrendszer magyarázata:

Hatótényező

Várható hatások

Beépíthetőség mértékének növelése
+
Földterület igénybevétele
+
Környezeti elemekre gyakorolt hatás
növekedése
+
Használatból adódó
igénybevétel
Út kialakítása céljából kijelölt terület
+
Út kijelölés visszavonásából adódó
lakóterületbe, illetve kertes mezőgazdasági területbe
való visszasorolás
+ új nyomvonal
mentén történő út
kijelölés
Új közterületi zöldterület kijelölése

- Területfoglalás növekedése.
- A környéken megnövekedhet a forgalom, illetve a zaj.
- Beépítési intenzitás növekedése.
- Épített környezet minőségének javulása.
- Új települési funkciók elhelyezhetőségének lehetősége növekszik.

Hatás
jellege
+/-/Ø
+
+

- Területfoglalás térbeli áthelyeződése.
- Közterületi határok rendezése.
- Új nyomvonalra épülő út kijelölésből
adódó területfoglalás.

Ø
+
-

- Zöldfelületi intenzitás növekedése.
- Kedvezőbb mikroklimatikus viszonyok
kialakulása.
- Új közösségi tér kialakíthatósága.
- Árnyékolt közterületek mértékének
növekedése.

+
+
+
+

+ Pozitív hatás;
- Negatív hatás;
Ø Semleges hatás (a pozitív és a negatív hatások összességében kiegyenlítik egymást
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Ø

+

Ø

Ø

Ø

Érintett emberekre

+

Biodiverzitásra

Élővilágra
Ø

Természeti
rendszerre

Vízre
Ø

Klímára

Levegőre
-

Épített
környezetre
Tájra

Földre
Ø

Településre

Környezeti elemek rendszereire, folyamataira

Környezeti elemekre

Natura 2000 területek állapotára

Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai

NÉ

+

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt helyezni,
településközpont terület kijelölésére közlekedési terület helyett.

A.
Településközpont terület
kijelölése
/KÖk, KÖu2 > Vt/



A kisvasút végállomás környezetének rendezése, egységes övezeti
rendszerbe való sorolása.



Új beépítésre szánt terület kijelölésének tekinthető, melynek legjelentősebb hatótényezője a közlekedési terület részterületének
megszűnése.



A beépítésre szánt területté válásból adódó intenzitás növekedés.



Az elhelyezhető új funkciók megjelenésével együtt járó környezetterhelések, például forgalomnövekedés, és az ezzel járó zaj-, és
rezgésterhelés.



Új települési funkciók elhelyezésére nyílik lehetőség, mely társadalmi szempontból kedvező hatású.



Natura 2000 területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.



Országos jelentőségű természetvédelmi területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.

+/Ø

-

Ø

Ø

+

Ø

+

-

Ø

Ø

NÉ

+

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt helyezni, a
közlekedési területek lehatárolásának pontosítására:

B.
Közlekedési területek kijelölése
/Lke, Gksz, KÖk, Mk, V,
KÖu1, KÖu2, magánút >
KÖu1, KÖu2, magánút/
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Meglévő út kiszabályozás áthelyezése az érintett út másik oldalára.



Több száz méter hosszú magánút átsorolása közterületté az érintett ingatlanok közterületi kapcsolatának biztosítása céljából.



Új nyomvonalra helyezett út kijelölés a Szokolyai út felé a Szuttai
dűlőtől.



Meglévő tömbfeltáró út törlése a Szuttai dűlő területén.



Az út kijelölések törléséből adódó visszasorolás kertes mezőgazdasági területbe, illetve lakóterületbe.



Hatályos terven jelölt, átlagosnál jobb minőségű termőfölddel
érintett területen, út kijelölésének visszavonása kertes mezőgazdasági területbe sorolása.
41.

Érintett emberekre

Biodiverzitásra

Természeti
rendszerre

Klímára

Épített
környezetre
Tájra

Élővilágra

Vízre

Levegőre

Földre

Településre

Környezeti elemek rendszereire, folyamataira

Környezeti elemekre

Natura 2000 területek állapotára
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Kiszabályozás által érintett épületek érintettségének csökkenése.



Natura 2000 területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.



Országos jelentőségű természetvédelmi területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NÉ

+

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt helyezni, a
településközpont terület, erdőterület, illetve mezőgazdasági terület
zöldterületté válására:

C.
Zöldterületek kijelölése
/Vt, Ek, Má > Zkk/



A települési zöldterület kiterjedése növekszik.



A társadalmi élet színterének területe növekszik.



Az érintett terület rendezettebbé válik.



A település mikroklimatikus viszonyai javulnak.



A Duna part kedvezőbb feltárása válik lehetővé.



Natura 2000 területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.



Országos jelentőségű természetvédelmi területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.



A módosítás üzemtervezett erdőterületet nem érint.

Jelrendszer magyarázata:
+
Gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez
++

Erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez

Ø

Bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat

-

Gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre

NÉ
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4.2 A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése
Szempont

Várható-e
hatás?

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése

Részben.

A településszerkezeti változások tervlapjára ránézve megállapítható, hogy a módosítások közül a
beépítésre nem szánt területkijelölések vannak túlsúlyban. Láthatóan tehát a település egészét
tekintve a módosítások kedvező irányt vesznek.
Egy település fejlesztése során azonban nem zárhatók ki, mint ahogy az Kismaros esetében is így
történt, új beépítésre szánt területek megjelenése. A település és környezete éppen azokat a helyeket takarja, ahol a fejlesztéseknek teret kell biztosítani, elkerülve ezzel a külterületi részek felélését. Új környezeti konfliktus pedig a fejlesztéshez mindig társul. A beépítettség növelése, az
utak forgalmi növekedése, a sűrűsödés nem tekinthető kedvező folyamatnak a természet-közeliség oldaláról nézve.
Jelen módosításokhoz kapcsolódóan azonban jelentős mértékű új konfliktus megjelenésével, vagy
felerősödésével nem kell számolni.
Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek,
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása

Közvetlenül nem

A terv a valóság talaján mozogva próbálta meg rögzíteni az adottságokból eredő, logikus fejlesztéseket. A tényekhez való alkalmazkodás pedig környezettudatos lépésnek tekinthető.
Az erdőterületek lehatárolásának pontosítása, új zöldterületek kijelölése környezetbarát magatartást jelez, ilyen életmód lehetőségét, feltételeit teremti meg.
Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok
gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak

Nem várható

A településen számottevő új fejlesztés kijelölése – amely a táj eltartóképességét korlátozná – nem
valósul meg.
A külterületi használatot a mezőgazdasági- és erdő területek uralják, s ezen a módosítás nem változtat. A módosítás javaslatai teljes mértékben a helyi viszonyokhoz alkalmazkodva születtek meg.
A tervjavaslat hagyományos gazdálkodási formát nem érint.
Szempont
A természeti erőforrások megújulásának korlátozása

Várható-e hatás?
Nem várható

Nem megújuló természeti erőforrásoknak tekintjük a fosszilis energiahordozókat, valamint az ásványkincseket. Megújuló természeti erőforrásoknak a megújuló energiát (nap, szél, geotermikus),
a vizet, a szántóföldet és az erdőt, illetve legelőt.
A terület energiahordozókkal nem érintett, ipari nyersanyag kitermelésre nem veszik igénybe.
Érintettséget a termőföld tekintetében sem mutathatunk ki. Kijelenthető, hogy jelen fejlesztések
a természeti erőforrások megújulását nem korlátozzák.
A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a
helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása
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Szempont

Várható-e
hatás?

Jelen módosítás külterületen nem tesz lehetővő újabb, jelentős intenzitás növekedést. Emellett a
belterületen településközpont, illetve lakóterület kijelölése kis mértékű intenzitás növekedést
eredményez. Ennek háttere a kisvasút környezetének rendezése, illetve az iskola fejlesztése.
A tevékenység során alapanyagok beszállításával számolni kell, nem helyben lakó munkaerő igénybevételére sor kerülhet. A területen megtalálható természeti erőforrások más területen való felhasználásával ugyanakkor nem kell számolni, mivel a közigazgatási területet ásványi nyersanyagkészletek nem érintik.
A közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társadalmi, gazdasági helyzetében, különösen életminőségében, kulturális
örökségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változások

Pozitív hatások
várhatók

A helyi értékek rögzítése feltárja az eddig rejtve maradt részleteket, a kulturális örökség elemeit.
A településközponti vegyes területek növelése olyan intézményfejlesztéseknek ad teret, melyre
egy növekvő lakónépességű településnek szüksége van.
A közvetett módon hatást kiváltó tényezők egyike esetén sem várható jelentős negatív hatás.
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5

A terv környezeti szempontú értékelése

A tervmódosítások közül az új beépítésre szánt területek kijelölése kizárólag belterületen történik, beépítésre szánt területekhez kapcsolódva.
A tervmódosítások közül többségben vannak a pozitív hatást eredményező változások. A zöldterületek
növelése, a vízgazdálkodási területek kijelölésének pontosítása, az utak rendezése, a szükséges fejlesztések rögzítése mind-mind kedvező irányú változásnak tekinthető.
A terven szakhatósági adatszolgáltatás alapján feltűntetésre kerültek a jogszabályok által meghatározott elemek. Ezek feltűntetése megkönnyíti a területre vonatkozó korlátozások megismerését, a védelmet igénylő elemek figyelembe vételét. A korlátozási elemek a beruházások során megvalósuló épületállomány elhelyezését orientálják.
Egyik módosítás sem jár jelentős mértékű környezetterheléssel.

6

A káros hatások elkerülésére tett javaslatok

A környezeti értékelés a településrendezési eszközökkel együtt, iterálva készült. Az értékelés során
felmerült, a terv következtében várható környezetet érő káros hatások mérséklésére, elkerülésére tett
javaslatok a tervbe beépültek. Ezek ismertetése részben az előző pontban (5. A terv környezeti szempontú értékelése) megtörtént. Jelen fejezetben csak azon javaslatok ismertetésére kerül sor, melyek a
településrendezési tervbe még nem épültek be:
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A turisztikai célú területfejlesztés ütemezése.
A településrendezési eszközök által lehetővé tett fejlesztések megvalósításnál az elérhető legjobb technika alkalmazására (BAT).
A zöldfelületi előírások betartatása.
A lehetővé tett fejlesztések megvalósításánál a minőség megkövetelése.
A növényállomány kiválasztásánál tájépítész szakember javaslatainak kikérése.
Meredek területeken fás szárú növényállomány telepítése a talajerózió mérséklése céljából.
Vízfolyás kísérő, több szintű növényállomány telepítése.
Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára

A legfontosabb javaslatként fogalmazható meg a biológiai aktivitás érték számítás esetén a nem szerkezeti jelentőségű úthálózat tengely menti felezésének, és szomszédos területfelhasználásba való sorolásának elhagyása. A hatályos metódusból adódóan rendkívüli mértékben torzul a valós biológiai aktivitás érték, hiszen egy burkolt útfelület nem hasonlítható egy szomszédos erdőterülethez, vagy vízfelülethez. A hatályos és javasolt településszerkezeti terv aktivitás érték számításánál javasolt az azonos számítási módszertan alkalmazása mindkét terv esetében, a felezés elhagyásával, annak érdekében, hogy pontos, és torzításmentes értéket kapjuk, ezáltal jobban realizáljuk az aktivitás érték változását. A hatályos digitális alaptérképek lehetővé teszik a tervezők számára, hogy a nem szerkezeti jelentőségű úthálózatot is pontosan, ingatlanhatárosan fel tudják tüntetni a tervlapokon, illetve el tudják
végezni a kapcsolódó területi számításokat.
A különböző szintű környezetvédelmi programok szinte „csak” környezettudatos, környezeti szempontból kedvező eseményekkel foglalkoznak. Szükséges lenne azonban, hogy olyan esetekre is iránymutatást adjanak, amelyek közvetlenül nem szolgálják a környezeti állapot javulását. Hiszen hiába idealizáljuk egy tanulmányban a világot, amelyben mondjuk csak barnamezős beruházásokat preferálunk,
a valós életben igen is, hogy legtöbbször a zöldmezős beruházásokra van igény. Éppen ezért szükségesnek tartanánk, hogy a környezetvédelmi programok az ilyen jellegű beruházási szándékokra is reflektáljanak.
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A megvalósítás során az elérhető legjobb technikai lehetőségek alkalmazása a környezeti hatások minimalizálása érdekében. Az elérhető legjobb technikák – beleértve a technológiát, tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást –, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett
gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme
szempontjából.
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Monitorozási javaslatok

A vizsgált terv környezeti hatásainak monitorozása érdekében indikátorok kerültek meghatározásra. A
javasolt indikátorok egy része a terv konkrét módosításaira fókuszálnak, míg egy másik része a terv
általános céljainak az elérését vizsgálja. A monitorozása során olyan indikátorok kerültek meghatározásra, melyek közvetett módon adnak képet arról, hogy a terv megvalósulása, vagy meg nem valósulása milyen mértékben, milyen irányban fejtette ki hatását. Az indikátorok közé beépítésre kerültek az
Eurostat által összeszedett, tervezési szinten (települési) értelmezett környezeti indikátorok és az
URGE által kidolgozott interdiszciplináris kritériumrendszerbe tartozó indikátorok is.


Gazdasági terület fejlesztések megvalósulása
Monitorozás tárgya (1): regisztrált vállalkozások száma
Monitorozás tárgya (2): nyilvántartott álláskeresők száma



Gazdasági területek környezeti hatásai
Monitorozás tárgya (1): levegőminőség alakulása. A levegőben található különböző szennyezőanyagok – SO2, CO, NO2, O3, por – mennyiségének vizsgálata a gazdasági területeken, a
gazdasági, és az energiatermeléssel kapcsolatos logisztikai útvonalak mentén, továbbá a lakóterületeken.



Változások a hagyományos tájhasználatban
[LB-6: Change in traditional land-use practice]
Monitorozás tárgya: területhasználatok, művelési ágak térbeli változásának vizsgálata



Zajszennyezés által érintett emberek száma
[UP-5: People endangered by noise emissions]
Monitorozás tárgya: a zajszennyezés által érintett emberek számának megállapítása a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet figyelembe vételével



Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása
Monitorozás tárgya (1): a megvalósuló gazdasági fejlesztések és a telepített növényzet aránya
Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi adottságoknak
megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya.



Aktivitásérték valós alakulása
Monitorozás tárgya: biológiai aktivitásérték számítás a beépített területen a kialakult állapot,
egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti (valós) művelési ágak figyelembe vételével.
A számítás frissítése a megvalósuló beruházásokkor.
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Közérthető összefoglaló

Jelen értékelés Kismaros község településrendezési eszközeinek módosításával foglalkozott. A környezeti értékelés a terv készítésével párhuzamosan, folyamatos visszacsatolásokkal készült. Az értékelés
tanulságai beépültek a készülő tervbe, így több tervi elem már a beépült környezeti javaslatokkal
együtt került értékelésre.
A környezeti értékelés:







vizsgálta a terv összefüggését más releváns tervekkel, jogszabályokkal, és értékelte a terv azoknak történő megfelelését;
foglalkozott a terület terhelhetőségével, és a terv következtében beálló módosulásával;
megvizsgálta, hogy a tervezési területen találhatók-e településrendezési szintű környezeti, tájhasználati konfliktusok, valamint, hogy a javasolt terv milyen új konfliktusokat generál;
előre meghatározott szempontok alapján ismertette a várható környezeti hatásokat;
a várható következmények ismeretében vizsgálta a terv környezetre káros hatásainak elkerülésére, csökkentésére vonatkozó tervi elemeket;
a terv megvalósulásának monitorozására szolgáló indikátorokat határozott meg.

A környezeti értékelés alapját olyan településrendezési eszköz adta, amely jelentős számú terület-felhasználási változtatással élt, miközben ezek egy része a tervállományon belüli ellentmondások feloldására szolgált.
Környezeti, tájhasználati szempontból alacsony mértékű, kedvezőtlen tervi elemeknek minősülnek az
újonnan beépítésre szánttá váló módosítások. Ezek közül kiemelhetők az alábbiak:



intenzitás növekedéssel érintett településközpont és lakóterületek
új nyomvonalon alapuló út kiszabályozás

Környezeti, tájhasználati szempontból kedvező tervi elemek:
 konténer iskola melletti tervezett út visszasorolása kertes mezőgazdasági területbe
 új zöldterületek kijelölése
 erdőterületek lehatárolásának pontosítása
 átlag feletti termőterületeket igénybe vevő fejlesztések visszavonása,
 vízgazdálkodási elemek lehatárolásának pontosítása
A módosításból származó környezeti hatások a fejlesztések megvalósítását környezeti szempontból
támogathatóvá teszik.
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