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BEVEZETÉS
Lovasberény Község Önkormányzata (8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.) a településszerkezeti
terv módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítását határozta el.
A tervek módosításának generál tervezését a Fehér Vártervező Kft. (8000 Székesfehérvár, Rába
u. 22.) végzi Lovasberény Község Önkormányzatának megbízásából. A környezetértékelés
elvégzésével a Fehér Vártervező Kft. bízta meg a Juglans Alba Mérnöki Iroda Bt-t. (8000
Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.).
A tervek módosításához kapcsolódó környezetértékelést a tervező az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében
megadott tematika szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ szerint véleményezési
dokumentáció alátámasztására készítette el.

1. ÁLTALÁNOS ADATOK
1.1. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉST KÉRŐ ADATAI
A környezetértékelést kérő szervezet adatai:
Név:
Székhely:
Képviseli:
Település KSH azonosítója:

Lovasberény Község Önkormányzata
8093 Lovasberény, Kossuth u. 62.
Südi Mihály polgármester
19114

1.2. A KÖRNYEZETÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK ADATAI
Vezető tervező:
Neve:
Címe:
Tervezői engedély száma:
Szakértői engedély száma:

Bruckner Attila
8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2.
TK 19-0244
SZTjV-043/2009; SZTV-043/2009.

Közreműködő szakértők:
Neve:
Címe:
Szakértői engedély száma:

Diószeginé Enyedi Egyed Szilvia
8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.
SZKV/07-0671

Neve:
Címe:
Szakértői engedély száma:

Diószegi András
8000 Székesfehérvár, Taliga dűlő 4.
SZKV-01-13515/2015

Bruckner Attila

Juglans Alba Bt.

3

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

2. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
2.1. ELŐZMÉNYEK
Lovasberény Község Önkormányzata 2005-ben a 7/2005. (VI. 01.) önkormányzati rendelettel
hirdette ki a Helyi Építési Szabályzatot (LÉSZ).
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza a településrendezési tervek készítésének és
jóváhagyásának folyamatát.
A településrendezés célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának
kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített
értékeinek fejlesztése és védelme.
A károsító hatások elkerülése és a terhelés minimalizálása érdekében szükséges a
környezetvédelmi vizsgálatok eredményeinek beépítése a tervbe, illetve az előírások betartása a
településüzemeltetés során.
A benyújtandó terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek megfelelően a dokumentációt a 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet 4. számú mellékletében megadott tematika alapján és a rendelet 2. számú
melléklete szerinti értékelési és minősítési szempontok szerint állítottuk össze.
2.2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT MÁS RÉSZEIHEZ VALÓ KAPCSOLÓDÁSA
A tervezett módosítások során a környezetértékelésben tett megállapítások alapját képezik a
kitűzött célok megvalósításának, úgy, hogy a környezet igénybevétele, terhelése minimális
legyen, illetve a környezetszennyezés kizárható legyen.
2.3. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE SORÁN TETT JAVASLATOK HATÁSA A TERV
ALAKULÁSÁRA
A környezeti értékelés során olyan információ, vagy körülmény nem merült fel, amely a
jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településszerkezeti terv
módosítását is érintő helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának alakítását, azaz
a környezeti értékelés elkészítése a tervkészítést nem befolyásolta jelentős mértékben.
2.4. A

KÖRNYEZET VÉDELMÉÉRT FELELŐS SZERVEK ÉS A NYILVÁNOSSÁG BEVONÁSA, AZ
ÁLTALUK ADOTT VÉLEMÉNYEKNEK, SZEMPONTOKNAK A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSE
SORÁN TÖRTÉNŐ FIGYELEMBEVÉTELE, AZ INDOKOK ÖSSZEFOGLALÁSA

A környezetértékelés elkészítéséhez a kiindulási adatokat az Önkormányzat biztosította.
Meghatározásra kerültek a várható területhasználatok.
Bruckner Attila
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A környezet védelméért felelős szervek:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 1525 Budapest, Pf. 86.
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 8000 Székesfehérvár,
Mátyás király körút 13.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi hatósági
jogkörben 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
Fejér Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 8000 Székesfehérvár, Várkörút 2224.
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Növény- és Talajvédelmi Osztály 2481 Velence, Ország út 23.
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Földhivatali Osztály 8000 Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 1.
Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály 1014
Budapest, Logodi u. 38-40.
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 13.
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály 2101 Gödöllő, Pf. 431.

2.5. A

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK FORRÁSA, AZ
ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI

A környezetértékelés elkészítéséhez szakirodalmi adatokra, az Önkormányzat
adatszolgáltatására, légifelvételek, térképművek adataira támaszkodtunk. Felhasználtuk továbbá
a különböző közműszolgáltatók adatait is, illetve a jogszabályi előírásokat. Áttekintettük továbbá
az országos és regionális környezetvédelmi, területrendezési és hulladékgazdálkodási tervek,
programokat is.
A településrendezési terv módosításának tervezése és környezeti vizsgálat elkészítése során nagy
hangsúlyt fektettünk a település teljes közigazgatási területének megtekintésére és a helyszíni
szemle során szerzett saját tapasztalatainkra. A helyszínelés során vizsgáltuk a módosítás során
érintett településrészek és azok környezetében meglévő növényzet természetességét, az élővilág
és a tájhasználat változatosságát, valamint a módosítások során az élőhelyekre és a tájképre
gyakorolt hatásokat, változásokat.
Ezen kiindulási adatok alapján a környezetértékelés kellő biztonsággal végrehajtható.
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3. A TERV KIDOLGOZÁSAKOR VIZSGÁLT VÁLTOZATOK RÖVID ISMERTETÉSE
3.1. A RENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS CÉLJAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA
Lovasberény közigazgatási területét az alábbi ábra szemlélteti.
1. számú ábra: Lovasberény település elhelyezkedése
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A tervezett módosítások a következők:
1.) Délnyugati fejlesztési területek: A hatályos terv szerint a tervezett különleges, kertvárosias
lakó, zöldterület és véderdő területek a tényleges használat szerinti mezőgazdasági
területfelhasználásra változnak.
2.) Halastó és környezete: Általános mezőgazdasági területek vízgazdálkodási és
természetközeli területfelhasználásra módosulnak.
3.) Kastély környéke: A kastély melletti meglevő kereskedelmi egység területe különleges terület
helyett településközponti területfelhasználás lesz.
4.) Északi fejlesztési terület: A település északi részén a lakó fejlesztési terület, a tervezett
véderdő és a temető tartalék terület mezőgazdasági területfelhasználású lesz. A megmaradó
lakó fejlesztési területen tervezett közkertek kertvárosias lakóterületbe kerülnek.
5.) Rovákja patak északi része: A tervezett zöldterület helyett közlekedési terület kijelölés
történik.
6.) Kossuth és Rákóczi utcák tömbbelső: Falusias lakóterület helyett településközponti terület
kijelölés tervezett.
7.) Kossuth utcai kertvégek: A Kossuth utcai telkek teljes területe falusias lakóterület lesz a
korábban tervezett kertvárosias lakó és közút és zöldterület helyett.
8.) Gazdasági terület vasút mellett: A vasút és a Kinizsi utca közötti terület lakó és véderdő
helyet a jelenlegi használat szerinti gazdasági területfelhasználás lesz.
9.) Lujza major: Véderdő helyett mezőgazdasági terület kijelölés történik.
10.) Tartalékterület kertvárosias lakóterületbe sorolás: Falusias lakóterület helyett kertvárosias
lakóterület kijelölés történik.
11.) Rovákja-patak, halastó: A Rovákja-patak és a halastó környékén területfelhasználás
változás a tényleges használatnak megfelelően. Vízgazdálkodási és mezőgazdasági területek
változásai.
12.) Mocsarak, nádasok területei: Mezőgazdasági területek helyett természetközeli területek
kijelölése történik.

Bruckner Attila

Juglans Alba Bt.

7

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Az egyes módosítások helyszíneit az alábbi ábra mutatja be.
2. számú ábra: A tervezett módosítások helyszínei

3.2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE, MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, ILLETVE PROGRAMOKKAL
3.2.1. ORSZÁGOS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK
A tervmódosításnak az alábbi országos tervekkel és programokkal kell összhangban lennie:
•
•
•
•

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről
1/2014. (I. 3.) OGY határozat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepcióról
27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015-2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról (NKP IV.),
Víz keretirányelv.
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Országos Területrendezési Terv
A törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a
térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében,
tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális
adottságok, értékek, honvédelmi érdekek és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve
erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű területrendezés ennek érdekében folyamatos,
rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország területi képét megalkotó
fejlesztési stratégiákkal.
Nemzeti Területfejlesztési Koncepcióról
A Nemzeti Területfejlesztési Koncepció a fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek
lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú távú felelős gazdálkodás
követelményeinek érvényesítése érdekében készült, figyelembe véve:
• a hazai és globális kihívásokra, valamint a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi
és közös európai célkitűzéseket,
• hazánk jövőképét, miszerint Magyarország 2030-ra Kelet-Közép Európa gazdasági és
szellemi központjává válik, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az
erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, gyarapodó
népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti
állapottal,
• hogy a fejlesztés és a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott,
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad,
• a széles körű társadalmi egyeztetés tapasztalatait.
Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.)
A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti
tervezés, környezethasználat során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési
terv készítése során is.
A Program hosszú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti
feltételeinek biztosításához.
A Program átfogó céljai:
• Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása
o Levegőminőség javítása,
o A zajterhelés csökkentése,
o Vízminőség és egészség,
o Szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás,
o Környezet és egészség,
o Zöldfelületek védelme
• Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata,
o A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem,
o Talajok védelme és fenntartható használata,
o Vizeink védelme és fenntartható használata,
o Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás,
• Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése,
o Erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása,
Bruckner Attila
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A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése,
Energiatakarékosság és –hatékonyság javítása,
Hulladékgazdálkodás,
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése,
éghajlatváltozás hatásaira,
o Az agrárgazdaság környezeti aspektusai
A környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése;
Területfejlesztés, területrendezés és környezetvédelem;
Településfejlesztés, -rendezés és környezetvédelem.
o
o
o
o

•
•
•

felkészülés

az

Víz Keretirányelv
Víz Keretirányelv előírásai szerint az EU tagállamokban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni
és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. A jó állapot elérése
érdekében a VKI 13. cikke előírja, hogy a tagállamoknak a területükön fekvő vízgyűjtő
területekre (rész-vízgyűjtőkre és az ország területére eső vízgyűjtőrészekre) Vízgyűjtőgazdálkodási Tervet (VGT) kell készíteniük. A Duna-vízgyűjtőterület Magyarország területét
érinti.
A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy 2015-re a felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba”
kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a
vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. A
2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt teljesíthető. Ezt a várható
problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben a természeti vagy
a gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés
határidejét ütemezni lehet a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával 2021-re,
illetve 2027-re. Ezek az időpontok képezik egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második
és harmadik ciklusát. Az első végrehajtási időszak 2015. december 22-vel zárult le, ugyanekkor
kezdődött el a jelenlegi második tervezés, vagy első felülvizsgálat által meghatározott
intézkedési program végrehajtása.
A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők:
• a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása,
• a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú
védelmével,
• a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével,
• a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük
megakadályozása,
• az árvizek és aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése.
A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően
örökség is, amit ennek megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során
hosszútávon fenntartható megoldásokra kell törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot
eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a fenntartható fejlesztési
igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével.
A település vízgazdálkodási szempontból a Velencei-tó vízgyűjtő-tervezési alegység (1.14.)
működési területéhez tartozik.
Nemzeti Tájstratégia
Az NTS egyik alap feladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak
érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából
az érdekeltek helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. Jelen stratégia az
egyezmény szellemiségének megfelelően a védelem-kezelés-tervezés hármas eszközrendszerét
alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat.
Bruckner Attila
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A táj védelme a táj jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására
vonatkozik. Örökségi értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén
kialakult elemeinek jellemző összetétele adja.
A táj kezelése a fenntartható fejlődés szempontjából olyan tevékenységet jelent, amelynek célja
a táj rendszeres fenntartása. Célja, hogy a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok által
előidézett változásokat irányítsa és összhangba hozza. A táj tervezése olyan céltudatos
tevékenységet jelent, amelynek célja a táj fejlesztése, helyreállítása vagy új létesítése
Natura 2000 területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet
A rendelet célja az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
hálózatába tartozó, a rendelet hatálya alá eső Natura 2000 területeken előforduló, a
mellékletekben meghatározott közösségi jelentőségű, valamint kiemelt közösségi jelentőségű
élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírások megállapítása.
Biztosítani kell a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű és kiemelt közösségi
jelentőségű fajok, illetve élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzését,
fenntartását és helyreállítását
Olyan terv vagy beruházás elfogadása, engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül a
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését, vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, vizsgálni
kell a területen meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt
hatásokat
Európai Táj Egyezmény
A tájegyezmény célja: az európai tájak minősége és sokfélesége olyan közös értéket képez,
amelynek védelme, kezelése és tervezése terén fontos, hogy az érdekeltek együttműködjenek.
Az Egyezmény fő célja, hogy elősegítse a táj védelmét, kezelését és tervezését, valamint, hogy
hozzájáruljon a tájak vonatkozásában megvalósuló európai együttműködéshez. Ez az első olyan
nemzetközi egyezmény, amely kizárólag a táj védelmével, kezelésével és továbbfejlesztésével
foglalkozik. A tájegyezménnyel kapcsolatos feladatok:
Az Egyezményt aláíró országok vállalják, hogy
• a tájat – mint az emberi környezet meghatározó komponensét, a természeti és a
kulturális örökség sokféleségének kifejezőjét és az önazonosságuk alapját –
törvényben ismerik el;
• a tájak védelemére, kezelésére és tervezésére kiterjedően jogszabályba foglalt
tájpolitikát alkotnak;
• a tájpolitikán foglaltak megvalósítása érdekében intézkedéseket tesznek a
közvélemény, a helyi hatóságok és más szereplők bevonásával;
• a tájat integrálják a regionális és településtervezési politikákba, csakúgy, mint a kultúr, környezet-, agrár-, társadalom- és gazdaságpolitikákba és minden olyan koncepcióba
és stratégiába, amely közvetett, vagy közvetlen hatással van a tájra;
• növelik a tájjal kapcsolatos fogékonyság, tudatosság növelés eszközrendszerének
kidolgozását minden döntési szinten, a különböző társadalmi csoportok és egyének
körében;
• növelik a lakosság és civil szervezetek részvételét a döntéshozatalban;
• lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a tájjal kapcsolatos képzést, továbbképzést
kierjesszék más szakterületekkel foglalkozó szakemberekre is.
Az Egyezményben meghatározott feladatok egy részét hazánk már teljesítette, hiszen a táj
védelme törvényi szinten szabályozott, illetve a tájra vonatkozó stratégiákban megjelenik a tájak
védelme, kezelése és tervezése. A tájak értékeléséhez és ''működtetéséhez'' értő szakemberek
képzése is nagy hagyományokra tekint vissza. A lakosság és a helyi érdekelt szervezetek is részt
vesznek a tájjal kapcsolatos döntési mechanizmusban (pl. lakossági fórum, közmeghallgatás).
Bruckner Attila
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3.2.2. REGIONÁLIS PROGRAMOKKAL VALÓ KAPCSOLATOK

Országos Területrendezési Terv
Az OTrT-vel való kapcsolatokat a felülvizsgálati dokumentáció önálló fejezetben vizsgálja.
A regionális programok az alábbiak:
• Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlés 7/2020. (II. 28.) Önkormányzati Rendelete Fejér
Megye Területrendezési Tervéről, valamint a Fejér Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének 45/2020. (II. 27.) határozata Fejér Megye Területrendezési Tervhez
kapcsolódó területrendezési intézkedési javaslatról és a területrendezési ajánlásokról
Fejér megye területrendezési terve
A terv célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható
fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.
A megyei szintű tervvel való összhangot és kapcsolódóst a felülvizsgálati dokumentáció külön
fejezetrészben vizsgálja.

4. A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK
FELTÁRÁSA

4.1. A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
A tervezési terület Lovasberény bel- és külterületi részeit érinti.
Lovasberény település a Dunántúli-középhegység nagytájon, azon belül a Vértes-Velenceihegyvidék középtájon és a Bársonyos kistájon helyezkedik el.
Demográfiai adatok:
A demográfiai adatokat a KSH 2011-es népszámlálási eredményei alapján tüntetjük fel:
• Népesség
o Állandó lakosság: 2680 fő,
o Lakónépesség: 2708 fő,
• Lakások adatai:
o Lakások száma: 1139,
o Üdülők száma: -,
o Egyéb lakóegység: 2,
o Összkomfortos lakás: 565,
o Komfortos lakás: 476,
o Félkomfortos lakás: 49,
o Komfort nélküli lakás: 47,
• Gazdasági aktivitás:
o Foglalkoztatott: 1157 fő,
o Munkanélküli: 129 fő,
o Inaktív kereső: 801 fő,
o Eltartott: 621 fő.

Bruckner Attila

Juglans Alba Bt.

12

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
4.2. A JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE

4.2.1. LEVEGŐMINŐSÉG
Éghajlati viszonyok
A település klímája az alábbiak szerint jellemezhető:
A legközelebbi hidrometeorológiai mérőállomás Székesfehérváron működik. Ezen mérőállomás
adatai alapján a település klímája az alábbiak szerint jellemezhető:
A Lovasberényi-hát mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, de D-en már inkább a száraz
éghajlati típusba tartozó kistáj.
Évente mintegy 1950 óra napsütés várható; nyáron általában 780, télen 180 óra körüli
napfénytartam a megszokott.
É-on 9,5 °C az évi középhőmérséklet, D felé haladva 9,8–10,0 °C-ig emelkedik. A nyári félévben
a 16,0–16,5 °C átlaghőmérséklet a valószínű. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó napok
ápr. 5–8. között kezdődnek és okt. 18–20-án érnek véget. Ez évente mintegy 195 napot jelent.
D-en ápr. 10–12. és okt. 25–27. között nem kell fagypont alatti hőmérséklettől tartani, így 195–
200 nap hosszúságú fagymentes időszakot jelent. A nyári abszolút hőmérsékleti maximumok
sokévi átlaga 33,5 °C, a téli abszolút minimumoké –16,0 °C körüli.
A kistáj nagy részén az évi csapadék 570 mm körüli, D-en 550–570 mm közötti. A nyári félévben
300–320 mm eső a valószínű. Átlagosan évente 35–40 hótakarós nap fordul elő, 20–23 cm
átlagos maximális hóvastagsággal.
Az ariditási index 1,20–1,25 közötti.
Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.
A szántóföldi kultúráknak jó a kistáj éghajlata.
A Velencei-hegység mérsékelten meleg-száraz éghajlatú kistáj.
Az évi napfénytartam 1950 óra fölötti, a nyári 780, a téli pedig 180–185 óra körüli.
Az évi középhőmérséklet 9,8–10,2 °C közötti, a nyári félévé 16,5–16,8 °C. Évente 195 napon át,
ápr. 5–8. és okt. 18–20. között a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 10. és okt.
25–27. között, mintegy 195–200 napon át a hőmérséklet általában nem csökken fagypont alá. Az
abszolút hőmérsékleti maximumok sokévi átlaga 33,5 °C, az abszolút minimumoké –16,0 °C
körüli.
Évente 550 és 580 mm közötti csapadékösszeg a valószínű, s ebből a nyári félévben 310–320
mm eső szokott esni. Nadapon 74 mm esőt mértek, ami ezen a tájon a legtöbb 24 órás csapadékot
jelenti. Átlagosan 35–40 hótakarós napra számíthatunk egy év alatt; az átlagos maximális
vastagsága 25 cm körüli.
Az ariditási index 1,20 és 1,25 között változik a vidéken.
Leggyakoribb szélirányok az É-i és az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség 3,5 m/s körüli.
A jó expozíciójú területek szőlő- és gyümölcstermesztésre is alkalmasak, de az éghajlat a kevés
csapadék miatt elsősorban a nem vízigényes növényi kultúráknak kedvez.
Környezeti levegő minősége
Lovasberény településen a környezeti levegő minősége nem kifogásolható. A település területén
sem automata, sem manuális légszennyezettségi mérőpont nem üzemel, a legközelebbi automata
mérőállomás Székesfehérváron található. Manuális mérőpont Sukorón található, itt azonban csak
NO2 mérése történik. Ezen adatok Lovasberény település esetében nem relevánsak.
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A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet alapján a település a
10. számú légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Ennek jellemző levegőminőségi adatai
az alábbiak:
1. számú táblázat: 10. zóna levegőminőségi adatai
Zónacsoport a szennyező anyagok szerint
Zóna
10.

TalajKén Nitrogén SzénPM
Benzol
közeli
monoxid
10
diox dioxid
ózon
id
F

F

F

E

F

PM

10
Arzén
(As)
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F

PM

10
Kadmiu
m
(Cd)
F

PM

PM

F

F

10
Nikkel
(Ni)

10
Ólom
(Pb)

PM

10
benz(a)pirén
(BaP)
D

Az egyes csoportok jellemzését az alábbiakban adjuk meg:
D csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között
van.
E csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja
meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.
Lovasberény esetében levegőszennyezés az alábbi tevékenységekből származhat:
• Ipari tevékenységek,
• Lakosság fűtése,
• Közlekedés,
• Bűzzel járó tevékenységek.
Ipari kibocsátások
Az ipari és szolgáltató tevékenységből származó légszennyezőanyag kibocsátások nem
jelentősek. A településen nem végeznek olyan tevékenységet, amelynek a megengedettnél
nagyobb mértékben terhelné a település környezetének a levegőjét.
A Lovasberényi Agrár Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik sertéstelep
működtetésére vonatkozóan.
Légszennyező forrásra vonatkozóan működtetési engedéllyel három telephely (léggömbfestő
üzem, szemestermény szárító, kazán) rendelkezik.
Lovasberény jelentősebb vállalkozásai:
• Lufi Expressz Kft. – léggömbfestő üzem,
• Lovasberényi Agrár Kft. - sertéstenyésztés, terménytárolás és szárítás;
• Chemicalproject Kft. - fémszerkezet gyártása.
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Lakosság fűtése
A fűtésből származó légszennyezés csak a fűtési szezonban jelentkező légszennyezés. A fűtésből
származó emissziókat a légszennyező anyagok közül a kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogénoxidok, a szilárd anyag és a korom emisszió jellemzi.
Lovasberényben a fűtés, jellemzően földgázzal történik. Az ingatlanok gázzal való ellátottsága
kb. 94 %. A nem gáz fűtésű lakások fűtését vegyes tüzeléssel (szén és fa) oldják meg. Az
érvényben lévő levegőminőség védelmi jogszabályok alapján fűtési célú, kizárólag füstgáz
kibocsátással járó tevékenységek engedélyezésében az első fokon eljáró engedélyező hatóság a
járási környezetvédelmi hatóság.
Lovasberény Község Önkormányzata napelemes villamosenergia termelő rendszereket telepített
a polgármesteri hivatal, az óvoda, az orvosi rendelő, valamint a sportcsarnok épületére a
villamosenergia fogyasztás megújuló energiaforrásból történő biztosítása céljából. Évente
mintegy 27,5 t mennyiséggel csökken így az üvegház hatású gázok kibocsátása.
Közlekedés légszennyezése
Lovasberény közigazgatási területén a 8119. számú Velence-Csákvár-Tata összekötő út halad át.
Említésre méltó még a 811. számú Székesfehérvár-Bicske másodrendű főút és a 8117. számú
Kápolnásnyék-Vereb-Lovasberény összekötő út.
A településen áthalad a Bicske-Székesfehérvár egyvágányú nem villamosított vasúti vonal,
azonban a személyforgalom megszűnt, teherforgalom is csak ritkán zajlik a SzékesfehérvárLovasberény szakaszon. A vasúti közlekedés, mint légszennyező tevékenység hatása nem okoz
számottevő légszennyezést.
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3. számú ábra: Lovasberény közlekedés-hálózata (forrás: Közlekedés Információs Rendszer és
Adatbázis)

Ezen utak 2019. évi forgalomszámlálási adatait és forgalmi viszonyait az alábbi táblázat mutatja
be.
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2. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak jellemző forgalmi adatai
Járműkategória

Személygépkocsi
Kis
tehergépkocsi
Szóló autóbusz
Csuklós autóbusz
Közepes
tehergépkocsi
Nehéz
tehergépkocsi
Pótkocsis
szerelvény
Nyerges
tehergépkocsi
Speciális jármű
Motorkerékpár
Lassú jármű

8119. sz. közút
3+326 és
14+232 kmsz.
között
2351

ÁNF (átlagos napi forgalom)
8119. sz. közút
811. sz. közút
811. sz. közút
14+232 és
11+317 és
18+350 és
25+585 kmsz.
18+350 kmsz.
34+793 kmsz.
között
között
között
1170
2290
1473

8117. sz. közút
3+154 és
17+131 kmsz.
között
808

124

210

407

121

262

2
0

4
1

91
0

19
3

38
1

1

5

34

27

18

0

10

44

20

11

1

4

27

38

14

0

3

29

71

7

0
70
100

0
45
18

0
27
21

0
25
18

0
24
35

A bemutatott útszakasz mentén, mint folyamatos
légszennyezőanyag emissziókra számíthatunk:

vonalforrás

mentén

az

alábbi

3. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai
– emissziója belterületen belül
Légszennyező
komponensek
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
(mint NO2)
Részecske

8119. sz. közút
3+326 és
14+232 kmsz.
között
1666,3

Várható emissziók (µg/ms)
8119. sz. közút
811. sz. közút
811. sz. közút
14+232 és
11+317 és
18+350 és
25+585 kmsz.
18+350 kmsz.
34+793 kmsz.
között
között
között
925,6
1863,6
1135,5

8117. sz. közút
3+154 és
17+131 kmsz.
között
763,1

264,7

143,0

329,7

215,5

141,7

26,8

13,8

42,4

29,9

19,5

A vizsgált útszakasz mentén 10 m távolságban elhelyezkedő receptor pontban az alábbi
légszennyezőanyag koncentrációk várhatók:
4. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak mértékadó légszennyezőanyag kibocsátásai
Légszennyező
komponensek
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok
(mint NO2)
Részecske

Bruckner Attila

8119. sz. közút
3+326 és
14+232 kmsz.
között
66,3

Várható légszennyezőanyag koncentrációk (µg/m3)
8119. sz. közút
811. sz. közút
811. sz. közút
14+232 és
11+317 és
18+350 és
25+585 kmsz.
18+350 kmsz.
34+793 kmsz.
között
között
között
36,8
74,2
45,2

8117. sz. közút
3+154 és
17+131 kmsz.
között
30,4

10,5

5,7

13,1

8,6

5,6

0,4

0,2

0,6

0,5

0,3
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A 8119. sz út keresztülhalad a belterületen, a közúti járműforgalom nagysága nem jelentős, így
a közúti közlekedés, mint légszennyező tevékenység hatása nem okoz számottevő
légszennyezést.
A 811. sz. és 8117. sz. út a belterületet csak kis mértékben érinti és a közúti járműforgalom
nagysága nem jelentős, így a közúti közlekedés, mint légszennyező tevékenység hatása nem okoz
számottevő légszennyezést.
A vizsgált útszakaszok környezetében a fenti forgalomterhelés mellett nem várható egészségügyi
határértéket meghaladó légszennyezőanyag koncentráció kialakulása.
Bűzterhelés
Lovasberény területén 5 telephelyen történik állattartás.
A Lovasberényi Mezőgazdasági Szövetkezet 3 telephelyen szarvasmarhákat tart, belterülettől
400, 500 és 1000 m-re (Petőfi tanyai, Antali, Alsóréti telephelyek).
A belterülettől keletre 2 km távolságban juhok tartása történik.
A Lovasberényi Agrár Kft. egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik sertéstelep
működtetésére vonatkozóan. A telephely Lovasberény ÉNy-i részén helyezkedik el, a lakott
területtől 120 m-re. A hígtrágya kihelyezése a telep körüli területeken történik, az engedélyezett
összesen 150 ha nagyságú szántóterületre.
A kihelyezés bűzhatása szélcsendes időszakban a kihelyező területek szűkebb környezetében,
szeles időszakban a kihelyező területek néhány százméteres környezetében jelentkezhet. A
bűzkibocsátás hatásterülete a legnagyobb kiterjedési irányt tekintve 150 m. A legközelebbi
lakóház távolsága 420 m és 435 m.
A településen megfigyelhető még a kedvtelési célú hobbi állattartás. A belterületi állattartás nem
haladja meg az önellátás szintjét. A bűzhatás a belterületen elhanyagolható. A belterületi
állattartás Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendeletével szabályozott.
Az avar és kerti hulladék égetését Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete szabályozza.
A megfigyelések alapján állandóan fellépő koncentrált bűz nem jellemző a településen.
Összefoglalóan Lovasberény esetében a vizsgált tevékenységekből nem várható jelentős mértékű
légszennyezettség kialakulása.
4.2.2. TALAJ ÉS FÖLDTANI KÖZEG ÁLLAPOTA
Lovasberény a Dunántúli-középhegység nagytájon, azon belül a Vértes-Velencei-hegyvidék
középtájon helyezkedik el.
A település északi része a Lovasberényi-hát kistájon, déli része pedig a Velencei-hegység
kistájon helyezkedik el.
A hordaléklejtő jellegű Lovasberényi-hát kistájat a kiváló mezőgazdasági adottságú
mészlepedékes csernozjom talajok uralják (88%). E talajok löszös üledéken képződtek, vályog
mechanikai összetételűek, vízgazdálkodásuk a kitűnően morzsás szerkezet következtében
Bruckner Attila
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kedvező, humusztartalmuk 3 és 4% közötti. Termékenységi besorolásuk a 75–90 (int.)
termékenységi kategória. Zömmel (70%) szántóként, de rét-legelőként (5%), szőlőként (5%) és
gyümölcsösként (3%) is hasznosíthatóak. Erdőként kb. 15% hasznosulhat.
A kistáj ÉNy-i határán – 4% területen – lepusztult rendzina talajok találhatók. A Velenceihegység É-i lejtőihez csatlakozva csernozjom barna erdőtalajok (4%) fordulnak elő. Ezek a
löszön képződött, vályog mechanikai összetételű talajok kedvező termékenységűek (int. 60–80),
a lejtőviszonyok miatt azonban területük jelentős részén (20%) szőlő van.
A kistáj többi talajtípusa kis területen (1%) fordul elő, színesítve a talajtakaró összetételét.
Ezek a következők: barnaföldek az É-i peremen; szolonyeces réti talajok Lovasberény határában
a vízjárta területeken; réti talajok a Pátka környéki víztározó körül; öntés réti talajok a
Vértesacsai-patak völgyében. A réti talajok szántóként és rét-legelőként hasznosulhatnak.
Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be:
5. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
04
09
11
13
24
25
26

Területi részesedés (%)
4
1
4
88
1
1
1

6. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus kód
04
09
11
13
24
25
26

0-5
80
50
70
70
100
100
100

Lejtőkategória
5-17
17-25
10
5
50
15
5
10
5
-

Erdő
>25
5
5
-

5
15
-

A Velencei-hegység kistáj magját az ópaleozoos gránitból álló tönkröghegység képezi, amelyet
palaköpeny kísér. A magmás kőzeteket laza üledékek – közöttük lösz – takarták be, amelyen
legnagyobb területi kiterjedésben (49%) agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek.
Termőrétegük 40-70 cm rétegvastagságú, vályog. A sekély termőrétegűség miatt
vízgazdálkodásuk szélsőséges, termékenységük pedig gyenge (int.25-35). Főként (55%) erdővel
borítottak.
Az erodált és az erózió miatt akadályozott talajképződésű grániton terméketlen, köves kopár
talajok találhatók. Területi kiterjedésük jelentős (14%). Nagyobb, összefüggő területet Pákozd
fölött alkotnak, kisebb foltjuk Sukoró mellett található.
A lösszel fedett hegylábfelszíneken vályog mechanikai összetételű, termékeny (int. 50-65)
barnaföldek képződtek (28%).
A Lovasberényi-hát felé átmenetet képező hegylábfelszínen csernozjom barna erdőtalajok
vannak (4%), főleg (60%) szőlőként hasznosíthatóan. A kistájba Velence fölött – 5%-os területi
részarányban – alföldi mészlepedékes csernozjomok nyúlnak be. Ezek a kistáj legtermékenyebb
(int. 75-90) talajai. Szinte teljes egészében (95%) szántóként hasznosíthatóak.
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Az egyes talajtípusok területi arányát az alábbi táblázat mutatja be:
7. számú táblázat: A talajtípusok területi megoszlása
Talajtípus kód
01
07
09
11
14

Területi részesedés (%)
14
49
28
4
5

8. számú táblázat: A talajtípusok területi elterjedése a domborzati adottságok függvényében (%)
Talajtípus kód
01
07
09
11
14

0-5
30
20
50
10
60

Lejtőkategória
5-17
17-25
35
5
15
5
25
10
40
25
25
15

Erdő
>25
5
5
5
-

30
55
10
20
-

Lovasberény genetikus talajtérképét és kőzetképző kőzeteit a 3. és 4. számú térképek mutatják
be.
4.2.3. VIZEK ÁLLAPOTA
Felszíni vizek
A Lovasberényi-hát Ny-i részét a Császár-víz (29,5 km, 381 km2), mellékvize a Rovákja-patak
(15 km, 75 km2); D-i részét a Vereb–Pázmándi-vízfolyás (13 km, 114 km2), K-i peremét a Válivíz (56 km, 657 km2), mellékvize a Vértesacsai-vízfolyás (12 km, 82 km2) vezeti le. Mérsékelten
vízhiányos terület.
A Rovákja-patak árvízi hozama 35 m3/s körüli.
Az árvizek szokásos ideje a tavasz és a kora nyár, míg a kisvizek ősszel jelentkeznek. A
vízminőség II. osztályú.
6 kistava együtt 50 ha felszínű, köztük a Pátkai-halastó (17 ha) a legnagyobb.
Forrásai közül a lovasberényi János-forrás (20 l/p) és a verebi Szilaskerti-forrás (40 l/p)
említhetők.
A Velencei-hegység a Velencei-tó vízgyűjtő területe, amelyet Ny-on a Császár-víz (29,5 km, 381
km2), K-en a Vereb–Pázmándi-vízfolyás (13 km, 114 km2) határol. Vízhiányos terület.
Az árvizek időszaka a tavasz és a kora nyár, a kisvizeké pedig az ősz. A vízminőség II. osztályú.
A Lovasberény területén található vízfolyások időszakos vízfolyások, befogadójuk a Császár-víz (Pátkaivíztározó), illetve a Velencei-tó.
A legjelentősebb vízfolyás a Rovákja-patak, amely keresztülfolyik a belterületen.

A Rovákja-patak természetes eredetű, de erősen módosított, vízgyűjtője erózió érzékeny
vízgyűjtő.
A Rovákja-patak lovasberényi szakaszán betorkolló mellékágak:
• 5+053 km szelvénynél: Lovasberényi I. számú halastó fenékürítő árkának betorkollása
jobbról
• 6+705 km szelvénynél: Fácános-árok betorkollása jobbról
• 8+595 km szelvénynél: Kazal-hegyi árok betorkollása balról
Bruckner Attila
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•

9+382 km szelvénynél: Kenderáztatói-árok (VR-2 közcélú árok a VVT kezelésében)
betorkollása balról

A Nyúlkerti-árok a település meliorált, alagcsövezett területeinek vizét vezeti a Rovákja-patakba.
A település területén lévő tavak:
• Fácánosi-tó, vizes élőhely (Gálos-tó), kb. 2 ha,
• Kender-tó,
• Lujza majori halastó, 20,1 ha.

A település területén található ex lege védett források:
• Vizes-völgyi-forrás (kataszteri szám: F-4500-2016),
• János-forrás (kataszteri szám: F-4500-2002),
• Antal-forrás (kataszteri szám: F-4500-2001).
A település a Velencei-tó vízgyűjtő területéhez tartozik.
Vízgazdálkodási szempontból a Velencei-tó vízgyűjtő-tervezési alegység működési területéhez
tartozik.
Vízjárási adatok:
A Rovákja-patakon Pátkánál van vízhozam-mérő állomás. Az adatbázis szerint 1986. 01. 01. és
2016. 12. 31. között a legkisebb vízhozam 0 m3/s (1990. 08. 04.), a közepes vízhozam 0,064
m3/s, a legnagyobb vízhozam 2,20 m3/s (1999. 07. 13.) volt.
9. számú táblázat: A Császár-víz és a Váli-víz vízjárása
Vízfolyás

Vízmérce

LKV

LNV

KQ

239

0,00

cm
Császár-víz

Pákozd

1

KÖQ
m3/s
0,95

NQ
52

A terület vízrajzát az 5. számú térkép mutatja be.
Lovasberény a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő
területét kijelölő települések közé tartozik.
A település vízfolyásai a vonatkozó jogszabály szerint az egyéb védett területek befogadói
vízminőség-védelmi területi kategóriába tartoznak.
Felszín alatti vizek
A Lovasberényi-hát kistájon a „talajvíz” a völgytalpakon 2–4 m, a lejtőkön 4–6 m között érhető
el, míg a hátakon néhol hiányzik. Mennyisége nem számottevő. Kémiai jellege kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos, de DK-i felén a nátrium is megjelenik. A keménysége az É-i
tájrészen 25–35 nk°, D-en 15–25 nk°. A szulfáttartalom 60 mg/l alatti, de a Váli-völgyben 300
mg/l-ig koncentrálódik.
A rétegvízkészlet csekély. Az artézi kút is kevés, a mélységük ritkán haladja meg a 100 m-t, de
a kitermelt vízhozamok is mérsékeltek.
A Velencei-hegység kistájon „talajvízre” csak a peremi völgytalpakon számíthatunk. Mélysége
ott 2–6 m között váltakozik. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnéziumhidrogénkarbonátos. Keménysége 15–25 nk° közötti, szulfáttartalma 60 mg/l alatt van.
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A rétegvízkészlet csekély, mert az alapkőzet vízzáró. A kistáj a Velencei-tó üdülőkörzetének
része, így a kiemelt vízminőség-védelem közérdekű követelmény.
Lovasberény települést az alábbi felszín alatti víztestek érintik:
10. számú táblázat: Felszín alatti víztestek
Víztest kód
p.1.7.1
sp.1.7.1

víztest név
Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő
Séd-Nádor-Sárvíz-vízgyűjtő

vízadó típusa
porózus
porózus

A Séd-Nádor-Sárvíz vízgyűjtő megnevezésű porózus és sekély porózus víztestek a Dunántúl Ki részén helyezkednek el, jelentős területen, változatos tájképi és földtani körülményeket foglalva
magukba. Északon a Dunántúli-középhegység hegyvidéki területéig nyúlnak, körül ölelik a
Velencei-hegységet, nyugaton a Balaton, illetve Siófok, délen a Tolnai-hegyhát, míg keleten a
Mezőfalva–Vál vonal határolja a víztesteket.
A terület részben dombsági, részben síkvidéki jellegű morfológiát mutat; a hegylábakra
felkapaszkodó része, illetve a Somogyi-dombság területére eső része közepes reliefenergiájú,
100-150 m-es szintkülönbségekkel jellemezhető, míg DK-en a mezőföldi rész morfológiája
leginkább az Alföldére emlékeztet. A Velencei-tó térségére, illetve a Sárvíz völgyének egy
részére mocsaras, pangó vizek, magas talajvízszint jellemző, míg a lösszel fedett észak-somogyi
területen a talajvíz felszíntől számított mélysége meghaladhatja a 20 m-t is.
Lovasberény közigazgatási területén az alábbi vízbázis védőterületek vannak kijelölve:
Lovasberény vízmű, üzemeltetője a Fejérvíz Zrt., védendő termelés: 390 m3/nap, rétegvíz.
A vízbázis védőterület fenntartásával kapcsolatos jogszabályi követelményeket és a
védőterületre vonatkozó korlátozásokat jogszabály határozza meg.
Lovasberényt a felszín alatti víz állapota alapján érzékeny területhez tartozó település.
A település nagyobb része 2.a (érzékeny, 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek)
alkategóriába tartozik, egy kisebb része pedig 3. (kevésbé érzékeny) alkategóriába tartozik.
Lovasberény területének felszín alatti szennyeződés-érzékenységét a 6. számú térkép mutatja be.
Lovasberény nitrátérzékeny területnek minősül.
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4. számú ábra: Talajvíz mélysége Lovasberény környezetében (Forrás: MÁFI Web Térképtár)

Vízellátás
Lovasberényben 100%-ban kiépült a vezetékes vízellátás, a felső-pannon vízadóra kiépült helyi
vízmű biztosítja a település vízellátását, a hálózat üzemeltetője a Fejérvíz Zrt.
A többször módosított üzemelési engedély száma 20782/1995.
A vízmű kapacitása 20 órás üzemidőt figyelembe véve: 840 m3/d.
I. sz. kút (B-12):
helye: 34 hrsz.-ú ingatlan
mélysége: 57 m
Csövezése: 0,00-42,00 m-ig
0,00-57,00 m-ig
37,70-570,00 m-ig
Szűrőzése: 40,40-51,90
Létesítéskori és 2011. évi:
Nyugalmi vízszint:
Üzemi vízszint:
Bruckner Attila

Ø 241/228 mm acél
Ø 203/192 mm acél
Ø 133/124 mm acél
40/50 réz szitaszövet
1965.
2011.
-3,00 m
-9,00 m
-10,80 m
-11,50 m
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Üzemi vízhozam:
230 l/p
150 l/p
Beépített szivattyú típ.: Grundfos SP 16-8 (Q= 260 l/p, H= 65 m)
II. sz. kút (B-18):
helye: 0164 hrsz.-ú ingatlan
mélysége: 60 m
Csövezése: 0,00-35,40 m-ig
Ø 279/267 mm acél
0,00-60,00 m-ig
Ø 279/267 mm acél
0,00-60,00 m-ig
Ø 200 mm PVC
Szűrőzése: 44,00-55,00 40/50 réz szitaszövet
Létesítéskori és 2011. évi:
1971.
2011.
Nyugalmi vízszint:
-6,20 m
-9,60 m
Üzemi vízszint:
-14,20 m
-13,60 m
Üzemi vízhozam:
200 l/p
125 l/p
Beépített szivattyú típ.: Perdolló 4 SR 12/12-P (Q= 300 l/p, H= 73 m)
III. sz. kút (K-22):
helye: 0161/1 hrsz.-ú ingatlan
mélysége: 60 m
Csövezése: 0,00-5,60 m-ig
Ø 1200/1180 mm acél
0,00-30,00 m-ig
Ø 803/787 mm acél
0,00-60,00 m-ig
Ø 300/280 mm PVC
Szűrőzése: 36,00-45,00 m-ig Ø 300/280 mm PVC
48,00-54,00 m-ig Ø 300/280 mm PVC
Létesítéskori és 2011. évi:
1990.
2011.
Nyugalmi vízszint:
-12,80 m
-8,80 m
Üzemi vízszint:
-25,80 m
-22,20 m
Üzemi vízhozam:
360 l/p
330 l/p
Beépített szivattyú típ.: EMU K 63/10 (Q= 350l/p, H= 80 m)
Lovasberény MN6 Üdülő részleges vízellátását a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. biztosítja a
Velencei-tavi Regionális Vízműről.
Lovasberény átlagos vízigénye: 403 m3/d, csúcsvízigény: 830 m3/d.
Az ivóvíz arzén, vas és mangán tekintetében korábban nem elégítette ki az ivóvíz minőségi
követelményeiről szóló rendeletben előírt határértékeket.
2015-ben azonban megvalósult az ivóvíz minőség javítása, a megfelelő minőségű ivóvíz
biztosítása a Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízminőség javítása Lovasberény
Községben elnevezésű pályázat segítségével.
A kutak nyers vizének tisztításán kívül bizonyos hálózat fejlesztések is történtek. A
vezetékszakaszok körvezetékké alakítása, ahol ez még nem volt megoldott, elkerülve ezzel a
pangó vezetékszakaszokat, ahol nem volt így biztosítható az ivóvízminőség. A tolózár aknák
számát is növelték annak érdekében, hogy a csőtörések alkalmával minél kisebb
településrészeket kelljen a szolgáltatásból kivonni. Az aknák átalakítása, bővítése is megtörtént
oly módon, hogy a vezeték szakaszok mechanikai tisztítása megoldhatóvá vált. Továbbá a
vízműtelepen a meglévő I. jelű mélyfúrású kút melléfúrásos felújításával létesült az I/a jelű kút,
melynek vízhozama 300-350 l/perc.
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Az I/a jelű kút adatai:
Helye: 34 hrsz.-ú ingatlan
Vízhozam:
300-350 l/min
Talpmélység: 57 m
Csövezés:
0-40 m között 324 mm acél, palástcementezve
0-60 m között 195/178 mm KM PVC
Szűrőzés: 42-52 m között Budafilter tekercselt szűrő (0,3-0,5 mm), kavicsolva
A kútba tervezett szivattyú típusa: WILO TWI 6.18-05-B tip. búvárszivattyú.
Q= 5,0 l/s, H= 34,7 m, P= 3,0 kW frekvencia váltóval
A kút nyomócsöve DN 80 mm, az aknából D 110 KPE vezetéken megy a nyersvíz a vízkezelő
berendezéshez.
Szennyvízkezelés
Szennyvízcsatorna hálózat a településen még nem épült ki, a csatornahálózat, illetve a
szennyvíztisztító telep építése folyamatban van.
A szennyvízelhelyezésre vonatkozó 91/271 EGK irányelv szerint és a Nemzeti Települési
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.
rendelet szerint Lovasberény településen a települési szennyvizek közműves
szennyvízelvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetőleg a települési
szennyvizek ártalommentes elhelyezését meg kell valósítani, legkésőbb 2015. december 31-ig.
Ennek megvalósítása jelenleg még nem történt meg, azonban folyamatban van.
Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete
szabályozza a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes
elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatást.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése zárt tartállyal rendelkező
járművel történik és a Székesfehérvári, valamint a Budapest XXII. kerületi szennyvíztisztító
telepre kerül elszállításra.
Csapadékvíz elvezetés
A településen áthalad a Rovákja-patak, amely a település felszíni vizeinek befogadója.
Lovasberény község tehát a Rovákja-patak részvízgyűjtő területén fekszik, nagyobb részt a
vízfolyás jobb partján.
A Nyúlkerti árok a település meliorált, alagcsövezett területeinek vizét vezeti a Rovákja-patakba.
A Nyúlkerti árok és a Rovákja-patak fenntartási célú mederkotrására, ezzel az eredeti vízelvezető
képességének helyreállítására 2014. évben került sor.
Lovasberény csapadékvíz-elvezetése nyílt árkokkal, illetve csatornával történik, a csapadékvizek
befogadója a Rovákja-patak, végső befogadója a Velencei-tó.
A Rovákja-patak keresztmetszeti kialakítása:
A régi, széles mederfenék szűkítésével – rőzse- vagy kőművekkel – kisvízi medret alakítottak
ki, melynek fenékszélessége 0,60 – 1,00 m között változó.
Kivétel a 9+222 – 9+274 km szelvények közötti szakasz, ahol G-40 jelű burkoló elemeket
építettek be. Itt a fenékszélesség 0,30 m.
A kisvízi meder rézsűhajlása általában 2 : 1, kivéve az 5+565–8+319 és 8+359–8+739 km
szelvények közötti szakaszokat, ahol a rézsűhajlás 1 : 2.
A nagyvízi meder rézsűhajlása 1 : 1,5 – 1 :2 között változó.
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A település családi házas beépítésű. Az utcák jellemzően aszfaltos utak. A település útjai mentén
kiásott árkok földárkok, változó mélységgel lettek kialakítva. Lovasberény község csapadékvíz
elvezetése a meglévő árokrendszeren át lényegében megoldott ill. megoldható.

4.2.4. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HELYZETE
A hulladékgazdálkodás területén jelentős változások történtek a 2012. évi CXXXLV. Tv.
(törvény a hulladékgazdálkodásról) életbe lépésével.
Lovasberény esetében a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtése és jogszabályoknak
megfelelő kezelése megoldott.
Lovasberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásának és igénybevételének szabályairól, az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó
szabályokról hozott önkormányzati rendeletet.
Lovasberény Község Önkormányzata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) útján látja el a hulladék közszolgáltatási
feladatot. A Társulás a feladatok ellátása érdekében a Depónia Hulladékkezelő és
Településtisztasági Nonprofit Kft.-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.
Közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok gyűjtése, kezelése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet a Depónia Nonprofit Hulladékkezelő és
Településtisztasági Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) végzi.
A háztartási hulladéknak és háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak minősülő vegyes
hulladékok elszállítása heti rendszerességgel történik, befogadó a Székesfehérvár-Csala,
Pénzverő-völgyi nem veszélyeshulladék-lerakó.
Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes hulladéknak
(papír, fém, műanyag, üveg, zöldhulladék) hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését megszervezi.
A papír, fém és műanyag hulladékok elkülönített gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel valósul meg.
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok elszállítása havi 1 alkalommal történik, júniustól októberig
havi 2 alkalommal történik.
Az üveghulladék gyűjtésére szolgáló szelektív edény az Önkormányzat ingatlanán áll a lakosság
rendelkezésére, elszállítása havi 1 alkalommal történik. A házhoz menő üveghulladék gyűjtés
évente 3 alkalommal történik. A zöldhulladék elszállítása áprilistól novemberig havi 1
alkalommal történik az önkormányzattal egyeztetett és meghirdetett napon házhoz menő
rendszerben. Lomtalanítás évente 1 alkalommal történik, az ingatlanhasználóval egyeztetett
időpontban.
A hulladék közszolgáltatási előírások alapján a településen működő intézmények is a
közszolgáltatás rendszerét veszik igénybe.
A háztartási veszélyes hulladékokat Lovasberény település lakosai a Csalai Hulladéklerakó
területén üzemelő hulladékudvarba szállíthatják be.
A Székesfehérvári Kistérségben a Székesfehérvári Állati hulladékbegyűjtő és átrakó telep végzi
az állati tetemek begyűjtését (telephely: Székesfehérvár határától délre a 63-as számú útról
közelíthető meg, Sárkeresztúri út, hrsz. 20407/2.). Magánszemélyek ingyenesen adhatják le a
telepen az elhullott állatok tetemét hétköznapokon. A bejelentést követően a telep munkatársa
kimegy a megadott helyszínre és elszállítja a tetemet.
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A telep térítési díj nélkül fogadja a magánszemélyektől az elhullott háziállatokat
Székesfehérvárról és a Székesfehérvári Kistérség (Bakonykúti, Csór, Füle, Iszkaszentgyörgy,
Jenő, Kőszárhegy, Lovasberény, Moha, Nádasdladány, Pátka, Polgárdi, Sárkeresztes, Sárkeszi,
Sárszentmihály, Szabadbattyán, Úrhida, Zámoly) településeiről.
Összefoglalóan a közszolgáltatás keretébe tartozó hulladékok gyűjtési és kezelési rendszer a
jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.
Termelési hulladékok kezelése
A Lovasberényben működő vállalkozások közül egyik sem tartozik Magyarország 100
legnagyobb hulladéktermelő vállalkozása közé.
A termelő vállalatok nem kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére a termelési hulladékok
kezelése során, ennek ellenére az ipari és szolgáltató vállalkozások döntő többsége a
közszolgáltatást veszi igénybe keletkező hulladékaik elszállítására.
A képződő termelési hulladékok a vállalkozások tevékenységi köréhez kapcsolódnak, nagyobb
részben nem veszélyes.
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014.
(XII. 11.) Korm. rendelet hatályba lépésével, illetve a VM-OKIR HIR (Hulladékgazdálkodási
Információs Rendszer) segítségével a hulladékok keletkezésének és kezelésének nyomon
követése egyre könnyebb, így egyre megbízhatóbb adatok állnak majd rendelkezésre.
A termelési hulladékok speciális csoportjába tartoznak az építési, bontási hulladékok, melyek
forrása részben a lakossági megbízásából történő kivitelezés, továbbá a vállalkozások által
kezdeményezett fejlesztések.
Az építési, bontási hulladékok kezelésére Lovasberény területén nincs lehetőség, illetve a
lerakási járulék megjelenésével jelentősen drágult az építési, bontási hulladékok lerakási díja. Ez
sajnálatosan az illegálisan lerakott építési, bontási hulladékok ismételt növekedését vonja maga
után.
Egyéb hulladékgazdálkodási jellemzők
Lovasberény 099/6 és 099/9 hrsz. alatti ingatlanon B3 alkategóriájú nem veszélyes
hulladéklerakó üzemelt. A lerakó 2009-ben 29545/2008. ügyszámon és 10393/2009.
iktatószámon rekultivációs engedélyt kapott.
A lerakó rekultivációja a Közép-Duna Völgyi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
vezetésével KEOP támogatással történt meg 2014. évben.
A Lovasberény 099/6 és 099/9 hrsz. alatti ingatlanon, a felhagyott homokbánya területén
kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése az 1960-as évektől kezdődött. A
Környezetvédelmi Hatóság 40985-8/1999. számon környezetvédelmi működési engedélyt adott
a hulladéklerakó működtetésére és felhagyására vonatkozóan.
A hulladéklerakó kommunális szilárd hulladékot tartalmaz, a szilárd hulladék tárolására használt
terület nagysága mintegy 10600 m2. A hulladéklerakó 1960 és 2000 között üzemelt, hulladék
elhelyezés már nem történik.
A hulladéklerakón ténylegesen lerakott hulladék becsült mennyisége kb. 40.000 m3. A
hulladéklerakó 2000. évi bezárását követően a durva tereprendezést elvégezték, a depónia teljes
területét helyi finomhomokos anyaggal lefedték. A hulladéktömeg konszolidálódott,
süllyedések, konszolidációs repedések nem észlelhetőek.
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A lerakó területén működő figyelőkutak vizsgálati eredményei alapján a terület talajvizének
nitrát- illetve ólomtartalma jelentősen meghaladta a vonatkozó jogszabályban megállapított „B”
szennyezettségi határértékeket. Nitrát tekintetében hatszoros, míg ólom tekintetében
huszonkétszeres volt a határérték túllépés.
Fentiek alapján kármentesítési eljárás lefolytatására került sor, Lovasberény Község
Önkormányzatát a Környezetvédelmi Hatóság részletes tényfeltárás elvégzésére kötelezte.
A Diós utcai árok mélyvonulatában nagyobb mennyiségű zöldhulladék, építési törmelék és lom
hulladék van.
4.2.5. ZAJTERELÉS HELYZETE
Lovasberény település egyes területein kialakuló zajterhelés az ipari, kereskedelmi, szolgáltató
tevékenységek és a közlekedés kibocsátásaiból tevődik össze.
Üzemi és szabadidős zajterhelés
Üzemi és szabadidős tevékenységek esetén a zajterhelési határértéket jogszabály szabályozza:
11. számú táblázat: Zajterhelési határértékek üzemi és szabadidős tevékenységek esetén
Határérték (LTH) az
LAM
Sorszám

Zajtól védendő terület

megítélési szintre*
(dB)
nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

2.

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

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

A településen nincs jelentős zajkibocsátást okozó telephely. Ipari jellegű (termelő tevékenység)
zajforrások becsült száma a településen 10-15, a VM-OKIR WEB adatbázis szerint
zajkibocsátási határérték megállapítása nem történt sem egységes környezethasználati
engedélyben, sem önálló határozatban. Ennek alapján valószínűsíthető, hogy termelési, vagy
szolgáltatási tevékenységekből zajtól védendő területeket a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határérték feletti zajterhelés nem
éri, illetve a zajvédelmi hatásterületek nem érik el a védendő övezeteket.
Közlekedés zajterhelése
Közlekedési zaj szempontjából a 4.2.1. Levegő minősége c. fejezetben bemutatott 5 meghatározó
útszakasz mentén kialakuló zajterhelést vizsgáljuk elsődlegesen.
A mértékadó átlagos napi forgalmat (ÁNF) a 9. számú táblázat tartalmazza.
A zajterhelés számítását a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének
részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében
Bruckner Attila

Juglans Alba Bt.

28

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

megadott számítási módszer szerint vizsgáljuk. A számításhoz szükséges további adatokat az
alábbi táblázatban foglaltuk össze:
12. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak zajterheléséhez szükséges kiinduló adatok
belterületen belül
Paraméterek

Útburkolat
érdességi
tényező
Sebesség (km/h)

Vizsgált útszakaszok
811. sz. közút
811. sz. közút
11+317 és
18+350 és
18+350 kmsz.
34+793 kmsz.
között
között

8119. sz. közút
3+326 és
14+232 kmsz.
között

8119. sz. közút
14+232 és
25+585 kmsz.
között

8117. sz. közút
3+154 és
17+131 kmsz.
között

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

50

50

50

50

40

Ezen kiindulási paraméterek mellett az egyes útszakaszok mentén referencia távolságban várható
hangnyomásszinteket az alábbi táblázat foglalja össze:
13. számú táblázat: Fontosabb közlekedési útvonalak várható zajterhelése referencia
távolságban (dB)
Paraméterek

Zajterhelés nappal
Zajterhelés éjszaka

8119. sz. közút
3+326 és
14+232 kmsz.
között
70,0
61,9

8119. sz. közút
14+232 és
25+585 kmsz.
között
67,2
58,9

Vizsgált útszakaszok
811. sz. közút
811. sz. közút
11+317 és
18+350 és
18+350 kmsz.
34+793 kmsz.
között
között
70,7
69,5
62,7
61,6

8117. sz. közút
3+154 és
17+131 kmsz.
között
67,3
59,3

A közlekedési zaj terhelésére a határértékeket a vonatkozó jogszabály tartalmazza.
14. számú táblázat: Zajterhelési határértékek közlekedési zaj esetén
Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre*
(dB)

Sorszám

Zajtól védendő terület

az országos
közúthálózatba
tartozó
kiszolgáló úttól,
mellékutaktól, a
lakóúttól származó
települési
zajra
önkormányzat
tulajdonában lévő
gyűjtőutaktól és
külterületi
közutaktól, a vasúti
mellékvonaltól és
pályaudvarától, a
repülőtértől, illetve
a nem nyilvános felés
leszállóhelyektől**
származó zajra
nappal
06-22
óra
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nappal
06-22
óra

éjjel
22-06 óra

az országos közúthálózatba
tartozó gyorsforgalmi utaktól
és főutaktól, a települési
önkormányzat tulajdonában
lévő belterületi gyorsforgalmi
utaktól, belterületi elsőrendű
főutaktól és belterületi
másodrendű főutaktól, az
autóbusz-pályaudvartól, a
vasúti fővonaltól és
pályaudvarától, a repülőtértől,
illetve a nem nyilvános fel és
leszállóhelytől*** származó
zajra

nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra
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1.

Üdülőterület, különleges
területek közül az egészségügyi
terület

50

40

55

45

60

50

2.

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

55

45

60

50

65

55

3.

Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), a vegyes terület

60

50

65

55

65

55

4.

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

A 8119. sz út keresztülhalad a belterületen, a közúti járműforgalom nagysága nem jelentős, az
úttengelytől mért legalább 15 m-es távolság már biztosítja a lakóövezetek megfelelő mértékű
zajterhelését.
A 811. és 8117. számú út esetében a falusias, kisvárosias beépítésű övezetek esetében az
úttengelytől mért legalább 27 m-es távolság már biztosítja a lakóövezetek megfelelő mértékű
zajterhelését. Mindkét út nagyobb részben külterületen halad, ahol nem érint zajtól védendő
területeket.
A településen áthalad a Bicske-Székesfehérvár egyvágányú nem villamosított vasúti vonal,
azonban a személyforgalom megszűnt, teherforgalom is csak ritkán zajlik (a SzékesfehérvárLovasberény szakaszon), így határérték feletti zajterelés a vasúti forgalomból nem várható.
4.2.6. ÉLŐVILÁG ÁLLAPOTA
Flóra
A vizsgált terület a Magyarország nagy részén elterülő Pannóniai Flóratartomány (Pannonicum)
Dunántúli-középhegység flóravidékének (Bakonyicum) Vértes és Bakony flórajárásába
(Vesprimense) tartozik. A flórajárásra a táblás mészkő- és dolomithegységek jellemzők, ahol a
csapadékosabb klíma hatására a magasabb tengerszint feletti területeken vagy azonálisan az
északi lejtőkön már alacsonyabban is viszonylag nagy kiterjedésű gyertyános-tölgyesek és
bükkösök terülnek el, ugyanakkor már erősebb a szubmediterrán hatás és számos ilyen
elterjedésű flóraelem, köztük örökzöld fajok is előfordulnak.
A jellegzetesebb potenciális erdőtársulások közül említést érdemelnek a következők:
 cserszömörcés karsztbokorerdők (Querco-pubescenti-Cotinetum)
 molyhos cseres tölgyesek (Orno-Quercetum pubescenti-cerris pannonicum)
 cseres kocsánytalan tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris pannonicum)
Gyakoriak a sziklagyepek (Caricetum humilis, Diplachno-Festucetum sulcatae, Festucetum
glaucae hungaricum stb.). Jellegzetes lágyszárú fajok a nádtippan (Calamagrostis neglecta), a
magyar gurgolya (Seseli leucospermum), a borzas peremizs (Inula hirta), a sugaras zsoltina
(Serratula radiata). A művelés visszaszorulása és az élőhelyek felaprítása következtében nagy
az inváziós terhelés: különösen az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és a magas aranyvessző
(Solidago gigantea) jelenléte meghatározó.
Az erdőterületeket elsősorban közép- és időskorú keménylombú erdők fedik. Az erdők átlagos
évi folyónövedéke 2,5–3,5 m3/ha között változik. A mezőgazdasági területhasznosítás
jelentősebb kultúrái a búza, a kukorica és a silókukorica.
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A Lovasberényi-hát kistáj növényzete egykor nyílt és zárt lösztölgyesek uralta táj lehetett, kisebb
szárazgyep-foltokkal, a szélesebb patakvölgyekben ártéri erdőkkel. Napjainkra ebből kevés
maradt. Az erdőket két nagyobb és néhány kisebb erdőfolt képviseli, sok jellegtelen állománnyal
és akácossal. A karakteresebb erdők többnyire a löszön kialakuló elegyes tölgyesekre
hasonlítanak (tölgyfajok – Quercus spp., mezei juhar – Acer campestre, virágos kőris – Fraxinus
ornus, magas kőris – F. excelsior, mezei szil – Ulmus minor, húsos som – Cornus mas,
kányabangita – Viburnum opulus), gyepszintjükben üde, többnyire kora tavaszi (keltikefajok –
Corydalis spp., kisvirágú hunyor – Helleborus dumetorum, salátaboglárka – Ranunculus ficaria)
és száraz erdei fajokkal (bajuszos kásafű – Piptatherum virescens, baracklevelű harangvirág –
Campanula persicifolia), de előfordulnak már a mészkedvelő tölgyesekre emlékeztető erdők is.
A legfajgazdagabb, ligetes lösztölgyesek a Csaplári-erdőben maradtak meg (cserszömörce –
Cotinus coggygria, erdei gyöngyköles – Buglossoides purpureo-coerula, gyöngyvirág –
Convallaria majalis, fekete lednek – Lathyrus niger, sugaras zsoltina – Serratula radiata,
selymes peremizs – Inula oculus-christi, hengeres peremizs – I. germanica, apró nőszirom – Iris
pumila, macskahere – Phlomis tuberosa). Az erdők legnagyobb része azonban idegenhonos
fafajok uralta állomány.
A gyepes vegetáció leginkább a löszbe vágódott völgyek oldalain maradt fenn, ahol – a ritka
erdőfoltok mellett – cserjések és száraz gyepek találhatók. A D-ies oldalakat löszpuszta gyepek
maradványai jellemzik (buglyos zanót – Chamae cytisus austriacus, tavaszi hérics – Adonis
vernalis, pusztai meténg – Vinca herbacea, aranyfürt – Aster linosyris, kései pitypang –
Taraxacum serotinum). Az É-ias oldalakban található erdőssztyeprétek számos, ebben a
tájtípusban ritka fajt őriznek (piros gólyaorr – Geranium sanguineum, magyar aszat – Cirsium
pannonicum, szarvaskocsord – Peucedanum cervaria, sátoros margitvirág – Tanacetum
corymbosum, bérci here – Trifolium alpestre, bakfű – Stachys officinalis). A nagyobb patakok
mellett vízpartra jellemző vegetáció is előfordul (vízparti mocsarak, nádasok, mocsár rétek,
sásrétek, pionír füzesek).
Gyakori élőhelyek: RC, OC; közepesen gyakori élőhelyek: D34, B1a, OB, P2b, L2x, L1, H5a,
P2b, RB, P2a; ritka élőhelyek: B5, RA, J5, H4, D6, B3, B2, M2, J6, H5b, A1, M8. Fajszám: 400–
500; védett fajok száma: 20–30; özönfajok: aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 1, akác (Robinia
pseudoacacia) 4.
Fauna
A Keleti-Bakony állatföldrajzi szempontból a Magyar Középhegység (Matricum)
faunakörzetének dunántúli-középhegységi (Pilisicum) faunajárásának Bakonyicum faunatáját
jelenti.
Természetvédelmi jelentőség
Lovasberény terülte a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága működési területére esik. A
település területén ez alábbi védettségű területek találhatók:
• Natura 2000 SAC terület: Velencei-hegység HUDI 20053,
• Országos védett terület: nincs
• Országos Ökológiai Hálózat elemei:
o magterület,
o ökológiai folyosó,
• Helyi védett terület: nincs.
Ex lege védett források:
• Vizes-forrás,
• Antal-forrás,
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•

János-forrás,

Ex lege védett földvárak:
• Mihályvár
• Szűzvár
Lovasberény DNy-i határa a Vértes Naturpark határával közös.
Lovasberény a Bakony és a Velencei-hegység között húzódó, változatos táji-természeti és
tájtörténeti adottságokkal rendelkező település. Jelentős értéket képviselnek egyes tájképileg és
ökológiailag is értékes, természetközeli állapotú területrészei, védett növény- és állatfajok
élőhelyei, valamint egyedi tájértékei. Ezek az értékek a tájvédelemben is megmutatkoznak.
Lovasberény település közigazgatási területe egyaránt érintett Natura 2000 területtel (Velenceihegység), ex lege védett természeti értékekkel (földvár) illetve számos egyedi tájértékkel. A
település országosan is jelentős kultúrtörténeti értéke a Cziráky-kastély és annak közel 120
hektáros hajdani kastélyparkja.
Erdők állapota
Lovasberény és térsége a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának működési
területére esik, a Mezőföldi Erdőtervezési körzet része.
A művelésre tervezett erdőrészleteket és tagokat az alábbi ábra szemlélteti:
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5. számú ábra: Erdőtervezett erdőrészletek

Az erdőgazdasági tájhasznosítás a község É-i és központi területén alárendelt, D-i részén viszont
domináns, meghatározó. Ez a nagy területű (közel másfél ezer hektár), összefüggő erdőterület a
Velencei-hegység része. Többnyire cseres-tölgyes, ritkábban akácos erdőállományok. A
belterülettől É-ra leginkább spontán megtelepedett akácosok vagy erősen elegyes, vegyes
fajösszetételű erdőfoltok találhatók. A térségben gyakoriak a mozaikosan, a völgytalpakon,
vízfolyások és utak, mezsgyék mentén kialakult erdőfoltok, -sávok. A hajdani kastélypark nagy
része szintén erdőként nyilvántartott és üzemtervezett.
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4.2.7. ÉPÍTETT KÖRNYEZET
Lovasberény Község közigazgatási területén többféle tájhasználat található, mely tükröződik a
tájszerkezetben. A tájhasználat diverzitása (sokfélesége) a két kistáj (Lovasberényi-hát és
Velencei-hegység) határvonalának természeti adottságaiból következik. Lovasberény Község
területén a települési tájhasználat a közigazgatási terület körülbelüli közepén, egy tömbben
elhelyezkedő belterületre koncentrálódik. Jelentős külterületi lakott hely nincs.
Lovasberény település nagyobb részére a kertes, családi házas, falusias jellegű beépítés a
jellemző. A családi házas területekhez kis-közepes méretű kertek tartoznak, a kertek zöldfelületei
nagyrészt díszkerti, illetve haszonkerti jellegűek, a „hátsókerti” növénytermesztés egyre inkább
visszaszorul. A családi házas területek zöldfelülete településökológiai szempontból jelentős
tényező, hiszen ez a növénytömeg kondicionáló zöldfelületként (párologtatás, szélfogó, porfogó
hatás) hat a település egészére.
Az egyes lakóingatlanok kertjei rendkívül változatos minőségűek a lakók habitusához, idejéhez,
igényéhez, összeségében talán az egyének (családok) életmódjához és kertkultúrájához
alkalmazkodik, azt mutatja a külvilág (a településkép) felé. Több jó példa található, de vannak
olyan kertek, amelyeket elhanyagolnak, kültéri raktárnak használnak, feleslegesen leburkolnak
vagy nem kellően gondoznak stb. A településkép szempontjából rendkívül fontos, hogy a
lakóingatlanok kertjei az utca felé milyen képet mutatnak, milyen az elő- és oldalkert képe,
növényzete, használnak-e sövényt kerítésként, vannak-e olyan növények, amelyeknek lombja a
közterületre nyúlik stb. A hajdani zártkertek (Mihályvár/Cser-hegy környezetének) ingatlanjai is
hasonló adottságokkal jellemezhetők
Lovasberény település közigazgatási területén első- vagy másodrendű főútvonal nem érinti,
országos vagy nemzetközi jelentőségű útvonal nem vezet keresztül. Lovasberényt csak a
regionális közlekedésben jelentős útvonalak érintik. Öt irányból közelíthető meg a település,
melyek a következők (szomszédos települések szerint): Vértesacsa, Vereb, Nadap, Pátka és
Csákvár. A belterületi utak mindegyike aszfaltburkolattal ellátott, a külterületen inkább a
földutak dominálnak és tárják fel a tájrészletet.
Lovasberény Községnek jelenleg vasútállomása vagy vasúti megállóhelye nincs. A belterület
DK-i részén haladt a Bicskét Székesfehérvárral összekötő, ma már nem üzemelő vasútvonal
(nincs sem személy-, sem teherforgalom). Légi közlekedés nem jellemző. Repülőtér a közelben
nincs. A település vízfolyásai vízi közlekedésre nem alkalmas méretűek. Kiépített kerékpárút
Lovasberény Község területén nincs.
Lovasberény Ny-i szélén található a romjaiban is elegáns és szép Cziráky-kastély arányosan
kialakított épületegyüttese, a monarchista Cziráky család valamikori otthona. A XV. századi
alapokkal rendelkező műemlékegyüttes fénykorát az 1800-as években élte, ekkor kapta
jellegzetesen klasszicista formáját. A főépülethez csatlakozó mellékszárnyak egy igen kedvező
akusztikájú belső udvart ölelnek körül, melyben valaha igényesen kialakított díszkert pompázott.
Az épületegyütteshez egykor pompás, messze földön híres tájképi jellegű kastélypark tartozott,
melyben vadászház, halászkunyhó, kerti pavilonok, és egy, a délszaki növénygyűjtemény
számára létesített üvegház is volt. A kastély főépületének közelében áll a műemlékegyüttes
ékszerdoboza, a ma is megcsodálható, barokk stílusban épült kastélykápolna. Belső terének
rokokó stílusú freskóit gyaníthatóan Dorffmeister István, korának híres festője festette.
A kastély körüli 120 hektáros térség angolkerté alakítását 1804-ben kezdte gr. Cziráky Antal.
Fénykorában (1850 táján) még a szőlőhegy is a park része volt. Több leírás említ két különösen
szép régi hársfát a kastély főbejárata előtt (ezek már nincsenek). Jelenleg esetleges képet mutat.
Faállományát a II. világháború után kiirtották, de itt-ott még most is hatalmas ősfák állnak.
Hajdani kerítését elhordták az "oroszlános kapu" két kőoroszlánja magában áll, az ún.
"keszegkapu" nyoma sem látható már. A kastélyparkban a tó mellett található a II.
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világháborúban Lovasberényben elesett katonák sírkertje. 14 magyar és egy német katona
alussza itt örök álmát.
Településszerkezet:
A belterületi településszerkezetre, telekstruktúrára vonatkozóan elmondható, hogy az adottságok
kereteiben rendezett, derékszögű utca elrendezéssel, megfelelő szabályozási szélességgel,
egységes telekkiosztással kialakított.
A korabeli település északnyugati oldalán került megépítésre a Cziráky kastély. A települést
északról mezőgazdasági termelésre alkalamas szántóföldek, délről a Lujza-major, és halastava,
valamint a Rovákja patak határolja.
Keletre a János-hegy terül el, melynek oldalát szőlőültetvények, gyümölcsösök borítják. A hegy
északnyugati oldalán található a bronzkori földvár Mihály vár. A település rendelkezik
önkormányzati fenntartásban lévő óvodával mely 4 csoportban 100 férőhelyet biztosít, általános
iskolával, amely mintegy 170fő tanulót foglalkoztat, valamint egy közművelődési könyvtárral,
mely több mint 10ezer könyvvel rendelkezik.
AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM
Műemlékek, helyi építészeti értékek
A településen a nyilvántartott műemlék az alábbi:
Ssz

Törzsszám Azonosító

Cím

Név

Védelem

Helyrajzi szám

M-1

1714

3674

Kossuth
Lajos utca

R.k. templom

Műemlék
II.

278/3

M-2

1715

3676

Kossuth
Lajos utca
84-86.

Ref. templom

Műemlék
II.

260

M-3

1716

3672

Belmajor

volt Cziráky
kastély

Műemlék
I.

1011/1, 1011/2

M-4

8800

3671,
15952,
15953

Arany János
utca 17.

Lakóház és
gazdasági
épület

Műemlék
II.

121

M-5

9670

3673

Jókai Mór
utca 13.

Népi lakóház

Műemlék
II.

130

M-6

9707

3675

Kossuth
Lajos utca Vörösmarty
Mihály utca
sarok

M-7

10879

3670

Széchenyi
utca

Bruckner Attila
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II.
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Présház

Általános
műemlék
III.

3306

Présház-pince

Általános
műemlék
III.

4117

22126

R.k.templom
ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
környezet

278/6, 278/4, 37,
38, 40, 267, 268,
269, 270

22128

Ref. templom
ex-lege
Műemléki
műemléki
környezet
környezete

278/6, 261, 239,
240, 241, 242,
258, 50, 51, 52

17361

0182, 1009, 1010,
278/5, 0183/3,
volt Cziráky
954/2, 935, 934,
932, 931, 930,
kastély ex-lege Műemléki
műemléki
környezet 1012/1, 353, 352,
316/1, 316/2, 315,
környezete
314, 278/6, 1/1,
1/2

22124

Lakóház és
122, 127/2, 127/1,
gazd.ép. ex- Műemléki
120, 167/3, 175,
lege műemléki környezet
176, 177
környezete

M-8

9209

3677

Nagydiósidűlő

M-9

9719

3678

Nagydiósi
dűlő 325.

MK1

MK2

MK3

MK4

1714

1715

1716

8800

MK5

9670

22125

MK6

9707

22127

MK7

10879

22123

Népi lakóház
ex-lege
műemléki
környezete
Szent Flóriánszobor ex-lege
műemléki
környezete
Zsidó temető
ex-lege
műemléki
környezete

Műemléki
108, 107, 129,
környezet 131, 141, 155, 154
Műemléki 1011/2, 1012/1,
környezet 314, 278/6, 1/1, 4
Műemléki
környezet

030/12, 658, 660,
641, 602/3, 594,
593, 592, 591

A településképvédelmi rendelettel megállapított helyi védett építmények a településen
nincsenek.
Régészeti területek
A régészeti területek típusai:
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A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak
A régészeti területek a három típusba sorolandók be:
a) Régészeti lelőhely
b) Fokozattan védett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely
c) Régészeti érdekű területek
Lovasberény község közigazgatási területét 14 nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. További
két lelőhely a közhiteles nyilvántartásba történő felvétele folyamatban van..
A településen fokozottan végett, vagy kiemelten védett régészeti lelőhely és régészeti érdekű
terület nem található.

Lelőhely neve

Lelőhely
azonosító
21666

Szűzvár

22004

Mihályvár

22005

Lelőhely
jellege

Lelőhely kora

szórványlelet
vár
vár

kora avar kor
vatyai kultúra
vatyai kultúra

temető

vatyai kultúra

22006

Szöszvári
temető
Alsótelek

épület
általában
telep általában
telep általában
temető

32107

Kastély

37474

Parragi-dűlő

épület
épület
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)

római kor
kelta
vatyai kultúra
dunántúli
vonaldíszes
kerámiakottafejes
és
zseliz
újkor
török kor
újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor

37475

Bruckner Attila

Lujza-major,
Hörcsög-dűlő

telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)

középkor

bronzkor

Helyrajziszámok
0112/5
1186, 1189,
1222, 1223,
1225, 1229,
1232, 1234,
1220, 1228,
1226, 1227
0112/5
7008/1,
7010/2

1190,
1224,
1231,
1221,
1230,

7009/1,

0182, 1009, 1011/1,
1011/2, 1010
0161/6,
0161/7,
0161/8,
0161/9,
0161/10,
0161/11,
0161/12, 85, 86, 87,
88, 89, 0161/17,
0161/18,
0161/19,
0156, 0150/1, 0151,
0152, 0153
0142/2, 0132/3, 0138

középkor
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37476

37477

95271

János
dűlő

Mezei- telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
János Mezei- telepnyom
dűlő II.
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
Favágó
telepnyom
(felszíni)

95273

János Mezei- telepnyom
dűlő III.
(felszíni)
96513
Fácános
telepnyom
(felszíni)
96831
Verebi
útra- telepnyom
Felső-dűlő
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
97225
Kazal-hegy
villa
alatt
nyilvántartásba Parragi-dűlő II telepnyom
vétel alatt
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
nyilvántartásba Parragi-dűlő III telepnyom
vétel alatt
(felszíni)
telepnyom
(felszíni)
szórványlelet
szórványlelet

újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor
római kor

0159/2,
0166/8,
0166/10,
0166/12,
0166/14,
0166/16

0162/2,
0166/9,
0166/11,
0166/13,
0166/15,

középkor
újkőkor-középső
neolitikum
bronzkor

0159/1, 0159/2, 0160,
0162/2,
0166/4,
0166/5,
0166/6,
0166/7

római kor
középkor
késő középkor

37, 38, 32, 33/1, 35

késő középkor

0166/1, 0166/2, 0165,
0166/3
0199/3,
0199/7,
0199/8
078/1, 078/3, 078/5,
082, 083/12

római kor
bronzkor
középkor
római kor
őskor
római kor
Bronzkor
római kor

099/26,
099/27,
099/28, 099/29
0150/6*, 0150/7*

0150/9*, 0150/10*,
0150/11*,0150/12*,
0150/13*, 0157/1*,
0157/2*, 0144*

késő avar kor
kora Árpád kor

*-al jelölve a nyilvántartásban még nem szereplő ingatlanokat
4.2.7. TÁJVÉDELMI ÁLLAPOT
Fejér Megye Közgyűlése által kihirdetett, Fejér megye Területrendezési tervéről szóló 7/2020.
(II. 28.) sz. rendelet tájképvédelmi terület övezetébe sorolja a település belterületének D-i
szegélyterületeit és külterületének D-i részét. Ezek főként a település tájképvédelmi szempontból
értékes részeit (kastéllyal és kastélyparkkal együtt), külterületének D-i részén elterülő szőlő- és
Bruckner Attila
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gyümölcsöskerteket (hajdani zártkertek) illetve a Velencei-hegység nagy, összefüggő
erdőterületét foglalják magukba.
A tájképvédelmi terület övezete azokat az országos és térségi szempontból jelentős területeket
foglalják magukba, amelyeket a tájkép védelme érdekében a törvény (MaTrT) a
területfelhasználási kategóriák kijelölésére, valamint a bányászati tevékenységre és a
közműrendszerek elhelyezésére állapít meg szabályokat. Meghatározza ezen túl a
településrendezés eszközeiben alkalmazandó szabályokat, melyek az övezet települési szintű
lehatárolását és védelmét biztosítják. Ezeken a területen csak olyan területfelhasználási kategória
jelölhető ki a településrendezés során, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti.
Ökológiailag, tájképileg értékes területek, természetközeli élőhelyek:
Natura 2000 jelölő társulások: keményfás ligeterdők, pannon gyertyános-tölgyesek, pannon
molyhos tölgyesek, euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek és pannon cseres-tölgyesek.
Egyéb tájelemek: Cziráky-kastély parkja, utakat, vízmosásokat, patakokat, mezsgyéket kísérő
zöldsávok, erdősávok, fasorok, szántóföldek között mozaikszerűen megjelenő erdőfoltok,
erdőterületek, vízfolyások és tavak. A fent említett élőhelyek többsége Natura 2000 védettségű,
kultúrtörténeti (műemléki) védelem alatt áll (Cziráky-kastély) és/vagy az Országos Ökológiai
Hálózat legmagasabb szervezeti egységéhez, a magterülethez tartoznak.
A tervezett módosítások a tájképet lényegesen nem változtatják meg, a táj évszázadok során
kialakult jellege a jövőben megmarad, a meglévő táj jellegzetességeinek jelentős változása nem
várható, illetve a táj értékes élőhelyeinek ökológiai viszonyai és kedvező tájképi adottságai
továbbra is érvényesíthetők. A településszerkezeti előírások módosítása során a jövőben a
tájképvédelmi érdekek nem sérülnek.
4.3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK LEÍRÁSA
ÉS MINDEZEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA, HA A TERV NEM VALÓSULNA MEG
Lovasberény esetében környezeti konfliktus hat környezeti elem esetében áll fenn az alábbi
módon:
•

•

Levegőminőség-védelem:
o A hígtrágyás rendszerű sertéstartás, valamint a hígtrágya szántóterületekre
történő kihelyezése időszakosan jelentős bűzhatással terhelheti a levegőt. Az
időjárási viszonyoktól függően a bűz nem csak a telephely közvetlen
környezetében, hanem a lakóterületeken is érezhető, ezért különös gondot kell
fordítani a technológiai utasítások és bűzcsökkentési intézkedési tervekben
foglaltak betartására.
Felszín alatti vizek védelme
o A Lovasberényi vízbázis védőterülete érinti Lovasberény belterületének jelentős
részét. A Lovasberényi vízbázis területhasználatból fakadó veszélyeztetettsége
jelentős. Oka a belterület (27%) és a mezőgazdasági művelés alatt álló területek
(54%) magas együttes aránya a védőterületen. Új funkciók telepítése esetében
figyelembe kell venni a jogszabályi és a hatósági határozati előírásokat, és az új
tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy a felszín alatti vizek minőségét ne
veszélyeztesse.
o A településen még nem épült ki a közcsatorna hálózat, így az ingatlanokon a
szennyvíztárolóban gyűjtött szennyvíz szennyezheti a talajt és a felszín alatti
vizeket. A településen a szennyvízelvezető és tisztító rendszer kiépítésével ez a
probléma megoldható.
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•

•

•

•

Felszíni vizek védelme:
o A terület lejtésviszonyai követeztében a területre hulló csapadékvizek befogadója
a Rovákja-patak (melynek végső befogadója a Velencei-tó). Ezért mind a
mezőgazdaság, mind a közlekedés esetében különös gondot kell fordítani a
szennyezőanyagok bemosódásának csökkentésére.
o A település területének egy része mélyebben fekvő, elöntés-veszélyeztetett
terület. Az egykori település figyelembe vette ezen morfológiai adottságokat,
azonban a település fejlődése nem minden esetben számolt az elöntés-veszéllyel.
Új funkciók telepítése esetében figyelembe kell venni a morfológiai és
belvízviszonyokat, és az új tevékenységeket úgy kell tervezni, hogy a felszíni
vizek minőségét még egy magas belvízzel járó időszak se veszélyeztesse.
o A magas talajvízállású területeken különösen fontos feladat a szennyvíz zárt
közcsatornával történő összegyűjtése és tisztítása, mivel a zárt
szennyvíztárolóban gyűjtött szennyvíz, amennyiben a tároló vízzárósága nem
megfelelő, emelheti a talajvíz szintet és szennyezheti a talajvizet, belvíz esetén
pedig a Rovákja-patak befogadó vizét is.
Közlekedés zajterhelése:
o A 811. számú út belterületi szakaszai zajtól védendő lakóövezetek mellett
húzódnak, ahol mind nappali, mind éjszakai időszakban előfordulhat határérték
feletti zajterhelés.
Vizuális környezetterhelés:
o A településen több felhagyott katonai és ipari (bányászati) terület is van, amelyek
állapota jelentősen leromlott, így mind az épületek, mind a hajdani műtárgyak és
környező zöldterületek kedvezőtlen hatása megfigyelhető.
o A Cziráky kastély erősen leromlott állapota.
Élővilág- és tájképvédelmi, valamint zöldfelületi konfliktusok:
o közparkok hiánya ↔ lakossági rekreációs igények
o felszíni és felszín alatti közművek ↔ útfásítás
o közterületre ültetett gyümölcsfák (leesésveszély, szennyezett gyümölcsök,
lehullott gyümölcs piszkító hatása stb.)
o legelők, kaszálók, gyepterületek becserjésedése, beerdősülése
o a nem művelt kertes mezőgazdasági területek beerdősülése
o illegális hulladéklerakás a külterület egyes pontjain, elsősorban a
településszéleken, a bel-külterületi határ közelében, gépjárművel könnyen
elérhető helyeken; a hulladék fajtája többféle, elsősorban lakossági, zöld és építési
hulladék található
o bel- és külterületi zúzalékolt- és földutak kiporzása a forgalom során
o a közúti forgalom és az elektromos légvezetékek veszélye az állatvilágra (elütés,
madárpusztulás stb.)
o özönfajok (fehér akác, bálványfa) terjedése a teljes közigazgatási területen (külés belterület egyaránt)
o mezsgyék, fasorok, mezővédő erdősávok hiánya a nagytáblás szántókon
o alig fásított, így nem kellően tájbaillesztett ipari és mezőgazdasági üzemek
látványa
o településfásítás hiánya
o felszín feletti közművek (légvezetékek, tartóoszlopok) bel- és külterületen
egyaránt
o elhanyagolt vagy romos belterületi épületek építmények, magánkertek
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4.4. A

TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST
KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

A felülvizsgálat során tervezett változások jelentős része a már ténylegesen folytatott
tevékenységeket követik, illetve a korábban tervezett intenzív területhasználatok helyett
mérsékeltebb felhasználási célokat valósítanak meg.
4.4.1. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KÖZVETLEN IGÉNYBEVÉTELE, VAGY KÖRNYEZETTERHELÉS
Az új tervezett területhasználati funkciók megjelenésével az alábbi környezet-igénybevételek,
hatótényezők léphetnek fel módosítási területenként:
1. fejlesztési helyszín: Délnyugati fejlesztési területek
A hatályos terv szerint a tervezett különleges, kertvárosias lakó, zöldterület és véderdő
területek a tényleges használat szerinti mezőgazdasági területfelhasználásra változnak.
Várható hatótényezők:
Az érintett területen nem változnak a folytatott tevékenységek, így az új övezetek kialakításával
a jelenlegei terheléseken kívül további terhelés nem várható.
A tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a tevékenység ne okozhasson határérték feletti
terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín alatti
víz, valamint a földtani közeg semmilyen körülmények között se szennyeződhessen el.
2. fejlesztési helyszín: Halastó és környezete
Általános mezőgazdasági területek vízgazdálkodási és természetközeli területfelhasználásra
módosulnak.
Várható hatótényezők:
Az újterülethasználat a meglévő tényleges területhasználatot tükrözi, a természetközeli
területfelhasználás a mezőgazdasági felhasználásnál alacsonyabb intenzitást jelent, a
meglévőkhöz képest újabb hatótényezők nem várhatók.
3. fejlesztési helyszín: Kastély környéke
A kastély melletti meglevő kereskedelmi egység területe különleges terület helyett
településközponti területfelhasználás lesz.
Várható hatótényezők:
A módosítás a tényleges területhasználat és jogszabályi megfelelés érdekét szolgálja, az új
funkció nem jelenti újabb hatótényezők megjelenését.
4. fejlesztési helyszín: Északi fejlesztési terület
A település északi részén a lakó fejlesztési terület, a tervezett véderdő és a temető tartalék
terület mezőgazdasági területfelhasználású lesz.
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A megmaradó lakó fejlesztési területen tervezett közkertek kertvárosias lakóterületbe
kerülnek.
Várható hatótényezők:
A módosítások egy része a jogszabályi megfelelést biztosítja, további része a nagyobb mértékű
lakóterület fejlesztést optimalizálja. A megmaradó lakóterület kertvárosias besorolása magasabb
komfortfokozatú lakóingatlanok kialakítását szolgálja.
Új hatótényezők az új kertvárosias lakóövezettel jelennek meg, ezek:
• lakossági fűtésből és kapcsolódó gépjármű forgalomból származó legszennyezőanyag
kibocsátások,
• az új lakóingatlanok építése során a termőtalaj bolygatása,
• újabb kommunális célú vízfogyasztás és szennyvízkibocsátás,
• kommunális hulladékképződés,
• légkondicionálók és kapcsolódó gépjármű forgalom zajterhelése.
5. fejlesztési helyszín: Rovákja patak északi része
A tervezett zöldterület helyett közlekedési terület kijelölés.
Várható hatótényezők:
Az új közlekedési terület kijelölésével a Rovákja patak mellett új gépjármű közlekedésre
alkalmas út jelenik meg. A területhasználat alapján ezen út forgalma nem lesz jelentős,
elsősorban helyi közlekedési célokat szolgál ki, azonban a módosítási terület adottságai miatt
újabb lakóingatlanok kialakulása sem zárható ki.
Új hatótényezők:
• gépkocsi forgalom miatti légszennyezőanyag kibocsátás,
• járműforgalom zajterhelése.
6. fejlesztési helyszín: Kossuth és Rákóczi utcák tömbbelső
Falusias lakóterület helyett településközponti terület kijelölés.
Várható hatótényezők:
Az elsősorban intézményi funkciókat kiszolgáló területhasználat módosítás következtében a
szabályozás a meglévő ingatlanhatárokhoz igazodik, így vélelmezhetően újabb hatótényezők
nem lépnek fel.
Azonban a lakóterületek irányában megnövekvő településközponti felhasználás miatt az ÉK-re
fekvő lakóterületek védelme szükséges az esetleges zajhatás csökkentése érdekében.
7. fejlesztési helyszín: Kossuth utcai kertvégek
A Kossuth utcai telkek teljes területe falusias lakóterület lesz a korábban tervezett
kertvárosias lakó és közút és zöldterület helyett.
Várható hatótényezők:
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Az új lakóterület kialakításával a levegőterhelés, hulladékképződés, szennyvízterhelés és
zajterhelés jelent fokozottabb környezet-igénybevételt a jelenlegi területhasználathoz
(mezőgazdasági terület) képest.
Az egyes tevékenységek engedélyeztetésénél vizsgálni, illetve ellenőrizni kell, hogy a
tevékenység ne okozhasson határérték feletti terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy
kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín alatti közeg semmilyen körülmények között se
szennyeződhessen el.
8. fejlesztési helyszín: Gazdasági terület vasút mellett
A vasút és a Kinizsi utca közötti terület lakó és véderdő helyet a jelenlegi használat szerinti
gazdasági területfelhasználás lesz.
Várható hatótényezők:
A módosítás a tényleges területhasználat jogszabályi megfelelését szolgálja, így a meglévő
hatótényezőkön kívül újabb tényezők megjelenésére nem kell számítani.
Azonban a gazdasági terület lakóterületi irányában történő fejlesztése miatt a lakóterületek
védelmére – elsősorban levegő- és zajvédelmi szempontból – fokozottabb figyelmet kell
fordítani.
Az egyes tevékenységek engedélyeztetésénél vizsgálni, illetve ellenőrizni kell, hogy a
tevékenység ne okozhasson határérték feletti terheléseket, illetve az egyes létesítményeket úgy
kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín alatti közeg semmilyen körülmények között se
szennyeződhessen el.
9. fejlesztési helyszín: Lujza major
Véderdő helyett mezőgazdasági terület kijelölése.
Várható hatótényezők:
A módosítás részben a meglévő területhasználat lekövetését szolgálja, a területen jelenleg
gyümölcsös, illetve ligetes kertes területhasználat van.
A fennálló hatótényezőkön kívül esetleges gyümölcsös, vagy szőlő telepítésével az időszakos
munkálatok járhatnak levegőterheléssel (munkagépek kipufogó gázai), vagy zajterheléssel.
Az egyes tevékenységek engedélyeztetésénél vizsgálni, illetve ellenőrizni kell, hogy a
tevékenység ne okozhasson határérték feletti terheléseket, illetve az egyes tevékenységeket úgy
kell végezni, hogy a felszíni és felszín alatti közeg semmilyen körülmények között se
szennyeződhessen el.
10. fejlesztési helyszín: Tartalékterület kertvárosias lakóterületbe sorolás
Falusias lakóterület helyett kertvárosias lakóterület kijelölés történik.
Várható hatótényezők:
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A korábban tervezett területfelhasználás falusias volt, azonban a módosítási helyszín
mezőgazdasági területhasználatban van. Így teljesen új területhasználat alakul ki. A
hatótényezők az alábbiak:
•
•
•
•
•

lakossági fűtésből és kapcsolódó gépjármű forgalomból származó legszennyezőanyag
kibocsátások,
az új lakóingatlanok építése során a termőtalaj bolygatása,
újabb kommunális célú vízfogyasztás és szennyvízkibocsátás,
kommunális hulladékképződés,
légkondicionálók és kapcsolódó gépjármű forgalom zajterhelése.

11. fejlesztési helyszín: Rovákja-patak, halastó
A Rovákja-patak és a halastó környékén területfelhasználás változás a tényleges
használatnak megfelelően. Vízgazdálkodási és mezőgazdasági területek változásai.
Várható hatótényezők:
A módosítás a jelenlegihez
környezetterhelés várható.

(mezőgazdasági

és

vízgazdálkodási

terület)

hasonló

A helyes mezőgazdasági gyakorlat betartásával a felszíni vizek minőségére fokozott figyelmet
kell fordítani.
12. fejlesztési helyszín: Mocsarak, nádasok területei
Mezőgazdasági területek helyett természetközeli területek kijelölése.
Várható hatótényezők:
Új területhasználat nem alakul ki, a tervezett módosítás a természetesség irányába mutat.
4.4.2. A

MÓDOSÍTÁS KÖVETKEZTÉBEN FELLÉPŐ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOK,
AMELYEK KÖZVETETT MÓDON KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRHATNAK

A bemutatott módosítások legfontosabb összetevője az új falusias lakóterületek optimalizáltabb
kialakítása, a túlzott településfejlesztés visszafogása, illetve a már kialakult területhasználatok
jogszabályi megfeleltetése.
Ennek következtében a település vonzóbbá válhat családok letelepedésére, azaz a lakónépesség
emelkedése várható a kor igényei szerinti magasabb komfortfokozatú lakóingatlanok
kialakításával.
4.5. A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA ESETÉN VÁRHATÓ, A KÖRNYEZETET ÉRŐ HATÁSOK,
KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ELŐREJELZÉSE

A 4.4.1. fejezetben bemutatásra kerültek a tervezett módosítások következtében fellépő
hatótényezők. Az alábbiakban a módosítások jellege szerint foglaljuk össze a várható hatásokat.
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Mezőgazdasági, vízgazdálkodási és természetközeli területek kialakítása a tényleges
területhasználatnak megfelelően
Érintett helyszínek: 1., 2., 4., 11., és 12.
Környezetvédelmi szempontból a tervezett területhasználat módosítás kedvező, vagy az eredeti
területhasználatnak megfelelő mértékű, vagy a meglévőnél alacsonyabb környezetterhelés
várható.
Különleges területhasználat helyett településközponti területfelhasználás
Érintett helyszín: 3.
A módosítás a meglévő funkciók jogszabályi megfelelését szolgálja.
A fennálló környezeti hatások a létesítmények (élelmiszerbolt és vendéglő) fűtéséből származó
légszennyezőanyag kibocsátások alacsonyak, a környezeti levegő minőségét nem veszélyeztetik,
akárcsak a létesítményekhez kapcsolódó gépjármű forgalom sem.
Talajigénybevétellel nem kell számolni, tekintettel a már kialakult területhasználatra, illetve a
vízellátás és szennyvízkezelés is kialakult módon történik.
A keletkező hulladékok gyűjtésére és elszállítására az ingatlantulajdonosok rendelkeznek a
szükséges szerződésekkel.
Zajvédelmi szempontból az épületgépészeti elemek zaja, illetve kapcsolódó gépjárműforgalom
zaja jelentkezik. A környező ingatlanok beépítési és területhasználati viszonyai mellett
zajvédelmi szempontból a fennálló terhelések megfelelők.
Kertvárosias és falusias lakóövezetek kialakítása
Érintett helyszínek: 4., 2., 7. és 10.
A lakóépületek fűtése és melegvíz-ellátása járhat levegőterheléssel. A várható hőigények
kiszolgálására a telepítésre kerülő kazánok teljesítménye kisebb, mint 140 kW, így a várható
levegőterhelés csekély mértékű.
A kiszolgáló forgalom kisebb, nem számottevő intenzitása mellett a kapcsolódó közlekedés
levegőterhelése ugyancsak kisebb mértékű.
A várható tevékenységek nem járnak jelentős mértékű légszenyezőanyag kibocsátással,
technológiai pontforrások telepítése csak kisebb számban várható.
Vízigénybevétel a szociális vízfogyasztás, takarítás célú vízfelhasználás, ennek mértéke a
maximálisan 20-25 m3/d körül becsülhető.
Technológiai jellegű vízfelhasználás nem várható. Ezen esetekben a képződő technológiai
szennyvizek helyben történő gyűjtése, kezelése szükséges. A jelentkező vízigényeket a települési
vízellátó rendszer nagy biztonsággal szolgáltatni tudja.
A keletkező szennyvíz is ennek függvényében települési szennyvíz, mértékadó mennyisége 2025 m3/d körül várható maximálisan.
Talaj-igénybevétel csak az esetleges építés alatt várható, amikor is az alapozáshoz a felső
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. A 400 m2-t meghaladó alapozási munkák
esetében humuszmentési terv készítése szükséges. Az építést követően további talajigénybevétel már nem várható.
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A területhasználatból eredően a területen kommunális és termelési hulladékok képződésével kell
számolni. Az ingatlanhasználóknak a kommunális hulladékok gyűjtésére a közszolgáltatóval kell
szerződést kötniük. Speciális kezelést igénylő termelési hulladékok esetében a hulladékok
előírások szerinti elkülönített gyűjtése szükséges és megfelelő jogosultságokkal rendelkező
vállalkozások igénybevételével biztosítani kell a hulladékok hasznosítását, ártalmatlanítását.
További önálló hulladékáramot jelent a zöldterület fenntartásból kikerülő biológiailag bontható
hulladék, ennek szakszerű szállítására és kezelésére ugyancsak a közszolgáltatóval kell
szerződést kötni.
Zajterhelést jelenthet a kiszolgáló forgalom, azonban ennek kisebb intenzitása miatt terhelése
nagy valószínűséggel nem jelent érzékelhető többletterhelést.
Lakóterületek védelme érdekében a gazdasági területek határain javasolt többszintes védő
növénysáv kialakítása (pl. 10. helyszín).
Közlekedési felület kialakítása zöldterület helyett
Érintett helyszín: 5.
A tervezett módosítással feltáró út létesítése válik lehetővé, ami a Rovákja patak bal oldalán lévő
ingatlanok megközelítését teszik lehetővé. Az új közlekedési vonal terhelése várhatóan alacsony
lesz, csak helyi célokat szolgál ki, azonban újabb lakóingatlan kialakítását is maga után vonhatja.
Az útvonal levegővédelmi és zajvédelmi szempontból folyamatos vonalforrásnak minősül, a
várható terhelések határérték alattiak lesznek, sebességkorlátozási eszközökkel a tervelések
csökkenthetők.
Az útépítés során talajigénybevétel merül fel, a magas humusztartalmú feltalaj megfelelő
felhasználásáról gondoskodni kell.
A tervezés során figyelembe kell venni a Rovákja patak közelségét, illetve a tervezek úgy kell
elkészíteni, hogy az utat elöntés nem veszélyeztesse. Az útfelületről a csapadékvíz elvezetést
megfelelő módon meg kell tervezni.
Lakóépületek építéséhez a beépítési vonalat az elöntés-veszélyeztetettség figyelembe vételével
kell meghatározni.
Az építés során keletkező építési, bontási hulladékok kezelését a jogszabályi feltételek
betartásával kell végezni.
Ezen szempontok figyelembe vételével a tervezett módosítás nem jelent jelentős környezeti
hatást.
Falusias lakóterület helyett településközponti terület kijelölés
Érintett fejlesztési helyszín: 6.
A módosítás a szabályozási vonalak ingatlanhatárhoz való rögzítését szolgálják, vélelmezhetően
a meglévő beépítési viszonyok miatt újabb építmények építése csak korlátozott mértékben
várhatók.
A levegőterhelés legfeljebb egy-két épület esetében léphet fel, a szükséges hőteljesítmények nem
haladják meg a 15-50 kW-ot tüzelőberendezésenként.
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Vízigénybevétel a szociális vízfogyasztás és takarítás célú vízfelhasználás. Ennek mértéke
csekély, tekintettel a dolgozók várható létszámára, maximálisan 1-2 m3/d körül becsülhető. Ezt
a vízigényt a települési vízellátó rendszer nagy biztonsággal szolgáltatni tudja.
A keletkező szennyvíz a fogyasztás függvényében települési szennyvíz, mértékadó mennyisége
1-2 m3/d körül várható maximálisan. A szennyvizet a települési közcsatorna hálózatba kell
bevezetni, azt a rendszer fogadni tudja.
Talaj-igénybevétel csak az esetleges építés alatt várható, amikor is az alapozáshoz a felső
talajréteget kell eltávolítani, illetve a megfelelő alaptestet ki kell emelni. A humuszban gazdag
felső talajréteget építést követően vissza kell teríteni. A beavatkozási terület kiterjedése néhány
száz, m2, mely kiterjedés csekély mértékű az érintett területek kiterjedéséhez képest.
Az építést követően további talaj-igénybevétel már nem várható.
A területhasználatból eredően a területen kommunális hulladékképződéssel kell számolni.
Tekintettel a dolgozói létszámra, ennek mértéke 120-240 l/hét. A keletkező hulladékok előírások
szerinti elkülönített gyűjtése hulladékgyűjtő edényekkel megvalósítható. A területhasználóknak
a közszolgáltatóval szállítási szerződést kell kötniük.
A gépkarbantartás hulladékainak gyűjtésére a veszélyes hulladékok gyűjtési szabályainak
megfelelő gyűjtőhelyeket kell kialakítani.
Zajterhelés csak minimális mértékben várható az esetleges épületgépészeti elemek
zajkibocsátásból.
További zajterhelést jelenthet a kiszolgáló forgalom, azonban ennek alacsony intenzitása miatt
terhelése nagy valószínűséggel nem jelent számottevő többletterhelést.
Lakóterület és véderdő helyet a jelenlegi használat szerinti gazdasági területfelhasználás
Érintett helyszín 8.
A módosítás a jelenlegi meglévő területhasználat jogszabályi megfeleltetését szolgálja, így a
fennálló terhelések mellett újabb terhelések megjelenése nem várható.
A várható terhelése levegővédelmi szempontból a telephelyen működő terményszárító, illetve
egyéb tüzelőberendezések kibocsátásai. A fennálló terhelések határérték alattilak.
Talajterhelése a fennálló kialakult területhasználat miatt számítani nem kell.
A vízhasználtok és vízellátás rendszere kialakult, a keletkező szennyvizek gyűjtését a
közcsatornaberuházás miatt felül kell vizsgálni, illetve a közcsatornára való rákötését kötelezővé
kell tenni.
A területen képződő hulladékok elszállítására kezelésére kialakult rendszer van.
Zajvédelmi szempontból a területen működő üzemi zajforrások a meghatározók, zajterhelési
határérték túllépésről nincs tudomásunk.
Az ÉK-i irányban fekvő lakóterület védelme érdekében az ingatlanhatáron kötelező védő
növénysáv kijelölését tarjuk szükségesnek.
Véderdő helyett mezőgazdasági terület kijelölése
Bruckner Attila
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Érintett helyszín: 9.
A területi adottságok alapján elsősorban gyümölcsös, vagy szőlő kialakítása várható a
szántóföldi kultúrákkal szemben.
Környezetterhelés és hatások időszakosan lépnek fel a szükséges munkaműveletek szerint, ezen
időszakokban enyhe levegőterhelés, zajterhelés várható, illetve biológiailag bontható hulladékok
képződnek. Ezen terhelések nem jelentős mértékűek.
A terület tápanyag utánpótlására fokozott figyelmet kell fordítani, tekintettel a közeli halastóra
és Rovákja patakra, azaz tápanyagok, műtrágyák, növényvédő szerek nem mosódhatnak a
felszíni vizekbe.
Hígtrágya kijuttatását a közeli lakóterület miatt nem javasoljuk, illetve a bűzhatás csökkentése
érdekében a trágya beforgatása a kijuttatást követően azonnal szükséges.
***
Összefoglalóan a tervezett módosítások jelentős mértékű környezeti hatásokkal várhatóan
nem járnak, a várható hatások lokális jellegűek, a hatásterületek nem terjednek túl a
módosítással érintett ingatlanokon.

5.

A

TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ
KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY
ELLENTÉTELEZÉSÉRE, MONITORINGOZÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLATOK

Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős környezeti
hatásokkal, figyelembe véve, hogy a tervezett módosítások jelentős része a már kialakult
területhasználatok megjelenítését szolgálja.
A bemutatott módosítások legfontosabb összetevője új lakóterületek kialakítása.
A módosítások második fő iránya a jogszabályi változások átvezetése a szabályozási tervbe.
Körültekintő tervezéssel és üzemeltetéssel a várható hatások még tovább mérsékelhetők. A
telepítés/tervezés szempontjából környezeti elemenként az alábbi szabályozás betartását tartjuk
kiemelten fontosnak, tekintettel a település területén fennálló korlátozásokra.
5.1. A VÁRHATÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK
A módosítással érintett területeken tervezett légszennyező tevékenységek szabályozása
15. számú táblázat: Légszennyező tevékenységek szabályozása
Helyszín

Környezetvédelmi jellegű megállapítások

1. Délnyugati fejlesztési területek

Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns.

2. Halastó és környezete

Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns.

Bruckner Attila
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3. Kastély környéke
Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.
4. Északi fejlesztési terület
Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.
5. Rovákja patak északi része
A közlekedés légszennyezésének csökkentése érdekében sebesség- és
súlykorlátozás is alkalmazható.
6. Kossuth és Rákóczi utcák Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
tömbbelső
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.
7. Kossuth utcai kertvégek
Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.
8. Gazdasági terület vasút mellett Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.

9. Lujza major
10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás

11. Rovákja-patak, halastó
12. Mocsarak, nádasok területei

Bruckner Attila

A közeli lakóterület védelme érdekében az ÉK-i ingatlanhatáron védő fásítás
létesítése javasolt.
Hígtrágya kijuttatása a közeli lakóterületek miatt nem javasolt. Trágyás
alkalmával a bűzhatás csökkentése érdekében a trágya azonnali beforgatása
szükséges.
Légszennyező pontforrás csak levegőminőség-védelmi engedély birtokában
létesíthető és üzemeltethető, valamint ha a fűtést nagyobb, mint 140 kW
bemenő hőteljesítményű kazánról kívánják megoldani, akkor azt bejelentés
kötelezettség terheli, és szintén pontforrás működési engedély megszerzése
szükséges a környezetvédelmi hatóságtól.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns.
Levegőtisztaság-védelmi szempontból nem releváns.
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A módosítással érintett területeken tervezett talaj-igénybevétellel járó tevékenység
szabályozása
16. számú táblázat: A módosítással érintett területeken tervezett talaj-igénybevétellel járó
tevékenység szabályozása
Helyszín
1. Délnyugati fejlesztési területek

Környezetvédelmi jellegű megállapítások
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
A termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységek, illetve
beavatkozások, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást
gyakorló beruházások és tevékenységek esetén talajvédelmi terv készítése
válhat szükségessé.

2. Halastó és környezete
3. Kastély környéke
4. Északi fejlesztési terület

A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
A termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységek, illetve
beavatkozások, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást
gyakorló beruházások és tevékenységek esetén talajvédelmi terv készítése
válhat szükségessé.

5. Rovákja patak északi része
6. Kossuth és Rákóczi utcák
tömbbelső
7. Kossuth utcai kertvégek
8. Gazdasági terület vasút mellett
9. Lujza major

A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
A termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységek, illetve
beavatkozások, valamint a termőföld igénybevételével járó vagy arra hatást
gyakorló beruházások és tevékenységek esetén talajvédelmi terv készítése
válhat szükségessé.

10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás
11. Rovákja-patak, halastó
12. Mocsarak, nádasok területei

Bruckner Attila

A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
Talajszennyező tevékenység végzése nem megengedett.
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A módosítással érintett területeken tervezett víz-igénybevétellel és szennyezéssel járó
tevékenység szabályozása
17. számú táblázat: Víz-igénybevétel és szennyezéssel járó tevékenységek szabályozása
Helyszín
1. Délnyugati fejlesztési területek

Környezetvédelmi jellegű megállapítások
A fejlesztési terület nitrátérzékeny területnek minősül, ezért
mezőgazdasági tevékenység nitrát-szennyezése nem megengedett.

a

2. Halastó és környezete

A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett.

3. Kastély környéke

Vízvédelmi szempontból nem releváns.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.

4. Északi fejlesztési terület
5. Rovákja patak északi része

Parkolók, közlekedési felületek csak vízzáró szilárd burkolattal
készülhetnek, a csapadékvíz a parkolóból csak előtisztítást követően
vezethető el. Szennyezett csapadékvíz nem szikkasztható.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.

6. Kossuth és Rákóczi utcák
tömbbelső
7. Kossuth utcai kertvégek
8. Gazdasági terület vasút mellett

9. Lujza major
10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás
11. Rovákja-patak, halastó
12. Mocsarak, nádasok területei

A közlekedési felületről a csapadékvíz kártétel nélküli levezetését meg kell
tervezni.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett, speciális
kezelést igénylő hulladékok számára megfelelően kialakított időjárástól
védett gyűjtőhely kialakítása szükséges.
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett.
A helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani.
Az épületek közcsatornára rákötése szükséges.
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett.
Vízvédelmi szempontból nem releváns.
A felszíni és felszín alatti vizek szennyezése nem megengedett.
Vízvédelmi szempontból nem releváns.

Bruckner Attila
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A módosítással érintett területeken tervezett hulladékkeletkezéssel járó tevékenység
szabályozása
18. számú táblázat: Hulladék keletkezéssel járó tevékenységek szabályozása
Helyszín

Környezetvédelmi jellegű megállapítások

1. Délnyugati fejlesztési területek

A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
Hulladékgazdálkodási szempontból nem releváns.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.

2. Halastó és környezete
3. Kastély környéke

4. Északi fejlesztési terület
5. Rovákja patak északi része
6. Kossuth és Rákóczi utcák
tömbbelső
7. Kossuth utcai kertvégek
8. Gazdasági terület vasút mellett

9. Lujza major
10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás

Bruckner Attila

A speciális gyűjtést, kezelést igénylő hulladékok számára olyan zárt
gyűjtőhelyeket kell kialakítani, hogy a hulladék a környezetbe semmilyen
körülmények között se juthasson ki. Ezen hulladékok elszállítására
kezelésére csak a szükséges hatósági engedéllyel rendelkező vállalkozás
bízható meg.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
Az üzemeltető köteles gondoskodni a keletkező hulladékok jogszabály
szerinti elszállításáról.
Speciális kezelést igénylő hulladékok megfelelő gyűjtéséről és
elszállíttatásáról az ingatlanhasználóknak kell gondoskodnia.
Az építés során keletkező hulladékokra vonatkozóan:
A hulladékról szóló törvény szerint a hulladékbirtokos a hulladékot a
kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az műszaki,
környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon,
telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más
hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal
összekeverni nem lehet.
Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie
arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére,
kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység
végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
A közszolgáltatást a hulladékról szóló törvény és a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet alapján kötelező igénybe
venni.
Juglans Alba Bt.
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11. Rovákja-patak, halastó
12. Mocsarak, nádasok területei

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Hulladékgazdálkodási szempontból nem releváns.
Hulladékgazdálkodási szempontból nem releváns.

A módosítással érintett területeken tervezett zajos tevékenységek szabályozása
19. számú táblázat: Zajos tevékenységek szabályozása
Helyszín

Környezetvédelmi jellegű megállapítások

1. Délnyugati fejlesztési területek
2. Halastó és környezete
3. Kastély környéke

Zajvédelmi szempontból nem releváns.
Zajvédelmi szempontból nem releváns.
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.

4. Északi fejlesztési terület

5. Rovákja patak északi része

6. Kossuth és Rákóczi utcák
tömbbelső

Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.
Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
A közlekedés zajterhelésének csökkentése érdekében sebesség- és
súlykorlátozás is életbe léptethető.
Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.

7. Kossuth utcai kertvégek

Az ÉK-i, ÉNy-i és DK-i irányban elhelyezkedő lakóterület védelme javasolt
a lakóövezet felé védő növénysáv telepítése javasolt.
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.
Építési tevékenység esetében:
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A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
8. Gazdasági terület vasút mellett Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.
Az ÉK-i irányban lévő lakóterület védelme érdekében az ÉK-i
ingatlanhatáron védő fásítás létesítése javasolt.

9. Lujza major
10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás

11. Rovákja-patak, halastó
12. Mocsarak, nádasok területei

Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
Zajvédelmi szempontból nem releváns.
Az üzemeltetésre vonatkozóan az ingatlanon végzett tevékenységek nem
okozhatják a zajtól védendő területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló rendeletben meghatározott határértékek
túllépését.
Építési tevékenység esetében:
A kivitelező a zaj-és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari
tevékenység ideje alatt köteles betartani. A zajterhelési határértékeket a
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
rendelet határozza meg.
Zajvédelmi szempontból nem releváns.
Zajvédelmi szempontból nem releváns.

A módosítással érintett területeken
természetvédelmi szabályozása

tervezett

tevékenységek

élővilág-védelmi,

20. számú táblázat: Tervezett módosítások élővilág-védelmi, erdővédelmi szabályozása
Helyszín

Környezetvédelmi jellegű megállapítások

1. Délnyugati fejlesztési területek

A zöldfelületek rendszeres karbantartásával, kaszálásával vissza kell
szorítani az allergén gyomnövényeket, illetve invazív fajokat.
A zöldfelületek rendszeres karbantartásával, kaszálásával vissza kell
szorítani az allergén gyomnövényeket, illetve invazív fajokat.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.

2. Halastó és környezete
3. Kastély környéke
4. Északi fejlesztési terület
5. Rovákja patak északi része
6. Kossuth és Rákóczi utcák
tömbbelső
7. Kossuth utcai kertvégek
8. Gazdasági terület vasút mellett

9. Lujza major
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Az ÉK-i irányban lévő lakóterület védelme érdekében az ÉK-i
ingatlanhatáron védő fásítás létesítése javasolt.
A zöldfelületek rendszeres karbantartásával, kaszálásával vissza kell
szorítani az allergén gyomnövényeket, illetve invazív fajokat.
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10. Tartalékterület kertvárosias
lakóterületbe sorolás
11. Rovákja-patak, halastó

A növényzet pótlásánál a tájazonos, honos fajokat kell előnyben részesíteni.
A zöldfelületek kialakítása során előnybe kell részesíteni a tájazonos, honos
növények telepítését. Javasolt többszintű növényzet kialakítása.
A terület rendszeres karbantartásával vissza kell szorítani az allergén
gyomnövényeket, illetve invazív fajokat.

12. Mocsarak, nádasok területei

A növényzet pótlásánál a tájazonos, honos fajokat kell előnyben részesíteni.
A terület rendszeres karbantartásával vissza kell szorítani az allergén
gyomnövényeket, illetve invazív fajokat.
A növényzet pótlásánál a tájazonos, honos fajokat kell előnyben részesíteni.

Vegyes- és lakóterületek: a tervezett változtatások során több pontban (1., 3., 4., 6., 7. és 10.)
kerül kialakításra vagy visszaminősítésre településközponti, falusias vagy éppen kertvárosias
lakóterület elsősorban általános vagy kertes mezőgazdasági területeken. Ezek kis felületű
változások, településszélen vagy a belterület központi részén találhatók. A változtatásoknak
élővilág- és tájvédelmi, illetve tájökológiai vonzata nem jelentős, mert nem természetközeli
társulásokat, hanem rossz természetességű, intenzíven művelt szántókat, illetve más beépítésre
szánt területeket minősítenek át lakóterületté vagy vissza. Nagy mértékű tájképi változással nem
kell számolni. A tervezett módosítások során Lovasberény Község közigazgatási területének
ökológiai, táj-természetvédelmi állapota változatlan marad.
Gazdasági területek: a településszerkezeti terv változásai csupán egy pontban (6.) érintenek
gazdasági területeket. A 8. pontban a település D-i részén a vasút és a Kinizsi utca közötti terület
lakó és véderdő helyet a jelenlegi használat szerinti gazdasági területfelhasználású lesz. A
tervezett változásokkal a település gazdasági területei minimális mértékben változnak, a község
nem iparosodik el, de mégis megtartja a lehetőséget az ipari fejlesztésekhez. A fejlesztések során
a telephelyfásításokra (belső területek, ingatlanokon belül) az eddigieknél nagyobb hangsúlyt
kell fektetni.
Erdőterületek: a közigazgatási területen kisebb mértékű változások történnek az erdő
területfelhasználást érintően, viszont a területfelhasználási módosítások kiterjedése a meglévő
tájszerkezetet lényegesen nem alakítja át, meglévő erdőterületekre (spontán beerdősült vagy
gyorsan növő fafajokkal – fehér akác, nyárfajok – beerdősített területek) vonatkoznak és a
jelenlegi tájhasználatnak megfelelnek. Többnyire korábban véderdőnek kijelölt, de erdőként nem
megvalósult területek minősülnek vissza a meglévő tájhasználatnak megfelelően mezőgazdasági
vagy gazdasági területté
A változtatások tájökológiai és tájhasználati szempontból nem jelentősek, a meglévő erdők
területe nem csökken. A tervezett változtatások során Lovasberény Község erdőterületeinek
minősége és rendeltetése lényegesen nem változik, az erdők tájképvédelmi, tájökológiai szerepe
változatlanul megmarad.
Mezőgazdasági területek: a településszerkezeti terv több pontjának (1., 9. és 11. pontok)
változása szerint a jelenlegi tájhasználatot (főleg szántóként művelt mezőgazdasági területeket)
korábban különböző területhasználattá átsorolni kívánt területek helyett továbbra is megmarad a
szántó hasznosítás, illetve kettő esetben (2. és 12. változás) a mezőgazdasági terület helyett
természetközeli területek kijelölése történik. A tervezett változásokkal a meglévő tájszerkezet
csupán kis mértékben módosul, a biológiai aktivitás és az ökológiai viszonyok is megmaradnak.
A településen tovább folytatódik az évszázados tájhasználat, a mezőgazdasági termelés, a táj
karakteres mezőgazdasági jellege nem kerül veszélybe, továbbra is megőrizhető
Vízgazdálkodási terület: a tervezett változások vízgazdálkodási területfelhasználású
tájrészleteket a módosítások 2. pontjában érintenek, ami szerint általános mezőgazdasági
területek vízgazdálkodási és természetközeli területfelhasználásra módosulnak. Változás történik
a 11. pontnál is, ami szerint a Rovákja-patak mentén található halastavaknál a tényleges
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használatnak megfelelően vízgazdálkodási területet jelölnek ki a korábbi mezőgazdasági
területek (rét) helyett, hiszen a halastó vízteste azóta jelentősen bővült. A település többi részén
található vízgazdálkodási területek tényleges tájhasználata (vizes, vizenyős, mocsaras területek,
lassú lefolyású völgyek, mélyvonalak, kisebb nádasok stb.) nem szűnik meg, a korábban
vízgazdálkodási területként azonosított ingatlanok ökológiai állapota és átjárhatósága,
zöldfolyosó jellege a változások során továbbra is megmarad, illetve biztosítható!
A tervezett változások során a külterületi tájhasználat, az erdők és gyepterületek és az őket kísérő
természetközeli élőhelyek megmaradása továbbra is biztosítható. Jelentős változás azért sem
prognosztizálható, mert a településszerkezeti terv a meglévő tájhasználathoz igazodik, illetve azt
dokumentálja. Az intézkedés a tájhasználatot több külterületi helyszínen optimalizálja. A
településszerkezeti változtatással az erdők és a természetközeli területek, élőhelyfoltok
tájökológiai szerepe megőrizhető. A változtatások tájvédelmi és tájökológiai szempontból
előnyösek, hiszen így biztosítható a védett és Natura 2000 jelölő növény- és állatfajok további
védelme. Tájvédelmi szempontból előnyös a természetközeli területfelhasználású ingatlanok
kijelölése és egyáltalán a kategória bevezetése a településrendezés során.
A településszerkezeti változások egyik pontja sem érinti a fent részletezett, védett vagy értékes
területeket. A település ökológiai állapota változatlanul megmarad, romlás nem várható.
Lovasberény Község területén a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által felügyelt
tájhasználat folyik. Az Országos Ökológiai Hálózat területeit, illetve a település védett természeti
értékeit (növény- és állatfajok) szintén a Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei felügyelik.
5.2. MONITORING JAVASLATOK
A tervben a kijelölt fejlesztések, területhasználati módosítások (különösen lakóterületek
fejlesztése) környezeti hatásokkal járhat, még abban az esetben is, ha az előzetesen becsült
hatások nem is sorolhatók a jelentős hatások közé.
A bekövetkező hatások megfigyelése érdekében az alábbi javaslatokat tesszük:
• A tervben foglaltak környezeti hatások rendszeres felülvizsgálata javasolt legalább 5
évente.
• A terv következő felülvizsgálatának elvégzése során az új környezeti vizsgálat részeként
javasolt kitérni a korábban jóváhagyott tervben foglaltak hatására, az azóta bekövetkezett
változásokra.
• A település környezeti állapotára is hatást gyakorló tervek vizsgálata (környezetvédelmi
program, hulladékgazdálkodási program stb.).
• A lakosság tájékoztatása az új beruházásokról, véleménynyilvánítási lehetőség
biztosítása.

6. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
A felülvizsgálat során elvégzett módosítások több alapvető célt fogalmaznak meg:
• lakóterületek fejlesztése,
• jogszabályi változások szerinti megfelelés biztosítása.
A környezeti állapot megőrzése, illetve javítása szempontjából kiemelten jelentőséggel bírnak a
tervbe vett módosítások végrehajtása.
A bemutatott módosítások környezetvédelmi érdekekkel nem ütköznek, és hosszútávon segítik
elő egy élhetőbb, komfortosabb település kialakítását.
Székesfehérvár, 2021. augusztus 09.
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